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TIIVISTELMÄ ABSTRACT
Diplomityö on Hailuodon kunnan toimeksianto ja Oulun yliopiston Arkkitehtuurin yksi-
kössä tehty suunnitelmapainotteinen työ, johon sisältyy selvitysosio. Diplomityö on tehty 
otsikolla ”Kansakoulurakennukset kulttuurin keskuksena Hailuodon kirkonkylällä: van-
han rakennuskannan historia, nykytila ja uudet käyttömuodot”. Diplomityön tekijä on mää-
ritellyt tutkimuskysymykset, työn etenemisen ja työn rajaamisen itsenäisesti. Työ kohdentuu 
Hailuodon kunnan kanssa sovittujen rakennusten arviointiin. Arviointi kohdistuu myös ra-
kennusryhmää ympäröivän alueen kehittämiseen. Rakennusten uusien käyttömuotojen arvi-
ointi on tehty maankäytön suunnittelu ja kiinteistönomistajien intressit huomioiden.  

Diplomityö koostuu kolmesta osasta: selvityksen historiaosio, selvityksen analyysiosio sekä 
arkkitehtoninen suunnitelma. Selvityksessä on käytetty kvalitatiivista tutkimusmenetelmää, 
jossa on kerätty aineistoa diplomityöhön valitusta rakennuskannasta. Aineisto on kerätty val-
takunnallisista arkistoista olemassa olevaa aineistoa analysoiden (selvityksen historiaosio) sekä 
diplomityön tekijän toimesta kenttätyöskentelyä hyödyntäen (selvityksen analyysiosio: paik-
ka-analyysi ja valokuvat). Diplomityössä on perehdytty ennen digitoimattomaan arkistoma-
teriaaliin, jota tutkimalla ja analysoimalla on saatu uutta tietoa suunnittelualueen rakennus-
kannasta. Arkistomateriaalin käsin kirjoitetut, vanhaa käsialaa sisältävät osiot ovat kokonaan 
diplomityön tekijän tulkitsemia. Selvityksessä on saatu tulokseksi kattava tietopaketti diplo-
mityössä tutkitusta rakennuskannasta. Selvitysosion tulokset esittelevät rakennusten historian, 
nykytilan sekä rakennusten arvon ja merkityksen Hailuodon kunnalle.    

Diplomityössä otetaan kantaa suunnittelualueen historiaan, nykytilaan ja jatkoke-
hittämiseen. Ote uusien käyttömuotojen suunnittelussa on ideointi ja luonnossuun-
nittelu. Diplomityössä ei oteta kantaa alueen lopulliseen toteutussuunnitelmaan tai 
tehdä tarkkoja arkkitehtonisia piirustuksia. Työn tekemisessä on ollut apuna asiantunti-
joita, mutta päätelmät ovat diplomityön tekijän omia. Diplomityössä esitetty suunnitelma 
rakennusten jatkosuunnittelusta pohjautuu selvitysosioon. Suunnitteluperiaatteet nousevat sel-
vityksessä tehdystä analyysista. Selvityksen johtopäätökset tukevat arkkitehtonista suunnitelmaa.

Selostusosan merkkimäärä: 36 868 
Avainsanat: Hailuoto, koulurakennus, uusi käyttömuoto, kansakoulu, vanhan rakennuskannan 
historia

Th e Master’s thesis is a commission work for the Hailuoto Municipality that has been completed 
in the University of Oulu Faculty of Architecture. Th e thesis consists of a report and an archi-
tectural design based on the data presented in the report. Th e title of the thesis is “Historical 
school buildings acting as a cultural center in Hailuoto Kirkonkylä: past, present and future of 
the historic building stock”. Th e writer of the master’s thesis has defi ned the research plan in-
dependently. Th e building stock presented in this thesis has been selected in collaboration with 
the Hailuoto Municipality. Th e thesis centers on examining and evaluating the use of these buil-
dings. Th e evaluation also takes into consideration the historic built environment surrounding 
the selected buildings. Th e change of use of the building stock has been planned taking into 
account both the land-use planning and the interests of the landowners.   

Th e thesis is divided into three parts comprising the historical section of the report, the site ana-
lysis section of the report and the architectural design. In gathering data of the building stock for 
the analysis, the report uses qualitative research method. Th e data are gathered from the Finnish 
national archives analyzing the existing material (the historical section of the report) and utilizing 
the method of fi eld research on the site (the site analysis section of the report). Th e writer of the 
thesis has discovered nondigitized archived material. Analyzing and examining that material new 
information has been found of the building stock in the planning area. Th e old handwriting has 
been interpreted by the writer of the thesis. As a result, the report presents a comprehensive amount 
of information of the building stock that is analyzed in the thesis.    

Th e thesis covers the history, the present state, the value, and future development of the buil-
ding site, but it does not include specifi c detailed architectural plans or a realization of these 
plans. Th e emphasis on the architectural plans in this thesis is draft ing and presenting new 
ideas. Experts in the fi eld have given valuable feedback and advice along creating the thesis. 
Th e novelty of ideas and observations are those of the writer. Th e architectural design pre-
sented in the thesis is based on the report sections. Th e design principles derive from the 
report analysis. Th e architectural design is supported by the conclusions of the report.

Th e character count of the report section in the thesis: 36 868
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3. Diagrammi. Suunnittelualue. Diplomityössä on tarkasteltu suunnittelualuetta
ympäröivää Hailuodon saarta laajempana tarkastelualueena.

”Hailuotolainen maisema on muuttunut. Ennen oli 
ihmisasumus lähellämme tuossa näköpiirissä. Se oli naa-
purin lämmin koti, jonkin perheen asuinpaikka. Sieltä 
loisti avoin läheisyys säteillen moniin suuntiin yhteisellä 
peltolakeudellamme. Pimeinä aikoina naapurin sytytetty 
valo loisti kuin elämän tunnus takeena siitä, ettei ihmis-
voimainen apu ole näkymättömissä, vaikka outo kohta-
lo arvaamattomuudellaan yllättäisikin.” (Suomela, 1979) 

Diplomityön suunnittelukohteena on kaksi 
vanhaa, 1900-luvun alun hirsirunkoista raken-
nusta, niiden välitön pihapiiri sekä lähiympä-
ristö. Diplomityössä on lisäksi tarkasteltu suun-
nittelualuetta ympäröivää Hailuodon saarta 
laajempana tarkastelualueena. Kohteet sijaitsevat 
vierekkäin Luovontiellä Hailuodon Kirkonkyläl-
lä, vastapäätä Hailuodon kirkkoa. Rakennukset 
ovat Hailuodon kunnan omistamia. Molemmat 
rakennukset ovat alun perin koulurakennuksia. 
Toisessa toimii tänä päivänä Hailuodon kunnan 
kirjasto ja toinen on käyttökiellossa. Kumpaakaan 
kiinteistöä ei ole suojeltu. Pohjois‐Pohjanmaan 
rakennettu kulttuuriympäristö 2015 -päivitysin-
ventoinnissa Kirkonkylän kansakoulun vanhat 
rakennukset on arvotettu maakunnallisesti ar-
vokkaiksi (Pohjois-Pohjanmaan liitto, 2015, p. 48). 

Diplomityö koostuu tutkimusongelmaa taustoit-
tavasta selvityksestä ja selvityksen pohjalta teh-
dystä arkkitehtonisesta suunnitelmasta. Tehdyn 
historiaselvityksen, paikka-analyysin, rakennus-
ten inventoinnin sekä niistä polveutuvien suun-
nitelmien avulla diplomityössä pyritään etsimään 
rakennuksille uusi käyttötarkoitus sekä edelleen 
todistamaan niiden arvo ja merkitys Hailuodon 

kunnalle. Diplomityössä on perehdytty ennen 
digitoimattomaan arkistomateriaaliin, jota tutki-
malla ja analysoimalla on saatu uutta tietoa suun-
nittelualueen rakennuskannasta.   

Selvityksessä on haluttu syventyä rakennuskan-
taan perusteellisesti laadukkaan arkkitehtonisen 
suunnitelman ja kokonaiskuvan hallitsemiseksi. 
Suunnitteluongelman teemana on vanhojen ra-
kennusten luonteen kartoittaminen. Siksi tässä 
diplomityössä on tehty laaja historiaselvitys, jossa 
kansakoulujen luonnetta, historiaa ja merkitystä 
on tutkittu Hailuodon kouluhistorian laajuu-
dessa. Osa tutkimuskysymyksistä kuuluu siihen 
sarjaan kysymyksiä, jotka huolellinen arkkitehti 
kysyy itseltään aloittaessaan uutta suunnittelu-
tehtävää. Loput tutkimuskysymyksistä määrit-
tyivät selvityksen etenemisen mukaan. Miten 
kansakoulurakennukset ovat päätyneet nykyisel-
le paikalleen? Minkälainen oli rakennusproses-
si? Ketkä olivat päättämässä rakennuttamisesta? 
Kuka on suunnitellut rakennukset? Mihin raken-
nuksia on käytetty historian saatossa? Mikä on 
rakennusten merkitys Hailuodolle? Mitä Hailuo-
don kunta toivoo rakennuksille tehtävän? Mil-
lainen uusi käyttötarkoitus rakennuksiin sopisi? 
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OSA I
HISTORIASELVITYS

SUUNNITTELUALUE HAILUODON KARTOISSA



12 13

1626

1845

1855-56

Bureuksen kartat

Kartta Lapista:

Sekä Hailuodon 
saari että Oulun-
salo tässä kartassa 
suunnilleen oikeil-
la paikoillaan ja 
nimettynä

1611

(“Lapponiae, Bothniae, 
Cajaniaeque, Regni 
Sveciae Provinciarum 
Septentrionalium Nova 
Delineatio. Sculpta 
anno domini 1611”). 

Kalmbergin kartasto

1956

2020

Hailuodon kunnan oma karttapalvelu: 
https://www.infogis.fi/hailuoto/

Maanmittaushallituksen kartta vuodelta 1845

1981-88
Maanmittaushallitus, Maanmittauslaitos
Maastokartasto: Peruskartta 1:20 000

Maanmittaushallitus, Maanmittauslaitos
Peruskartta 1:20 000

”Kartoitus v. 1953. Peruskartta laadittu 
eversti Ahti Paulaharjun v. 1950-51
suorittaman topografis-
asutuksellis-kansantieteellisen 
kartoituksen pohjalla. 
Kiinteistörajat kartoittanut E. Ellonen. ”

Hailuoto ensimmäisen 
kerran nimettynä tässä 
kartassa (ruotsinkielises-
sä muodossaan Carlö). 
Sekoitettu luultavasti 
Oulunsaloon joka oli 
tuolloin vielä saari ja 
Hailudosta kartassa ker-
too vain nimi

1661
Hailuoto kar-
talle suomen-
kielisenä: 
Hollantilainen 
J. Blaeu 
julkaisee kar-
tan,  jossa 
saari nimetty 
Hailuodoksi

1680
Amsterdam: 
Frederick De 
Wit’n erillis-
kartta Suo-
mesta. Tähän 
karttaan 
on merkitty 
Hailuodon 
Santonen ja 
satama. 

1696-1700
Virheellisiä maantie-
teellisiä näkemyksiä 
Hailuodosta 
muutamissa kartoissa

1700-luku
Karttakuva täsmentyy 
1700-luvun lopulla

Suomen oma kartastolaitos: 
perusteellinen kartoitustoi-
minta ja maantieteellisten 
yleiskarttojen valmistaminen 
alulle vuonna 1747 annetulla 
asetuksella

S.G. Hermelin & C.P. Hällström 
”Viisi Suomen maaherrakuntien karttaa ” ja 
yleiskartta koko Suomesta

Erilliskarttoja: C.F. Stjernvald 
” Kartta pelloista ja niityistä Hailuodon saarella” 
Tätä karttaa täydentänyt maanmittari C.B. Baeck 
sekä vielä vuonna 1834 Grönlund

1. 2.

3. 4.

5.

6.

7.

8.

5. Diagrammi. Hailuodon karttakehitys: Suunnittelualueen esiintyminen kartoissa. 

6. Kuva. Kansallisarkisto, Maanmittaushallitus 1845. Suunnittelualuetta lähin maankohoamisen myötä tapahtunut muutos 
on Kirkonkylän ja Hanhisen välissä olevan vesialueen pienentyminen. Vesialue on kuivunut huomattavasti 1800-luvulta 
tähän päivään. Kaikissa analysoiduissa kartoissa Hailuodon päätie, Luovontie, näyttäisi kulkeneen pääpiirteittäin samassa 
linjassa suunnittelualueen kohdalla.

Hailuoto esiintyy tiettävästi ensimmäisen kerran 
nimettynä vuonna 1611 Andreas Bureuksen laati-
massa Lapin kartassa (“Lapponiae, Bothniae, Caja-
niaeque, Regni Sveciae Provinciarum Septentriona-
lium Nova Delineatio. Sculpta anno domini 1611”). 
Nimi on ruotsinkielisessä muodossaan Carlö. Tuos-
sa kartassa Hailuoto on luultavasti sekoitettu Ou-
lunsaloon, joka oli tuolloin vielä saari. Hailuodosta 
kartassa kertoo vain nimi. 15 vuotta myöhemmin, 
Bureuksen vuonna 1626 laatimassa Pohjolan kar-
tassa sekä Hailuodon saari että Oulunsalo ovat 
suunnilleen oikeilla paikoillaan ja oikein nimettyi-
nä. Bureuksen kartoista puuttuu Hailuodon kirkko. 
Kirjallisista lähteistä tiedetään kuitenkin, että Hai-
luoto erosi emäseurakunnastaan Saloisista omaksi 
seurakunnakseen jo neljännesvuosisata ennen Bu-
reuksen karttojen valmistumista (Satokangas, 1987). 
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7. Kuva. Kalmbergin kartta 1856. Vuoden 1696 ja 1700-luvun taitteen välissä Hailuodosta esitettiin joitain virheellisiä maantieteellisiä näkemyksiä muutamissa kartoissa. Näiden vaiheiden jälkeen Suomen oma kartastolaitos laitet-
tiin alulle. Perusteellinen kartoitustoiminta ja maantieteellisten yleiskarttojen valmistaminen pantiin alulle vuonna 1747 annetulla asetuksella.

10. Kuva. Hailuodon kartta 2020.

9. Kuva. Hailuodon peruskartta 1988, 1:20 000.

8. Kuva. Hailuodon peruskartta 1956, 1:20 000.

Ensimmäisen kerran Hailu-
to ilmestyi kartassa suomenkie-
lisellä nimellään vuonna 1661 
hollantilaisen J. Blaeun kartas-
sa. Seuraava merkkipaalu Hai-
luodon karttakehityksessä oli 
Amsterdamissa vuonna 1680 
ilmestynyt Frederick De Wit’n 
kartta. Kyseessä oli erilliskartta 
Suomesta (”Nova Tabula Magnis 
ductatus Finlandiae”). Kartassa 
näkyivät nyt myös Santonen ja 

Hailuodon satama. Vuoden 1696 
ja 1700-luvun taitteen välissä Hai-
luodosta esitettiin joitain virheel-
lisiä maantieteellisiä näkemyksiä 
muutamissa kartoissa. Näiden 
vaiheiden jälkeen Suomen oma 
kartastolaitos laitettiin alulle. 
Perusteellinen kartoitustoimin-
ta ja maantieteellisten yleiskart-
tojen valmistaminen pantiin 
alulle vuonna 1747 annetulla 
asetuksella (Satokangas, 1987). 
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11. Kuvasarja. Zoom in, suunnittelualuekohdennus historiaselvityksen kartoista. Vasemmalta oikealle: Maanmittaushallitus 1845, Kalmbergin kartasto 1856, Hailuodon peruskartta 1956, ja Hailuodon peruskartta 1988. Karttoja analysoimalla on havaitta-
vissa, että tarkastelualue on muuttunut historian saatossa. Alueella on tapahtunut suuria muutoksia sekä maantieteellisesti maankohoamisen myötä että ihmisen muokatessa ympäristöään. Metsää on kaadettu viljelysmaiksi ja teitä on rakennettu.

12. Diagrammi. Suunnittelualue. 

Karttoja analysoimalla on havaittavissa, että tarkaste-
lualue on muuttunut historian saatossa. Alueella on tapah-
tunut suuria muutoksia sekä maantieteellisesti maanko-
hoamisen myötä että ihmisen muokatessa ympäristöään. 
Metsää on kaadettu viljelysmaiksi ja teitä on rakennettu. 
Suunnittelualuetta lähin maankohoamisen myötä tapah-
tunut muutos on Kirkonkylän ja Hanhisen välissä olevan 
vesialueen pienentyminen. Vesialue on kuivunut huomat-
tavasti 1800-luvulta tähän päivään. Kaikissa analysoiduissa 
kartoissa Hailuodon päätie, Luovontie, näyttäisi kulkeneen 
pääpiirteittäin samassa linjassa suunnittelualueen kohdalla. 
Vanhanpappilantie poikkeaa päätieltä juuri ennen vanhaa 
kansakoulua ja kaartaa miltei suunnittelualueen ympäri, 
ollen näin merkittävä tie suunnittelualueen näkökulmasta. 
Vanhanpappilantien risteys näkyy pääpiirteittäin samalla

kohdalla jo Maanmittauslaitoksen kartassa vuodelta 1845, 
joten on tulkittavissa, että tämä risteys on ollut samalla pai-
kalla jo satoja vuosia. Vanha puukirkko on myös merkitty 
tutkituissa kartoissa pääpiirteittäin samalle paikalle. Suun-
nittelualueen rakennukset näkyvät tarkastelluissa kartoissa 
ensimmäisen kerran selkeästi vuoden 1956 kartassa, jossa 
suunnittelualueen kohdalle on kirjoitettu ”Kk”. Tässä 50-lu-
vun kartassa näkyy merkittynä vanhoja talousrakennuksia. 
Vuosien 1981-88 peruskartoissa suunnittelualueen kohdal-
le on kirjoitettu ”Koulu” ja karttaan on lisätty uusi yläas-
te. Puretut vanhat talousrakennukset on poistettu kartasta. 
Kartta-analyysi avaa Hailuodon historiaa maantieteellisestä 
näkökulmasta tarkasteltuna ja auttaa ymmärtämään suun-
nittelualuetta laajemmassa mittakaavassa. Kartta-analyysi 
antaa kehyksen suunnittelualueen tarkemmalle tarkastelulle. 
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2. Tämä risteys on ollut paikallaan satoja
vu

os
ia

.

3. Hailuodon vanhan, palaneen puukirkon sijaintip
aikka

.

1. Rakennuskanta ja Hailuodon kirkko muodostavat kulttu
urik

ol
m

io
n.

13. Tarkastelualueen teemakartta 1:3000. 
Huomioita historia-analyysin ja karttojen tarkastelun pohjalta. 
Kartta-analyysi avaa Hailuodon historiaa maantieteellisestä 
näkökulmasta tarkasteltuna ja auttaa ymmärtämään suunnit-
telualuetta laajemmassa mittakaavassa. Kartta-analyysi antaa 
kehyksen suunnittelualueen tarkemmalle tarkastelulle.

HAILUODON KANSAKOULURAKENNUSTEN HISTORIAAHAILUODON KANSAKOULURAKENNUSTEN HISTORIAA
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15. Kuva. Suunnittelualue ja Hailuodon vanha puukirkko. Vuonna 1861 hailuotolaisten kouluasia nytkähti vihdoin eteenpäin sunnuntaikoulun muodossa kirkkoherra Carl Robert Heikelin ponnis-
tusten ansiosta. Opettajina toimivat lukutaidolliset talolliset.

1875

1753
Seurakunnallisen rovastin 
tarkastuksen myötä nousee 
kysymys opetuksen järjestämisestä 
kirkon valvonnassa. Tarkastuksen 
toimittaja E. Fellman kehottaa 
seurakuntaa järjestämään lasten 
opetuksen uudelleen

1881
Hailuodon kunnan 
kansakoulu perustetaan
03.10.1881

Ison Kestin tilasta Kirkonkylästä 
ostetaan 1/4 koulun rakenta-
mista varten, hinta 2950 mk. 
Maatilan oheiseen vanhaan 
rakennukseen kunnostetaan 
opettajan asunnoksi keittiö 
ja kaksi huonetta

1883
Mikkelin Harjumaan koulussa 
toiminut opettaja Antti Kustaa 
Kilpinen valitaan virkaan 
syyskuussa

Koulu aloittaa toimintansa 
15.10.1883. Ensimmäisenä 
lukuvuotena yhdessä 
huoneessa toimivaan 
opetusryhmään tuli 64 oppilasta

1892
Koulun laajennus- ja muu-
tostyö; saadaan käyttöön 
veistosali ja rakennukseen 
toinen sisäänkäynti. Koulun 
ulkomuoto uusitaan näyt-
täväksi, julkista rakennusta 
edustavaksi
Nämä muutostyöt eivät kui-
tenkaan helpota 
ahtautta ja tilanpuutetta

1898
Kouluun ilmoittautuu 
80 oppilasta,ryhmä
 ei mahdu nykyiseen 
kouluun

Johtokunnan esityksen 
mukaan kunnallishallinto 
ratkaisee nopeasti asian
Ojakylän kansakoulun 
perustamisesta

15.9.1898 uusi koulu 
alkaa Pirkolan talon 
kellarituvassa, opettajana 
opettaja Kilpisen poika 
Väinö Kilpinen

1899
Ojakylän kansakoulun uusi koulutalo valmistuu,
vakinaisena opettajana aloittaa Iida Aliina Laine

1906
Kirkonkylän koulu 
eli Kestin koulu
muutetaan 
kaksiopettajaiseksi 

1911
Uusi koulurakennus valmistuu Kirkonvainiolle,
saadaan lisää opetustilaa

1924
Entinen alkeisopetus päättyy 
kiertokoulun toiminnan 
lopettamiseen, alakansakoulu 
liittyy varsinaiseen kansakouluun 
kun yleinen oppivelvollisuus tulee 
käytäntöön  (oppivelvollisuuslaki 1921)

Kunnan piirijako uusitaan

Muodostuu Kaartotien koulupiiri, 
johon opettajan virka osoitetaan 
Ojakylän koulun toiselle opettajalle

Laajennettu vuonna 1931, alla vuodelle 1924 
päivätty kuva alkuperäisestä osasta 

Pitkän työajan tässä koulussa suorittavat 
opettajat Jenni Sipilä, Hilja Vuorinen ja Anna 
Nokela

1860-luku
Kirkkoherra Carl Robert Heikel
esittää pitäjänkokouksessa
sunnuntaikoulun aloittamista

Heikel aloittaa sununtaikoulun 
pidon 1861, opettajiksi valitaan 
pari lukutaitoista talollista

Hailuodossa päätetään aloittaa 
kiertokoulu
Opettajaksi valitaan Muhoksen 
Koivikon maatalouskoulun 
oppilas Vilhelm Huotari

Kiertokoulunopettaja vaihtui 
1880, tehtävää ryhtyi hoitamaan 
itsellismies Oskari Vanhala. Hän
hoiti kiertokoulunopettajan 
tehtävän lisäksi myös kunniakir-
jurin tointa sekä seurakunnallisia 
tehtäviä. Vanhala toimi kierto-
koulunopettajana vuoteen 1911 
saakka.

Piispantarkastuksessa 
annetaan 
vakava kehotus 
kiertokouluhankkeen 
aloittamisesta

1911
Piirustukset uudesta 
Kirkonkylän 
kansakoulusta 

maaliskuun 7. päivänä 1911

1.

2.

3.

4.

1937
1950-luku 2020

1926
Kaartotien koulutalossa
 aloitetaan opetus. Tämän 
koulun koko toiminnan ajan 
johtaja-opettajan virassa 
Aino Viitaluoma. 

1931
Kirkonkylän koulupiirissä 
neljä opettajaa, kaksi heistä 
alakansakoulun opettajina 
vanhan Kestin koulun 
rakennuksessa

1935
22.10.1935
Kestin koulun tulipalo,
alakansakoulun opettaja 
Anna Juola menehtyy yöllä 
syttyneessä tulipalossa

Menetettyjä opetustiloja 
korvataan väliaikaisesti 
vuokraamalla pappilasta 
huoneisto

Palaneen Kestin koulun 
tilalle rakennetaan uusi 
koulutalo Kirkonvainiolle
 vuonna 1911 valmistuneen 
koulurakennuksen viereen.
Piirustukset hankittiin J. 
Karvosen suunnittelutoi-
mistosta

Nykyään koulutalossa 
toimii kirjasto

Entinen jatko-opetus 
muutetaan kansalaiskouluksi

Teollisuuden työvoiman imu 
maaseudun tyhjentymisessä alkoi 
näkyä pienessä kunnassa: oppilaskato 
Kaartotien koulupiirissä; Kaartotien 
koulu lakkautetaan. Nykyään 
rakennuksessa toimii ravintola Ailasto.

Onni onnettomuudessa, 
vastaperustettu kansalaiskoulu 
pystytään siirtämään ahtaista 
Kirkonkylän koulun tiloista 
Kaartotien koulun tiloihin

1964

Kansalaiskoululle valmistuu 
omat tilat yhtenäiselle 
laajennetulle Kirkonkylän 
kansakoulun tontille.

Ojakylän kansakoulu 
lakkautetaan

Kirkonkylän koulu on nyt 
kunnassa ainoana 
toimiva koulu.

1965
Yhtenäinen 
keskikoulu 
alkaa Siikajoella

1974
Peruskoulujärjestelmään 
siirtyminen toteutetaan koko 
maassa pohjoisesta alkaen 
asteittain vuodesta 1972 alkaen, 
Hailuoto vuonna 1974

2013
Uusi yläasterakennus
valmistuu, suunnittelijana 
Arkkitehtitoimisto Ulla Mattila 
ja SIPARK Oy

2012
Vuonna 1964 valmistunut 
kansalaiskoulu/yläaste 
puretaan keväällä 2012
sisäilmaongelmien vuoksi

Yläasteopetus saa-
daan Hailuotoon,
oppilaiden ei 
tarvitse enää kulkea 
mantereelle

2015
Vuonna 1911 valmistunut 
koulupihapiirin vanhin 
rakennus käyttökieltoon 
sisäilmaongelmien 
vuoksi

1982

Vuonna 1937 valmis-
tunut koulurakennus 
muutetaan kirjastoksi,
Arkkitehtitoimisto O. 
Ylipahkala Oy

1982-1986
Käyttötarkoituksen 
muutokset Kirkonkylän 
koulupihapiirissä
Arkkitehtitoimisto O. 
Ylipahkala Oy

Pihapiiriin rakennetaan 
liikuntahalli

Kirkonkylän vuonna 1911 valmistu-
neen koulurakennuksen laajennus
1931. Uusi laajennusosa keltaisella.

7-9 luokilla olevat hailuotolais-
lapset kulkevat ensin yläasteella 
manterella isoissa, tuhannen 
oppilaan kouluissa

KÄYTTÖTARKOITUKSEN 
MUUTOS:

1968
Hailuodon vuonna 1620 
valmistunut vanha puukirkko 
palaa

1972
Arkkitehtien Irma 
ja Matti Aaltosen 
suunnittelema 
Hailuodon uusi 
teräsbetoni-
elementtikirkko 
valmistuu

5.

6.

7.

8.

1891
Hailuodon Kan-
sakoulun anomus 
uutta käsityöhuo-
netta varten 

1909

1908
Hailuoto kuntakokouk-
sessaan 7.2.1908 päättää 
anoa 11 398 markan 10 
pennin suuruista apura-
haa valtiolta Ojakylän ja 
Kirkonkylän (Kestin kou-
lu) kansakoulujen kun-
nostusta varten

Hänen Keisarillinen Ma-
jesteettinsa myöntää 
15.10.1909 Hailuodon kun-
nalle 3,500 markan suurui-
sen apurahan Kirkonkylän 
ja Ojakylän kansakouluta-
lojen kuntoon panemista 
varten

1910
15.10.1910
Suomen koulutoimen 
Ylihallitus määrää myön-
netystä apurahasta lo-
kakuun 15 päivänä 1910 
maksettavaksi 2625 
markkaa

1911
Maaliskuun 31. päivänä 
1911 lähetetyssä kirjees-
sä Suomen koulutoimen 
Ylihallitus pyytää Hänen 
Keisarilliselta Majestee-
tilta Hailuodon kunnan 
puolesta, että Hailuodon 
kunta saisi käyttää jäljellä 
olevan apurahan uuden 
kansakoulurakennuksen 
rakentamiseen vanhan 
Kirkonkylän kansakoulun 
(Kestin koulu) korjaami-
sen sijaan 

1910
Joulukuu 1910 
Hailuodon kunnan kunnallislautakunnan 
esimies Emil Isola anoo Ylihallitukselle  
osoittamassaan kirjelmässä (Ojakylän 
koulun kuntoonpanotöiden valmistuttua 
ja kunnan päätettyä keskeyttää Kirkonky-
län koulun kuntoonpanotyöt sekä raken-
nuttaa koululle kokonaan uuden talon 
kahta opettajaa varten), että loput apura-
hasta eli 875 markkaa määrättäisiin mak-
settavaksi sekä että Kirkonkylän koulun 
osuus mainitusta summasta sallittaisiin 
käyttää uuden talon rakentamiseen

Kunnallislautakunnan esimies
Hailuoto / 12 1910
No 105

Koululaitoksen Ylihallitukselle

Kun Ojakylän kansakoulutalolla on nyt kustannusarviossa maini-
tut korjaustyöt tehty ja niin tavoin huoneista saatu käyttökuntoi-
seksi ja Kirkonkylän kansakoulutalon rakennustyöt ( joista jo on 
tehty vesikatto, ulkolautoitus, lattiat ja leipoma?tuvan uuni) ovat 
päätetty keskeyttää ja samalla?? koulutalo myötä huoneitensa 
epäkäytännöllisyyten vuoksi sitten kuin rakenteilla oleva kolmas 
kansakoulutalo on saatu rakennetuksi kahdelle opettajalle tarvit-
tavilla huoneilla, niin pyydän nöyrimmästi että näille koulutaloille 
myönnetystä 3500 markan rakennusavusta jäljellä oleva summa 
1/4 osa tekevä 875 markkaa määrättäisiin nyt maksettavaksi ja 
siitä Kirkonkylän kansakoulun osalle tuleva summa saataisiin 
käyttää rakenteella olevan kolmannen koulutalon hyväksi.

Emil Isola

1910
21.11.1910
Kokous kappalaisen talossa

KUNTAKOKOUS PÄÄTTÄÄ ETTÄ 
UUSI KANSAKOULU RAKEN-
NETAAN Y SADENIEMEN NAI-
SOPETTAJAN KOULUN MALLI-
PIIRUSTUSTEN MUKAAN

1911
10.01.1911
Ylihallitus lähettää nipun täy-
tettäviä asiakirjoja Oulun piirin 
Kansakouluntarkastajalle, jonka 
tulee hankkia Hailuodon kun-
nalta 

1) selvitys, että Ojakylän koulun 
korjaustyöt on tehty asianmu-
kaisesti

2) päätös anoa oikeutta saada 
käyttää myönnettyä apurahaa 
vanhan talon korjaamisen sijas-
ta uuden talon rakentamiseen, 
uuden talon ja sen kaikkien ul-
kohuoneiden pohjapiirustukset 
sekä kustannusarvion

1911
15.02.1911
Hailuodon kunta
Kokous ulkohuoneiden 
rakentamisesta
Pöytäkirja

1911
21.2.1911
Kunnallislautakunnan esimies 
Emil Isola palauttaa asiakirjoja 
Oulun piirin Kansakouluntarkas-
tajalle O. Rauhamaalle 

(Täten saan kunnian palauttaa 
Koulutoimen Lähetepäätöksen 
ja ”myötäliittää siinä vaatituksi 
selvitykseksi Ojakylän kansa-
koulun.....”)

1911
7.3.1911
Hailuodon kunnan Kirkonkylän 
uuden kansakoulun rakennuspii-
rustukset tarkastettu ja hyväksytty 
Helsingissä  Koulutoimen Ylihal-
lituksessa, viran puolesta Väinö 
Sara

1911
--.--.1911
Kirkonkylän uusi kansa-
koulurakennus valmis!

1911
14.2.1911

Ojakylän kansakoulun johto-
kunnan kokous ja rakennus-
töiden tarkastus1910

15.2.1910
Kokous
PÄÄTETÄÄN RAKEN-
TAA UUSI KANSA-
KOULU !!
(ALUN PERIN 
MIESOPETTAJAN 
KOULU)

1910
17.10.1910
Kokous kappalaisen 
talossa

töiden tarkastus

1911

16. Diagrammi. Aikajanadiagrammin lukuohje. Ylemmällä, pitkällä aikajanalla on kuvattu tiivistettynä Hailuodon kansakoulujen koko historia 1700-lu-
vulta tähän päivään asti. Alempi aikajana kuvaa tarkemmin Hailuodon vanhan kansakoulun (1911) kehitystä ja sijoittuu vuosien 1891 ja 1911 välille.

Vuonna 1753 Hailuodon seurakunnassa pidettiin 
rovastikunnan toimesta tarkastus kansalaisten luku-
taidon tilasta. Tulokset eivät olleet tyydyttäviä, ja tar-
kastaja E. Fellman kehotti seurakuntaa järjestämään 
lasten opetuksen uudelleen. Tarkoitus oli ottaa opetta-
jaksi esimerkiksi köyhä ylioppilas tai lahjakas teini. So-
pivaa henkilöä ei kuitenkaan löytynyt, ja asia jäi sikseen 
(Suomela, 1981, p. 139). Vuonna 1861 hailuotolaisten 
kouluasia nytkähti vihdoin eteenpäin sunnuntaikou-
lun muodossa kirkkoherra Carl Robert Heikelin pon-
nistusten ansiosta. Opettajina toimivat lukutaidolliset 
talolliset (Suomela, 1969, pp. 63-64). Sunnuntaikoulun 
jälkeen nousi kysymys myös kansakoulun perustami-
sesta, joka oli 1860-luvulla ajankohtainen asia. 28. ke-
säkuuta 1874 kansakoulukysymys otettiin esille kun-
takokouksessa, mutta hankkeen toteutuminen estyi 
kokousenemmistön vetoamalla kunnan köyhyyteen. 
Vuonna 1875 piispantarkastuksessa annettiin kuiten-
kin vakava kehotus kiertokouluhankkeen aloittamisesta. 
Niinpä Hailuodossa aloitettiin kiertokoulu. Opettajaksi 
valittiin ensin Muhoksen Koivikon maatalouskoulun 
oppilas Vilhelm Huotari. Viiden vuoden jälkeen opet-
taja vaihtui, ja vuonna 1880 tehtävää ryhtyi hoitamaan 
Oskari Vanhala. Hän hoiti kiertokoulunopettajan tehtä-
vän lisäksi myös kunniakirjurin virkaa sekä seurakun-
nallisia tehtäviä. Vanhala toimi kiertokoulunopetta-
jana vuoteen 1911 saakka (Heikkinen, 2019).  

Kansakouluaatteen vahvistuessa mantereen puolella 
myös Hailuodossa kasvoi paine kansakoulun aloittami-
sesta. Vihdoin vuoden 1881 lokakuussa pidetyssä kokouk-
sessa tehtiin päätös kansakoulun perustamisesta. Ison 
Kestin tilasta Kirkonkylästä ostettiin neljäsosa koulun 
rakentamista varten, hinta oli 2950 mk. Lisäksi maatilan 
oheiseen vanhaan rakennukseen kunnostettiin opettajan 
asunnoksi keittiö ja kaksi huonetta  (Hailuodon koululai-
tos, 1984). Rakennustyö tehtiin urakka – ja päiväpalkka-
töinä. Valvojina toimivat Pekka Smed ja Asarias Fisk, ja 
koulun urakoi kirvesmies Pekka Piekkola yhdessä muu-
taman muun rakentajan kanssa (Heikkinen, 2019). Mik-
kelin Harjumaan koulussa toiminut opettaja Antti Kus-
taa Kilpinen valittiin virkaan vuoden 1883 syyskuussa. 



22 23

17. Aikajanadiagrammi. Aikajanalla on kuvattu tiivistettynä Hailuodon kansakoulujen koko historia 1700-luvulta tähän päivään saakka.

1875

1753
Seurakunnallisen rovastin 
tarkastuksen myötä nousee 
kysymys opetuksen järjestämisestä 
kirkon valvonnassa. Tarkastuksen 
toimittaja E. Fellman kehottaa 
seurakuntaa järjestämään lasten 
opetuksen uudelleen

1881
Hailuodon kunnan 
kansakoulu perustetaan
03.10.1881

Ison Kestin tilasta Kirkonkylästä 
ostetaan 1/4 koulun rakenta-
mista varten, hinta 2950 mk. 
Maatilan oheiseen vanhaan 
rakennukseen kunnostetaan 
opettajan asunnoksi keittiö 
ja kaksi huonetta

1883
Mikkelin Harjumaan koulussa 
toiminut opettaja Antti Kustaa 
Kilpinen valitaan virkaan 
syyskuussa

Koulu aloittaa toimintansa 
15.10.1883. Ensimmäisenä 
lukuvuotena yhdessä 
huoneessa toimivaan 
opetusryhmään tuli 64 oppilasta

1892
Koulun laajennus- ja muu-
tostyö; saadaan käyttöön 
veistosali ja rakennukseen 
toinen sisäänkäynti. Koulun 
ulkomuoto uusitaan näyt-
täväksi, julkista rakennusta 
edustavaksi
Nämä muutostyöt eivät 
kuitenkaan helpota 
ahtautta ja tilanpuutetta

1898
Kouluun ilmoittautuu 
80 oppilasta,ryhmä
 ei mahdu nykyiseen 
kouluun

Johtokunnan esityksen 
mukaan kunnallishallinto 
ratkaisee nopeasti asian
Ojakylän kansakoulun 
perustamisesta

15.9.1898 uusi koulu 
alkaa Pirkolan talon 
kellarituvassa, opettajana 
opettaja Kilpisen poika 
Väinö Kilpinen

1899
Ojakylän kansakoulun uusi koulutalo valmistuu,
vakinaisena opettajana aloittaa Iida Aliina Laine

1906
Kirkonkylän koulu 
eli Kestin koulu
muutetaan 
kaksiopettajaiseksi 

1911
Uusi koulurakennus valmistuu Kirkonvainiolle,
saadaan lisää opetustilaa

1924
Entinen alkeisopetus päättyy 
kiertokoulun toiminnan 
lopettamiseen, alakansakoulu 
liittyy varsinaiseen kansakouluun 
kun yleinen oppivelvollisuus tulee 
käytäntöön  (oppivelvollisuuslaki 1921)

Kunnan piirijako uusitaan

Muodostuu Kaartotien koulupiiri, 
johon opettajan virka osoitetaan 
Ojakylän koulun toiselle opettajalle

Laajennettu vuonna 1931, alla vuodelle 1924 
päivätty kuva alkuperäisestä osasta 

Pitkän työajan tässä koulussa suorittavat 
opettajat Jenni Sipilä, Hilja Vuorinen ja Anna 
Nokela

1860-luku
Kirkkoherra Carl Robert Heikel
esittää pitäjänkokouksessa
sunnuntaikoulun aloittamista

Heikel aloittaa sununtaikoulun 
pidon 1861, opettajiksi valitaan 
pari lukutaitoista talollista

Hailuodossa päätetään aloittaa 
kiertokoulu
Opettajaksi valitaan Muhoksen 
Koivikon maatalouskoulun 
oppilas Vilhelm Huotari

Kiertokoulunopettaja vaihtui 
1880, tehtävää ryhtyi hoitamaan 
itsellismies Oskari Vanhala. Hän
hoiti kiertokoulunopettajan 
tehtävän lisäksi myös kunniakir-
jurin tointa sekä seurakunnallisia 
tehtäviä. Vanhala toimi kierto-
koulunopettajana vuoteen 1911 
saakka.

Piispantarkastuksessa 
annetaan 
vakava kehotus 
kiertokouluhankkeen 
aloittamisesta

1911
Piirustukset uudesta 
Kirkonkylän 
kansakoulusta 

maaliskuun 7. päivänä 1911

1937
1950-luku 2020

1926
Kaartotien koulutalossa
 aloitetaan opetus. Tämän 
koulun koko toiminnan ajan 
johtaja-opettajan virassa 
Aino Viitaluoma. 

1931
Kirkonkylän koulupiirissä 
neljä opettajaa, kaksi heistä 
alakansakoulun opettajina 
vanhan Kestin koulun 
rakennuksessa

1935
22.10.1935
Kestin koulun tulipalo,
alakansakoulun opettaja 
Anna Juola menehtyy yöllä 
syttyneessä tulipalossa

Menetettyjä opetustiloja 
korvataan väliaikaisesti 
vuokraamalla pappilasta 
huoneisto

Palaneen Kestin koulun 
tilalle rakennetaan uusi 
koulutalo Kirkonvainiolle
 vuonna 1911 valmistuneen 
koulurakennuksen viereen.
Piirustukset hankittiin J. 
Karvosen suunnittelutoi-
mistosta

Nykyään koulutalossa 
toimii kirjasto

Entinen jatko-opetus 
muutetaan kansalaiskouluksi

Teollisuuden työvoiman imu 
maaseudun tyhjentymisessä alkoi 
näkyä pienessä kunnassa: oppilaskato 
Kaartotien koulupiirissä; Kaartotien 
koulu lakkautetaan. Nykyään 
rakennuksessa toimii ravintola Ailasto.

Onni onnettomuudessa, 
vastaperustettu kansalaiskoulu 
pystytään siirtämään ahtaista 
Kirkonkylän koulun tiloista 
Kaartotien koulun tiloihin

1964

Kansalaiskoululle valmistuu 
omat tilat yhtenäiselle 
laajennetulle Kirkonkylän 
kansakoulun tontille.

Ojakylän kansakoulu 
lakkautetaan

Kirkonkylän koulu on nyt 
kunnassa ainoana 
toimiva koulu.

1965
Yhtenäinen 
keskikoulu 
alkaa Siikajoella

1974
Peruskoulujärjestelmään 
siirtyminen toteutetaan koko 
maassa pohjoisesta alkaen 
asteittain vuodesta 1972 alkaen, 
Hailuoto vuonna 1974

2013
Uusi yläasterakennus
valmistuu, suunnittelijana 
Arkkitehtitoimisto Ulla Mattila 
ja SIPARK Oy

2012
Vuonna 1964 valmistunut 
kansalaiskoulu/yläaste 
puretaan keväällä 2012
sisäilmaongelmien vuoksi

Yläasteopetus saa-
daan Hailuotoon,
oppilaiden ei 
tarvitse enää kulkea 
mantereelle

2015
Vuonna 1911 valmistunut 
koulupihapiirin vanhin 
rakennus käyttökieltoon 
sisäilmaongelmien 
vuoksi

1982

Vuonna 1937 valmis-
tunut koulurakennus 
muutetaan kirjastoksi,
Arkkitehtitoimisto O. 
Ylipahkala Oy

1982-1986
Käyttötarkoituksen 
muutokset Kirkonkylän 
koulupihapiirissä
Arkkitehtitoimisto O. 
Ylipahkala Oy

Pihapiiriin rakennetaan 
liikuntahalli

Kirkonkylän vuonna 1911 valmistu-
neen koulurakennuksen laajennus
1931. Uusi laajennusosa keltaisella.

7-9 luokilla olevat hailuotolais-
lapset kulkevat ensin yläasteella 
manterella isoissa, tuhannen 
oppilaan kouluissa

KÄYTTÖTARKOITUKSEN 
MUUTOS:

1968
Hailuodon vuonna 1620 
valmistunut vanha puukirkko 
palaa

1972
Arkkitehtien Irma 
ja Matti Aaltosen 
suunnittelema 
Hailuodon uusi 
teräsbetoni-
elementtikirkko 
valmistuu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



24 25

18. Kuva. Suunnittelualue kuvattuna kaakosta. Hailuodon vanha puukirkko etualalla. Vanhaa kansakoulua (kuvassa oik.)  laajennettiin vuonna 1931 
lisäämällä rakennukseen koillissiipi. Tämä kansakoulu on nykyään tyhjillään.

1891
Hailuodon Kan-
sakoulun anomus 
uutta käsityöhuo-
netta varten 

1909

1908
Hailuoto kuntakokouk-
sessaan 7.2.1908 päättää 
anoa 11 398 markan 10 
pennin suuruista apura-
haa valtiolta Ojakylän ja 
Kirkonkylän (Kestin kou-
lu) kansakoulujen kun-
nostusta varten

Hänen Keisarillinen Ma-
jesteettinsa myöntää 
15.10.1909 Hailuodon kun-
nalle 3,500 markan suurui-
sen apurahan Kirkonkylän 
ja Ojakylän kansakouluta-
lojen kuntoon panemista 
varten

1910
15.10.1910
Suomen koulutoimen 
Ylihallitus määrää myön-
netystä apurahasta lo-
kakuun 15 päivänä 1910 
maksettavaksi 2625 
markkaa

1911
Maaliskuun 31. päivänä 
1911 lähetetyssä kirjees-
sä Suomen koulutoimen 
Ylihallitus pyytää Hänen 
Keisarilliselta Majestee-
tilta Hailuodon kunnan 
puolesta, että Hailuodon 
kunta saisi käyttää jäljellä 
olevan apurahan uuden 
kansakoulurakennuksen 
rakentamiseen vanhan 
Kirkonkylän kansakoulun 
(Kestin koulu) korjaami-
sen sijaan 

1910
Joulukuu 1910 
Hailuodon kunnan kunnallislautakunnan 
esimies Emil Isola anoo Ylihallitukselle  
osoittamassaan kirjelmässä (Ojakylän 
koulun kuntoonpanotöiden valmistuttua 
ja kunnan päätettyä keskeyttää Kirkonky-
län koulun kuntoonpanotyöt sekä raken-
nuttaa koululle kokonaan uuden talon 
kahta opettajaa varten), että loput apura-
hasta eli 875 markkaa määrättäisiin mak-
settavaksi sekä että Kirkonkylän koulun 
osuus mainitusta summasta sallittaisiin 
käyttää uuden talon rakentamiseen

Kunnallislautakunnan esimies
Hailuoto / 12 1910
No 105

Koululaitoksen Ylihallitukselle

Kun Ojakylän kansakoulutalolla on nyt kustannusarviossa maini-
tut korjaustyöt tehty ja niin tavoin huoneista saatu käyttökuntoi-
seksi ja Kirkonkylän kansakoulutalon rakennustyöt ( joista jo on 
tehty vesikatto, ulkolautoitus, lattiat ja leipoma?tuvan uuni) ovat 
päätetty keskeyttää ja samalla?? koulutalo myötä huoneitensa 
epäkäytännöllisyyten vuoksi sitten kuin rakenteilla oleva kolmas 
kansakoulutalo on saatu rakennetuksi kahdelle opettajalle tarvit-
tavilla huoneilla, niin pyydän nöyrimmästi että näille koulutaloille 
myönnetystä 3500 markan rakennusavusta jäljellä oleva summa 
1/4 osa tekevä 875 markkaa määrättäisiin nyt maksettavaksi ja 
siitä Kirkonkylän kansakoulun osalle tuleva summa saataisiin 
käyttää rakenteella olevan kolmannen koulutalon hyväksi.

Emil Isola

1910
21.11.1910
Kokous kappalaisen talossa

KUNTAKOKOUS PÄÄTTÄÄ ETTÄ 
UUSI KANSAKOULU RAKEN-
NETAAN Y SADENIEMEN NAI-
SOPETTAJAN KOULUN MALLI-
PIIRUSTUSTEN MUKAAN

1911
10.01.1911
Ylihallitus lähettää nipun täy-
tettäviä asiakirjoja Oulun piirin 
Kansakouluntarkastajalle, jonka 
tulee hankkia Hailuodon kun-
nalta 

1) selvitys, että Ojakylän koulun 
korjaustyöt on tehty asianmu-
kaisesti

2) päätös anoa oikeutta saada 
käyttää myönnettyä apurahaa 
vanhan talon korjaamisen sijas-
ta uuden talon rakentamiseen, 
uuden talon ja sen kaikkien ul-
kohuoneiden pohjapiirustukset 
sekä kustannusarvion

1911
15.02.1911
Hailuodon kunta
Kokous ulkohuoneiden 
rakentamisesta
Pöytäkirja

1911
21.2.1911
Kunnallislautakunnan esimies 
Emil Isola palauttaa asiakirjoja 
Oulun piirin Kansakouluntarkas-
tajalle O. Rauhamaalle 

(Täten saan kunnian palauttaa 
Koulutoimen Lähetepäätöksen 
ja ”myötäliittää siinä vaatituksi 
selvitykseksi Ojakylän kansa-
koulun.....”)

1911
7.3.1911
Hailuodon kunnan Kirkonkylän 
uuden kansakoulun rakennuspii-
rustukset tarkastettu ja hyväksytty 
Helsingissä  Koulutoimen Ylihal-
lituksessa, viran puolesta Väinö 
Sara

1911
--.--.1911
Kirkonkylän uusi kansa-
koulurakennus valmis!

1911
14.2.1911

Ojakylän kansakoulun johto-
kunnan kokous ja rakennus-
töiden tarkastus1910

15.2.1910
Kokous
PÄÄTETÄÄN RAKEN-
TAA UUSI KANSA-
KOULU !!
(ALUN PERIN 
MIESOPETTAJAN 
KOULU)

1910
17.10.1910
Kokous kappalaisen 
talossa

töiden tarkastus

1911

19. Aikajanadiagrammi. Aikajana kuvaa Hailuodon vanhan kansakoulun (1911) kehitystä vuosien 1891 ja 1911 välillä.

Köyhän kunnan ahkerien ponnistelujen jälkeen kansakoulu 
avasi vihdoin ovensa 15.10.1883. Koulun ainoa huone toimi 
opetustilana 64 oppilaalle. Koulua laajennettiin vuonna 1892, 
mutta sekään ei kokonaan helpottanut alusta asti vaivannutta 
ahtautta. Laajennuksessa kansakoululle saatiin veistosali ja toi-
nen sisäänkäynti. Koulun julkisivut uusittiin näyttävämmäksi, 
julkista rakennusta edustavaksi (Hailuodon koululaitos, 1984). 
Vuonna 1898 kouluun ilmoittautui läsnä olevaksi 80 oppilas-
ta, ja opetusryhmälle kävi mahdottomaksi toimia ainoastaan 
olemassa olevassa rakennuksessa. Johtokunnan esityksen mu-
kaan kunnallishallinto ratkaisi rivakasti asian päättämällä pe-
rustaa Ojakylän kansakoulun. 15.9.1898 uusi Ojakylän koulu 
alkoi Pirkolan talon kellarituvassa, ja opettajana aloitti opetta-
ja Kilpisen poika Väinö Kilpinen. Ojakylän kansakoulun uusi 
koulutalo valmistui nopealla aikataululla vuonna 1899. Vaki-
naisena opettajana tuossa koulutalossa aloitti Iida Aliina Lai-
ne (Hailuodon koululaitos, 1984). Vuonna 1906 Kirkonkylän 

koulu eli Kestin koulu muutettiin kahden opettajan kouluksi. 
Hailuoto päätti kuntakokouksessaan 7.2.1908 anoa 11 398 
markan 10 pennin suuruista apurahaa valtiolta Ojakylän ja 
Kirkonkylän (Kestin koulu) kansakoulujen kunnostusta var-
ten. Kunnan toivomaa summaa ei kuitenkaan saatu, vaan Hä-
nen Keisarillinen Majesteettinsa myönsi 15.10.1909 Hailuo-
don kunnalle 3500 markan suuruisen apurahan Kirkonkylän 
ja Ojakylän kansakoulutalojen kunnostusta varten. Apuraha-
hakemuksen jälkeen kunnan 15.2.1910 pitämässä kokouksessa 
harkittiin tilannetta ja tehtiin päätös, että vanhan Kestin koulun 
kunnostuksen sijaan järkevintä olisikin rakentaa kokonaan uusi 
kansakoulu miesopettajan koulun tyyppipiirustuksilla. Loka-
kuun 15 päivänä 1910 Suomen koulutoimen Ylihallitus määrä-
si Hailuodolle keisarin myöntämästä apurahasta maksettavaksi 
2625 markkaa. Kuntakokous pidettiin 17.10.1910 kappalaisen 
talossa. Kokouksessa tehtiin isoja päätöksiä kansakoulun ra-
kennusprosessin suhteen. Seuraava lyhennysote kokouksen 
pöytäkirjasta avaa asiaa tyhjentävästi:    

”Viime helmikuun 15 päivänä uuden kansakoulun raken-
tamista koskeva päätös nyt yksimielisesti muutetaan siinä 
kohden, että päätetty miesopettajan paikka muutetaan nai-
sopettajan paikaksi ja että sanottu koulu alunpitäen raken-
netaan naisopettajan huoneistolla ja siihen suuntaan, että 
tarpeen vaatiessa voidaan lisäämällä miesopettajan huo-
neistolla muodostaa kahden opettajan kouluksi. Kun nykyi-
nen Kirkonkylän kansakoulutalo huoneidensa puolesta on 
kaikin puolin epäkäytännöllinen niin päätti kuntakokous 
nyt sen kuntoonpanotyöt lakkauttaa ja anoa että siihen 
myönnettyä nostamatta olevaa kuntoonpanoapurahan osaa 
saataisiin käyttää nyt rakenteella olevan uuden koulun ra-
kennuskustannuksien hyväksi ja että tätä nykyistä vanhaa 
koulua kuitenkin tarkoitukseensa käytetään niin kauan kuin 
edellisessä pykälässä mainittu uusi koulu on saatu raken-
netuksi kahdelle opettajalle tarvittavalla huoneistolla ja sit-
ten tämä vanha koulu myydään.” (Kansallisarkisto, ei pvm)
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Koska Hailuodon kunta on kokouksessaan 7 päivänä Helmikuuta 1908 päättänyt anoa 11398 markan 10 pennin 
suuruisen valtio-avun kunnan kansakoulujen kuntoon-panoa varten, josta kustannusarvion mukaan tulisi Ojaky-
län kansakoulun hyväksi 4367 markkaa 80 penniä ja Kirkonkylän kansakoulun hyväksi 7030 markkaa 30 penniä
niin saapi allekirjoittanut nöyrimmällä alamaisuudella pyytää, että Teidän Keisarillinen Majesteet-
tinne suvaitsisi ottaa asian armollisesti harkittavakseen ja katsoisi oikeaksi myöntää asian kuuluvis-
ta varoista Hailuodon kunnan kansakoulujen tarkoitustaan vastaavaan kuntoon panon avustamis-
ta varten suunnilleen edellä mainitun summan s.o. 11 300 markkaa. Liittäen tämän oheen asiasta laaditun 
kunnankokouksen pöytäkirjan otteen, Kirkonkylän kansakoulurakennuksen pohjapiirroksen, molempien koulujen 
kunton panemisen varalta tehdyn kustannusarviolaskun, kunnan varattomuutta osoittavan todistuksen sekä todis-
tuksn kalastuselinkeinon rappeutumisesta, rohkenen kunnan valtuuttamana perustella anomusta seuraavaisesti:

1.Ojakylän kansakoulu, joka on rakennettu mallipiirustuksia kansakolurakennuksia varten maalla 8:nen mu-
kaan ja joka ei vielä kymmenenkään vuoden vanha, on niin kylmä, että ei siinä kylmillä ilmoilla ankaralla-
kaan lämmityksellä tahdo mitenkään saafa riittävää lämpöä. Vaikka koulua on joka kesä sen koko olemas-
sa olon aikana tilkitty ja muuten korjattu ei se ole sen lämpimämmäksi tullut, niin ammattimiehen neuvon 
johdolla on päätetty ryhtyä perinpohjaiseen korjaustyöhön, jotta koulurakennus saataisiin tarkoitustaan vastaa-
vaksi. - Kirkonkylän kansakoulurakennus koko olemassaoloaikansa, 25 vuotta, on ollut keskitekoinen. Kun se nyt 
aiotaan panna oikeaan kuntoon, niin se samalla laajennetaan siten, että opettajan asunnon yksi huone N:3 yh-
distetään opetushuoneen N:1 kanssa. Opettajan asunnon supistus korvataan vinttikamarin rakentamisella. 

2. Wiime kesänä korjattiin tätä Kirkonkylän koulua laittamalla koko päällyskatto aivan uudestaan sekä ul-
koseinäin laudoittamisella ja yhdesti maalamisella, ja tuli tämä korjaus maksamaan 1456 markkaa 94 
penniä. Kuntakokous päätti viime kesänä, jolloin korjaukseen ryhdyttiin, että koulun nykyinen korjaus 
kokonaisenaan otettaisiin yhteen kustannuslaskuun, joten Kirkonkylän koulun korjausten kustannusarvio todel-
lisuudessa tekee 8487 markkaa 24 penniä. Mutta rakennusmestari ei ottanut vasta tehtyjä ja osittain keskeneräi-
siä töitä laskelmiinsa, vaikka hänelle asiasta erityisesti huomautettiin. Näin tavoin Kirkonkykän koulua varten anot-
tua apurahaa ei voida mitenkään katsoa kohtuuttomaksi, vaikka se aivan tarkemmin harkitsematta siltä näyttääkin. 

3. Kirkonkylän koulun rakennusavuksi annettu on ennen ainoastaan 400 markkaa. Ojakylän kansa-
koulu on saanut 2000 markkaa rakennusavuksi valtioapua. Ojakylän kansakoulun rakennuttamisen täh-
den rasittaa kuntaa 5000 markan valtiovelka ja Kirkonkylän koulun tähden 1300 markan yksityisvelka.

4. Hailuodon kunta on maamme vähävaraisimpien kuntain joukkoon empimättä asetettava, sillä maatilain keskimääräi-
nen hinta on noin 1500-3500 markkaa. Irtaimiston arvoa taloa kohden tehnee saman verran, joten kuntalaisten varat kaik-
kineen yhteen laskettuna kohonnevat ainoastaan miljoonan korville. Näin vähää omistavaa kuntaa, jossa on kolmatta tu-

hatta asukasta, ei liene montaa maassamme. Kurjuutta ei tosin kunnassamme voida sanoa olevan, sillä kansa on pakosta 
tottunut toimeen tulemaan vähällä ja hankkimaan elatuksensa satunnaisilla ansioilla sangen tuntuvassa määrässä, sillä 
maa ei anna tavallisinakaan vuosina leipää, kuin noin kahdeksan kuukauden ajaksi. Tästä johtuu, että pääomia ei kartu, 
mutta ei myöskään kansa saata suuresti velkaantuakaan. Olomme ovat niin vähäiset, että talokas, joka on jonkun tuhan-
nen markkaa velkaa katsotaan olevan häviön partaalla ja joka on sanut jonkun tuhannen säästöön pidetään rikkaana.

5. Kuten hinta-arvosteluistakin voi päättää ovat maatilat pienet ja vähäetuiset(?). Auhtoperäiset sannikkopellot (?) 
tuottavat ainoastaan hyvinä pidettyinä vuosina neljä- tai viisijyväisen sadon. Merenrannikkoniityt ovat jotenkin hei-
nävät, aniitta (?) harvoina vuosina saadaan heinät oikeaan tekoon, sillä kohovesi alhaisemmilla paikoilla useasti 
uuduttaa (?) ja likaa heinikot kelvottomiksi. Viime kesänäkin jäi kokonaan veden alle tuhansia kuormia heiniä, josta 
oli seurauksena, että lehmiä täytyi keskimäärin vähentää yksi kutakin taloa koohtden. - Tavallisissa taloissa voidaan 
elättää yksi hevonen ja 4-6 lehmää ja joku määrä lampaita. Hyvin harvoin taloissa on pari hevosta ja kymmenkun-
nan vaikeilla? lehmiä. Laitumet ovat niin huonot, että niinä kolmena kesäkuukautena karjan-anti on vähäisin vaik-
ka se muilla paikkakunnilla silloin on runsain. Yleensä on sekä maanviljelys että karjanhoito niin vähän tuottavaa, 
että nykyisillä palkoilla ei kannata pitää palkkaväkeä. Renki on ehkä kummenessä ja piika korkeintaan 25 talossa. 
EIkä oerheen vanhemmat lapsetkaan katso maksavan vaivaa työskennellä kotonaan. Harva on se talo, josta ei joi-
takin työkyvykkäimmistä lapsista olisi muualla palkkatyöläisenä elatustaan hankkimassa. - Kalastus on myöskin 
kannattamattomuutensa tähden vähentynyt sangen vähäpätöiseksi elinkeinoksi, josta muuten oheen liitetty to-
distuks puhuu selvää kieltä. Huomattavana syynä elinkeinojemme alhaiseen kantaan on suurelta osalta paran-
nettujen kulkuneuvojen puute. Rakennustarpeet kuten muukin tänne syrjäiselle saarelle tuotettu, tulee meille 
kalliimmaksi, kuin usealla muulla seudulla oleville kansalaisille, jota vastaan meiltä liikenevästä tavarasta Oulun 
vietynä emme usein saa enempää kuin kuljetuspalkan kuten heinistä, joilla ulostekorahat enimmten hankitaankin. 

Olen rohjennut syvimmässä nöyryydessä näin laajapiirteisesti kyhätä tämän anomuksen toivossa, että voisin tuoda 
esiin oikean kuvauksen toimeentulostamme ja että sen johdosta Teidön Keisarillinen Majesteettinne voisi armollisesti 
harkita oikeaksi myöntää Hailuodon kunnalle anomuksessa manittua tarkoitusta varten syvimmässä alamaisuudessa 
pyytämänsä valtionavustuksen.  

Teidän Keisarillisen Majesteettinne
nöyrin ja uskollisin alamainen
A.K. Kilpinen

Avonainen asianajovaltakirja annettu tämän omistajalle käytettäväksi Keisarillisessa Suomen Senaatissa Hailuodon 
kunnan pyytäessä valtioapua kansakoulurakennustensa kuntoon-panoa varten. Hailuoto, maaliskun 28 p. 1908
A.K. Kilpinen

20. Kuva. Ote, Kansallisarkisto. Hailuodon kunta hakee valtionavustusta Hänen Keisarilliselta Majesteetiltaan.

Kunnallislautakunnan esimies
Hailuoto 21/2 1911
no 27

Oulun piiirin Kansakoulujen-
tarkastaja O. Rauhamaa

Täten saan kunnian palautaa Koulutoimen Yli-
hallituksen Lähetepäätöksen ja myötäliittää 
siinä vaatituksi selvitykseksi Ojakylän kansa-
koulun johtokunnan rakennusten kuntoonpa-
notöiden tarkastuspöytäkirjan kuluvan kuun 
14 päivältä sekä kuntakokouksen päätöksen 
17 päivältä viime lokakuuta koskevaa kyseessä 
olevan Kirkonkylän vanhan koulun kuntoonpa-
noapurahan anomista uuden talon rakentami-
seen sanotulle koululle ynnä kuntakokouksen 
pöytäkirjan otteet 21 päivältä viime marraskuu-
ta ja kuluvan helmikuun 15 päivältä osoittavat 
uuden talon piirustusten valitsemisen sekä va-
littujen piirrustusten mukaan tehdyt kustan-
nusarviot oikeaksi todistettuina jäljennöksinä

Ystävyydellä
Emil Isola

21. Kuva.Ote, Kansallisarkisto. Päivämäärälle 21.2.1911 päivätyssä 
kirjeessä kunnallislautakunnan esimies Emil Isola palauttaa asia-
kirjoja Oulun piirin Kansakouluntarkastajalle O. Rauhamaalle.

Uusi kansakoulurakennushanke eteni 21.11.1910 jälleen kappalaisen ta-
lossa, kun kuntakokous päätti, että uusi kansakoulu rakennetaan arkkitehti 
Yrjö Sadeniemen naisopettajan koulun mallipiirustusten mukaan. Ojakylän 
koulun kuntoonpanotöiden valmistuttua Hailuodon kunta päätti keskeyttää 
Kirkonkylän koulun kunnostuksen. Joulukuussa 1910 tehtiin uusi päätös ra-
kennuttaa koululle kokonaan uusi talo kahta opettajaa varten. Niinpä Hai-
luodon kunnan kunnallislautakunnan esimies Emil Isola anoi Ylihallitukselle 
osoittamassaan kirjelmässä, että loput keisarin myöntämästä apurahasta, eli 
875 markkaa, määrättäisiin maksettavaksi ja että Kirkonkylän koulun osuus 
mainitusta summasta sallittaisiin käyttää uuden talon rakentamiseen. Kou-
luhallituksen Ylihallitus vastasi 10.01.1911 Isolan anomukseen lähettämäl-
lä ison nipun täytettäviä asiakirjoja Oulun piirin Kansakouluntarkastajalle. 
Tarkastajan tehtäväksi annettiin hankkia Hailuodon kunnalta selvitys siitä, 
että Ojakylän koulun korjaustyöt on tehty asianmukaisesti, päätös anoa oi-
keutta saada käyttää myönnettyä apurahaa vanhan koulutalon (Kestin kan-
sakoulu) korjaamisen sijasta uuden talon rakentamiseen, uuden talon ja 
sen kaikkien ulkohuoneiden pohjapiirustukset sekä kustannusarvion. 

Hailuodon Ojakylän kansakoulun johtokunta totesi kokouksessaan helmik. 
14 p:nä 1911 pöytäkirjan mukaan seuraavasti: ”Tänään toimitetussa raken-
nuksen tarkastuksessa Ojakylän kansakoululla huomasi johtokunta mainitun 
koulun kuntoonpanotyöt täysin suoritetuiksi siihen kuntoon kuin korjau-
sehdotus 21 päivällä tammikuuta 1908 määrää. Rakennus on näin hyvässä 
käyttökunnossa.” Kouluhallituksen Ylihallituksen vaatimuksen mukaises-
ti Hailuodon Kunnallislautakunnan esimies Emil Isola palautti 21.2.1911 
vaaditut asiakirjat Oulun piirin Kansakouluntarkastajalle O. Rauhamaalle. 
7.3.1911 Hailuodon kunnan Kirkonkylän uuden kansakoulun rakennuspii-
rustukset tarkastettiin ja hyväksyttiin Helsingissä Koulutoimen Ylihallituk-
sessa. Kaikkien näiden toimenpiteiden jälkeen Suomen koulutoimen Ylihal-
litus lähetti vielä maaliskuun 31. päivänä kirjeen keisarille, jossa pyydettiin 
Hailuodon kunnan puolesta, että kunta saisi käyttää jäljellä olevan apura-
han uuden kansakoulurakennuksen rakentamiseen vanhan korjaamisen si-
jaan. Tämän viimeisen vaiheen jälkeen uuden kansakoulun rakentaminen 
voitiin aloittaa ja koulu nousi pystyyn vielä saman vuoden puolella Kestin 
kansakoulun viereen. Uutta kansakoulua laajennettiin vuonna 1931 lisää-
mällä rakennukseen koillissiipi. Tämä kansakoulu on nykyään tyhjillään.
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Keisariliselle majesteetille, 
Koulutoimen Ylihallituksesta 
alamaisimmasti,
Sittenkuin TEIDÄN KEISARILLINEN MAJESTEETTINNE oli 15 päivänä lokakuuta 1909 myöntänyt Hailuo-
don kunnalle 3,500 markan suuruisen apurahan Kirkonkylän ja Ojakylän kansakoulutalojen kuntoon-
panemista varten ja Ylihallitus oli mainitusta apurahasta lokakuun 15 päivänä 1910 määrännyt makset-
tavaksi 2625 markkaa, on Hailuodon kunnan kunnallislautakunnan esimies Emil Isola, Ojakylän koulun 
kuntoonpanotöiden valmistuttua ja kunnan päätettyä keskeyttää Kirkonkylän koulun kuntoonpanotyöt 
sekä rakennuttaa koululle kokonaan uuden talon kahta opettajaa varten, Ylihallitukselle  osoittamas-
saan kirjelmässä anonut, että loput apurahasta eli 875 markkaa määrättäisiin maksettavaksi sekä että 
Kirkonkylän koulun osuus mainitusta summasta sallittaisiin käyttää uuden talon rakentamiseen. Tä-
män johdosta ja sittenkuin piiritarkastajan lausunto asiasta sekä tarpeellisiksi havaitut täydennykset 
hakemuskirjoihin on hankittu, saa Ylihallitus lähettää anomuksen siihen kuuluvine asiakirjoineen Tei-
dän KEISARILLISEN MAJESTEETTINNE armolliseen harkintaan sekä samalla alamaisimmasti esittää, 
eikö Hailuodon kunnalle voitaisi myöntää anomansa oikeus käyttää kyseessäolevaa apurahaa Kirkon-
kylän koulun nykyisen talon kuntoonpanotöiden sijasta uuden talon rakentamiseen sanotulle koululle, 
ehdoilla kuitenkin, että mainittu uusi talo tarpeelisine ulkohuoneineen valmistetaan Ylihallituksen hy-
väksymäin piirustusten mukaan ja että rakennustöihin nähden sitäpaitsi noudatetaan KEISARILLISEN 
Senaatin tämänlaatuisten apurahain nauttimisesta 27 päivänä maaliskuuta 1908 antamia määräyksiä.

Helsingissä, maaliskuun 31. päivänä 1911 

Y.H. Yrjö Koskinen
W. Tawaststjerna A. Haapanen Hj. Basilier

K.A. Castrén

      Väinö Sara

22. Kuva. Ote, Kansallisarkisto. Koulutoimen Ylihallitus lähettää Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen vetoomuksen Hailuodon kunnan puolesta.

23. Kuva. Hailuodon kunnan Kirkonkylän uuden kansakoulun rakennuspiirustukset tarkastettiin 7.3. 1911 ja hyväksyttiin Helsingissä Koulutoimen 
Ylihallituksessa. Kaikkien näiden toimenpiteiden jälkeen Suomen koulutoimen Ylihallitus lähetti vielä maaliskuun 31. päivänä kirjeen keisarille, jos-
sa pyydettiin Hailuodon kunnan puolesta, että kunta saisi käyttää jäljellä olevan apurahan uuden kansakoulurakennuksen rakentamiseen vanhan 
korjaamisen sijaan. Tämän viimeisen vaiheen jälkeen uuden kansakoulun rakentaminen voitiin aloittaa ja koulu nousi pystyyn vielä saman vuoden 
puolella Kestin kansakoulun viereen.

Lokakuisena yönä vuonna 1935 Kestin koulussa syttyi tulipalo. Palon epäil-
lään syttyneen koulurakennuksen opettajan huoneiston lampusta. Alakan-
sakoulun opettaja Anna Juola menehtyi yöllä syttyneessä tulipalossa. Koulu 
paloi kokonaan, ja menetettyjä opetustiloja korvattiin väliaikaisesti vuokraa-
malla pappilasta huoneisto. Palaneen Kestin koulun tilalle rakennettiin uusi 
koulutalo Kirkonvainiolle vuonna 1911 valmistuneen koulurakennuksen 
viereen. Piirustukset hankittiin J. Karvosen suunnittelutoimistosta ja koulu 
valmistui 1937. Rakennus on nykyään Hailuodon kirjaston käytössä. Tämän 
rakennuksen alkuperäisiä piirustuksia ei löytynyt diplomityötä tehdessä.

1950-luvulla entinen jatko-opetus muutettiin kansalaiskouluksi. Teollisuu-
den työvoiman imu maaseudun tyhjentymisessä alkoi näkyä pienessä kun-
nassa. Oppilaskato Kaartotien koulupiirissä johti siihen, että Kaartotien 
koulu lakkautettiin. Ikävästä lakkautuspäätöksestä koitui jotain hyvääkin, 
kun vastaperustettu kansalaiskoulu pystyttiin siirtämään ahtaista Kirkon-
kylän koulun tiloista Kaartotien koululle ja näin Kaartotien koulu pysyi 
toistaiseksi opetuskäytössä. Kaartotien koulurakennuksessa toimii tänä päi-
vänä ravintola Ailasto. Myös Hailuodon Ojakylän kansakoulu lakkautettiin 
vuonna 1964. Samana vuonna Kirkonkylän kansakoululle valmistui uusi, 
erillinen koulurakennus kun tonttia laajennettiin kunnan ostaessa viereisen 
vanhan viljelysalueen Kirkonvainiolta. Rakennus edusti aikakautensa ajan-
mukaista suunnittelua ja kansakoulu sai monipuoliset tilat käyttöönsä. Näin 
Kirkonkylän koulusta tuli kunnan ainoa toimiva koulu Kaartotien ja Ojaky-
län kansakoulujen lakkauttamisen jälkeen (Hailuodon koululaitos, 1984).
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24. Kuva. Ote, Kansallisgalleria. Kustannusarvio Hailuodon kunnan kirkonkylän kansakoulua varten, joka on laskettu Arkitehti Y. Sadeniemen 
antaman osajulkaisun Maalaiskansakoulujen rakennuspiirrustuksissa löytyvälle piirrustukselle No 3.

VANHAT PIIRUSTUKSETVANHAT PIIRUSTUKSET

Vuonna 1968 Hailuodon vuonna 1620 valmistunut vanha puukirkko-
paloi. Menetys oli valtava. Palanut kirkko sijaitsi koulupihapiirin välittö-
mässä läheisyydessä Luovontien toisella puolella. Puukirkon häviäminen 
vaikutti merkittävästi koulumiljööseen ja vanhojen puurakennusten muo-
dostamaan kokonaisuuteen. Arkkitehtien Irma ja Matti Aaltosen suunnit-
telema Hailuodon uusi teräsbetonielementtikirkko valmistui vuonna 1972.

Peruskoulujärjestelmään siirtyminen toteutettiin koko Suomessa poh-
joisesta alkaen asteittain vuodesta 1972 alkaen. Hailuodossa järjestel-
mään siirryttiin vuonna 1974. 7.-9.-luokilla olevat hailuotolaislapset kul-
kivat ensin yläasteella manterella isoissa, tuhannen oppilaan kouluissa. 
Kun yläasteopetus saatiin vihdoin Hailuotoon, oppilaiden ei tarvinnut 
enää kulkea pitkää matkaa lautalla mantereelle kouluun. Yläasteope-
tus siirtyi vuonna 1964 valmistuneeseen koulurakennukseen. 

Kirkonkylän koulupihapiirissä on historian saatossa vaikuttanut rakennetun 
ympäristön jatkuva muuntuminen uuden rakentamisen, käyttötarkoituk-
sen muutoksien ja rakennusten purkamisen muodossa. Käyttötarkoituksen 
muutokset Kirkonkylän koulupihapiirissä suunnitteli Arkkitehtitoimisto 
O. Ylipahkala Oy vuosien 1982-1986 aikana. Pihapiiriin rakennettiin muu-
tostöiden yhteydessä myös liikuntahalli. O. Ylipahkala Oy:n suunnitelmien 
mukaan vuonna 1937 valmistunut koulurakennus muutettiin kirjastoksi. 
Vuonna 1964 valmistunut kansalaiskoulu/yläaste purettiin keväällä 2012 
sisäilmaongelmien vuoksi. Arkkitehtitoimisto Ulla Mattila ja SIPARK Oy:n 
suunnittelema uusi yläasterakennus valmistui heti vuonna 2013 vanhan tilal-
le. Vuonna 1911 valmistunut koulupihapiirin vanhin rakennus, vanha kan-
sakoulu, asetettiin käyttökieltoon vuonna 2015 sisäilmaongelmien vuoksi. 
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26. Kuva. Kirkonkylän vanhan koulun (eli palaneen Kestin koulun) ja ulkorakennuksen pohjapiirustukset, 
jotka opettaja A.K. Kilpinen lähetti tulevia kunnostustöitä varten Kouluhallitukselle apuraha-anomuksen 
ohessa maaliskuun 28. päivänä 1908.

27. Kuvasarja. Kirkonkylän vanhan kansakoulun (1911) piirustukset. Uusi kansakoulurakennushanke eteni 21.11.1910, kun kuntakokous päätti, että uusi kansakoulu rakennetaan arkkitehti Yrjö Sadeniemen naisopettajan koulun mallipiirustusten mukaan.
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28. Kuva. Hailuodon vanha kansakoulu vähän valmistumisensa jälkeen. Kuva päivätty vuodelle 1924.

29. Kuva. Suunnittelualueen teemakartta. Huomioita historia-analyysin aineiston pohjalta. Menneitä rakenteita, mitä on purettu ja muutettu, missä on ollut aita ja vanhat talousrakennukset. Keltaisella puretut rakennukset ja 
rakenteet sekä hävinneet reitit.

5. Aidan vieressä on kulkenut polku, oikorei
tte

jä.

4. Koulurakennusten ja tien välissä on kulkenut aita
.

2.Vanha, vuonna 1964 valmistunut yläaste on purettu
vu

on
na

20
12

.

1. Purettua rakennuskantaa.

3. Purettua rakennuskantaa.
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OSA II
PAIKKA-ANALYYSI &  RAKENNUSKANNAN NYKYTILA 

PAIKKA-ANALYYSI
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31. Kuva. Ilmakuva, tarkastelualue. Hailuodon vihreä saari. Hailuoto on kehittynyt hajanaisista saarirykelmistä 
nykyään tunnistettavaksi yhdeksi kokonaisuudeksi.

32. Kuva. Ilmakuva, tarkastelualue. Hailuodon saaressa vallitsee luonnon jatkuva muutos. Luonnonvoimien 
ohella ihmisen muovaama ympäristö suunnittelualueen ympärillä on elänyt historian saatossa.

33. Kuva. Ilmakuva, tarkastelualue. Vehreä, maapeitteinen mäntymaisema. Suunnittelualue saavutetaan sekä autolla että kevyen liikenteen kulkua käyttäen samaa reittiä 
pitkin. Saaren pääväylä, Luovontie, halkoo maisemaa aloittaen Hailuodon lauttarannasta, haarautuu hieman suunnittelualueen jälkeen vaihtaen nimensä Marjaniementieksi 
ja päättää kulkunsa Marjaniemen majakalle. Luovontie nivoo saaren yhteen: aloituspiste Lauttaranta, Kirkonkylä kulttuurirakennuksineen ja Marjaniemen majakka rantoineen. 
Suunnittelualueen kohdalla Luovontietä reunustavat korkeat männyt ja kumpuileva kuntta.

”Ei ole Luoto ollut aina samanlainen kuin 
nykyään. Se on ollut monena kappaleena 
ennen, useana saarena, salmia vain välis-
sä. Pitkälle itään pistäytyvä Santosennie-
mi on ollut eri luotona, Potin talojen luo-
na ollut salmi, Niemenkurkuksi sanottu. 
Samoin Hanhinen, joka vielä nyt vain 
korkeiden vesien aikana on mantereesta 
erillään, samoin Syökari kaakkoisrannalla 
sekä Munakulju Syökarin puolella. Leveät 
salmet ovat niitä ennen muusta saaresta 
erottaneet – Syökarin vieressä ollut Louve-
karin kurkku – ja itse saaret olleet pikkui-
sia maapalasia.” (Paulaharju, 1993, p. 7) 

Ympäröivä saari. Samuli Paulaharjun alun pe-
rin vuonna 1914 julkaistu teksti kuvaa hyvin Hai-
luodon kehitystä hajanaisista saarirykelmistä ny-
kyään tunnistettavaksi yhdeksi kokonaisuudeksi. 
Kartta-aineistoa Hailuodon historiasta tarkastel-
lessa tämä kehitys nousee hyvin esille. Hailuodon 
saaressa vallitsee luonnon jatkuva muutos. Luon-
nonvoimien ohella ihmisen muovaama ympäristö 
suunnittelualueen ympärillä on elänyt historian 
saatossa. Hailuodon kirkon sijainti on ollut pysyvä 
satoja vuosia, mutta ympäröivien pihapiirien nimet 
ja sijainnit ovat eläneet. Esimerkiksi vanha Ison 
Kestin tilan tontti vastapäätä kirkkoa on ollut ennen 
paljon lähempänä suurta vesialuetta kuin nykyään. 
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34. Kuvadiagrammi. Tarkastelualueen jatkuva muutos. Vesistön kuivumista 1800-luvun puolivälistä 2020 luvulle. Suunnittelualue ympyröity. 

35. Kuva. Hailuodon kirkkopuiston vanhaa muuria ja metsänpohjan kasvillisuutta.

”Hailuodon peltoaukean selkärangaksi nousee 
männikköä kasvava harju, jonka pohjoislaitaa 
seuraa Huikusta Marjaniemeen kulkeva Luo-
don päätie. Vilkinojan tienoilta Sauvolalle puus-
to muokkaa tiemaisemaa voimakkaasti; välillä 
aukeaa näkymiä pohjoisen puoleisille viljelyk-
sille. Tien tuntumaan sijoittuu monia perinteis-
tä maaseuturakentamista edustavia taloja, van-
han kirkon kivijalka, hautausmaa ja uusi kirkko, 
seurakuntatalo sekä vanhat koulurakennukset 
ja museoalue. Kirkon tienoilla ja hautausmaalla 
on myös tervahaudan pohjia sekä puistomainen 
vanhan kanttorilan ympäristö. Kniivilän seudulta 
länteen reitin varsi on paikoin taajamaisen tiiviis-
ti rakennettua; raitin varrelle antaa rakennusten 
ja viljelysten lisäksi ilmeensä vanha puusto mm. 
Ketolan männikön kohdalla.” (Suomela, 1990) 

Ympäröivä luonto. Vehreä, maapeitteinen 
mäntymaisema. Suunnittelualue saavutetaan 
sekä autolla että kevyen liikenteen kulkua 
käyttäen samaa reittiä pitkin. Saaren pää-
väylä, Luovontie, halkoo maisemaa aloittaen 
Hailuodon lauttarannasta, haarautuu hieman 
suunnittelualueen jälkeen vaihtaen nimensä 
Marjaniementieksi ja päättää kulkunsa Mar-
janiemen majakalle. Luovontie nivoo saaren 
yhteen: aloituspiste Lauttaranta, Kirkon-
kylä kulttuurirakennuksineen ja Marjanie-
men majakka rantoineen. Suunnittelualueen 
kohdalla Luovontietä reunustavat korkeat 
männyt ja kumpuileva kuntta. Kävellen  

metsän tuoksu valtaa aistit ja Luovontien mu-
kana aaltoileva kevyen liikenteen suora tun-
tuu päättymättömältä. Tielle pilkottaa aika 
ajoin pihapiirejä ja kauniita vanhoja puura-
kennuksia. Luovontieltä poikkeaa tien kum-
mallekin puolelle säännöllisesti pienempiä 
sorateitä, jotka johtavat pihapiireihin. Hai-
luoto on toimiva kunta vuodenajasta riippu-
matta, mutta saaren tunnelma on erilainen 
kesällä ja talvella. Vuodenaikojen vaihtelun 
luoma erilaisuus näkyy valoissa, väreissä, 
äänimaailmassa ja ihmisten määrässä. Mat-
kailijat jättävät syksyisin saaren ja kesän jäl-
keen Hailuoto on olemassa vain luotolaisille. 
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36. Kuva. Vasemmalla kirkonpuiston muuria, keskellä ja oikealla näkymät Luovontieltä saavuttaessa suunnittelualuetta kohti. Suunnittelualue jää oikealle. Ensin kääntyy hiekkatie vanhalle kansakoululle (oik.) , jonka jälkeen seuraa ajoliittymä kirjastolle (kesk.).

37. Kuva. Nykyinen kirjastorakennus ja näkymä Hailuodon kirkolle. Hailuodon kirkon ja kirkkopuiston läheisyys on suunnittelualuetta määrittävä 
hieno erityispiirre.
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38. Kuva. Luovontie, suunnittelualueelle saapuminen lauttarannan suunnasta kevyen 
liikenteen reittiä pitkin. Vasemmalla kirkkopuisto.  Kävellen metsän tuoksu valtaa aistit ja 
Luovontien mukana aaltoileva kevyen liikenteen suora tuntuu päättymättömältä. Tielle 
pilkottaa aika ajoin pihapiirejä ja kauniita vanhoja puurakennuksia.

39. Kuva. Luovontie suunnittelualueen kohdalla talvella. Luovontieltä poikkeaa tien kum-
mallekin puolelle säännöllisesti pienempiä sorateitä, jotka johtavat pihapiireihin.

40. Kuvapari. Kesällä, talvella. Vanha kansakoulu Luovontieltä suunnittelualueelle poikkeavalta kärrytieltä katsottaessa. Saaren tunnelma on erilainen kesällä ja talvella. Vuodenaikojen vaihtelun luoma erilaisuus näkyy valoissa, väreissä, äänimaailmassa ja 
ihmisten määrässä. Matkailijat jättävät syksyisin saaren ja kesän jälkeen Hailuoto on olemassa vain luotolaisille. 
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41. Kuva. Nykyinen kirjastorakennus vasemmalla, oikealla uusi koulurakennus. Väliin 
jää liikuntavälineitä ja leikkikenttä.

42. Kuva. Vanha kansakoulu, liikuntahalli jää vasemmalle.

45. Kuva. Pihapiirin perällä oleva vanha lisärakennus.44. Kuva. 80-luvulla valmistunut liikuntahalli.43. Kuva. Vuonna 2013 valmistunut uusi koulurakennus.

Ympäröivät rakennukset. Vanhan kansakoulun ja 
kirjaston sijainti on keskeinen Hailuodon kirkonky-
län rakennetta tarkasteltaessa. Rakennusten suora 
näkyvyys Luovontielle on merkittävää. Vaikka maa-
tilojen ja rakennusten sijainnit suunnittelualueen 
ympärillä ovat eläneet historian saatossa, on tutkittu 
rakennuskanta rakentamisensa jälkeen ollut tärkeä 
osa perinteistä kylärakennetta sekä arvostettuina kou-
lurakennuksina että opettajien asuinrakennuksina. 

Kirjastorakennus on toimintojensa puolesta edel-
leen tärkeä osa perinteistä kylärakennetta. Kum-
mankin rakennuksen visuaalinen arvo ja merki-
tys on myös säilynyt, mutta vanhan kansakoulun 
toiminnallinen asema osana perinteistä kylärakennet-
ta on heikentynyt rakennuksen tyhjentymisen myötä. 

Diplomityössä tarkasteltujen rakennusten lisäksi suun-
nittelualueella on kirjava rakennuskanta. Uusi yläaste, 
päiväkoti ja vanha liikuntahalli luovat taustan kirjas-
ton ja vanhan kansakoulun muodostamalle, Luovon-
tieltä pihapiiriin katsovalle taululle. Rakennuskannan 
väliin jää aktiivinen sisäpiha, jossa on liikuntavälinei-
tä. Kirkon ja kirkkopuiston läheisyys näyttäytyy vah-
vana suunnittelualueen erityispiirteenä. Kirkkopuis-
ton rauha heijastuu suunnittelualueen rakennusten 
pihapiiriin. Suunnittelualueen rakennuskanta muo-
dostaa kirkkorakennuksen kanssa kokonaisuuden. 
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RAKENNUSKANNAN NYKYTILA

Tyylisuunta ja arvottaminen. Pohjois‐Pohjanmaan rakennettu 
kulttuuriympäristö 2015 – päivitysinventoinnissa Kirkonkylän 
kansakoulun vanhat rakennukset on arvotettu maakunnallisesti 
arvokkaiksi (Pohjois-Pohjanmaan liitto, 2015, p. 48). Historiasel-
vityksen analyysin pohjalta tehty johtopäätös on, että molemmat 
selvityksessä tutkitut kiinteistöt ovat Hailuodon kulttuurihistori-
an ja kirkonkylän perinteisen maiseman kannalta hyvin arvokkai-
ta. Molemmat rakennukset ovat tärkeitä edustajia jäljellä olevista 
Hailuodon historiallisista julkisista rakennuksista. Kiinteistöt ovat 
alun perin muodostaneet tärkeän puurakennuksista koostuvan 
”kulttuurikolmion” Hailuodon vanhan palaneen puukirkon kanssa. 

Rakennukset tulisi suojella ja niiden perintöä ja arvoa korostaa 
entisestään. Kiinteistöjä kunnostettaessa uutta käyttötarkoitusta 
varten rakennusten julkisivujen alkuperäiset osat tulisi säästää, 
kunnostaa ja suojella alkuperäisessä asussaan. Sisätiloista tuli-
si pyrkiä säästämään kaikki alkuperäinen mitä voidaan. Mah-
dollinen lisärakentaminen tulisi tehdä asiantuntevasti, harkiten, 
pihapiirin kokonaiskuvaa tarkastellen ja historiaa kunnioittaen.
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VANHA KANSAKOULU

48. Kuva. Odottava tunnelma. Vanha kansakoulu Luovontieltä suunnittelualueelle poikkeavalta kärrytieltä katsottaessa. 

Vuonna 1911 valmistunut vanha kansakoulura-
kennus on ollut käyttökiellossa vuodesta 2015 asti 
sisäilmaongelmien vuoksi. Autioituneenakin se on 
yhä vaikuttava näky. Kansakoulurakennuksen sisälle 
on jäänyt koulukäytön aikaista irtaimistoa, tuoleja, 
penkkejä, ja pulpetteja. Vaikutelma on kuin varas-
tossa, jota ei ole järjestetty. Sisätilat ovat sotkuiset ja 
ilma on paikoin ummehtunutta. Ullakko on ilmeises-
ti toiminut koulurakennuksen varastona. Myös ul-
lakolla on jonkin verran koulun vanhaa irtaimistoa. 
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Sisäänkäynnin portaat ovat huonossa kunnossa.

Nurkassa vettä on vuotanut seinään ja
kiv

ija
lk

aa
n.

GSEducationalVersion

Julkisivu koilliseen, 1:100 pienennös.

Runsasta pensaskasvustoa kasvaa seinäss
ä kii

nn
i.

GSEducationalVersion

Syöksyputken alapuolella kasvaa koivunvesa.
Alapohjaan kurkatessa tila on siisti.

Yksi alkuperäisistä 1911 rimoista on kat
ke

nn
ut

.

Julkisivu kaakkoon, 1:100 pienennös.

Sisäänkäynnin ovi saattaa olla alkuperäinen ul
ko

-o
vi

.

Ikkunan
alle on kokeiltu uutta maalia.
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GSEducationalVersion

Katoksen puurimat ovat alkuperäiset.

Terassin kivijalasta puuttuu osia ja portaat ovat huonossa kunnoss
a.Kivijalkaa kannattelevia rautatankoja.

Julkisivu lounaaseen, 1:100 pienennös.

Oven tyyli ei ole linjassa rakennuksen ka
ns

sa
.

GSEducationalVersion

Luoteisjulkisivulle on kiinnitetty graffitile
vy.

Maali on lohkeillut pahasti myös luoteisjulkisivulla

.

Veden poistoputkesta valunut vesi on kastellut pahoin porta
iko

n siv
un

.

Julkisivu luoteeseen, 1:100 pienennös.
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49. Kuvasarja. Autioituneenakin vanha kansakoulu on yhä vaikuttava näky. Kansakoulurakennuksen sisälle on jäänyt koulukäytön aikaista irtaimistoa, tuoleja, penkkejä, ja pulpetteja.

GSEducationalVersion

VANHA OSA RAK. 1911 LISÄSIIPI
 RAK. 1931

Vanha kansakoulu: Inventointikartta 1. krs
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GSEducationalVersion

VARASTO

PORTAIKKO

ALAKERTAAN

VANHA OSA RAK. 1911

LISÄSIIPI RAK. 1931

Vanha kansakoulu: Inventointikartta 2. krs

KIRJASTO
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51. Kuva. Nykyinen kirjastorakennus Luovontien suunnalta kuvattuna.

Vuonna 1937 valmistuneessa koulutalossa 
toimii tänä päivänä kirjasto. Myös kirjastoraken-
nuksessa on havaittu sisäilmaongelmia. Kirjaston 
tilat ovat riittämättömät nykykäyttöön. Kirjaston 
tiloissa pidetään paljon erilaisia tapahtumia hai-
luotolaisille.  Tilat ovat liian ahtaat sekä tavanomai-
selle kirjastotoiminnalle että muille tapahtumille.

52. Kuva. Nykyinen kirjastorakennus sisäpihan puolelta kuvattuna.
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GSEducationalVersion

Kirjaston seinään on kiinnitetty infokyltti.

Julkisivu koilliseen, 1:100.

GSEducationalVersion

Kirjaston vanhat puuikkunat kaipaavat huoltoa.

Kirjaston kivijalan vieressä kasvava ruusupensas.

Julkisivu kaakkoon, 1:100.
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GSEducationalVersion

Lounaisjulkisivulla kivijalasta kasvaa korkeaa heinää.

Ulokkeen katon harja valuttaa vettä ikkunan ulkopuitte

ese
en

.

Julkisivu lounaaseen, 1:100.

GSEducationalVersion

Kirjaston alla on jonkin verran rakennusjätettä
ja rosk

ia.

Kirjaston luoteisjulkisivuun on kiinnitetty iso ilm
oitu

sta
ulu

.

Julkisivu luoteeseen, 1:100.
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53. Kuva. Nykyisen kirjastorakennuksen ullakon ikkuna.

GSEducationalVersion

Kirjasto: Inventointikartta 1. krs
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54. Kuva. Nykyisen kirjastorakennuksen kirjastosalista. Kirjaston tilat ovat riittämättömät nykykäyttöön. Kirjaston tiloissa pidetään paljon erilaisia tapahtu-
mia hailuotolaisille. Tilat ovat liian ahtaat sekä tavanomaiselle kirjastotoiminnalle että muille tapahtumille.

OSA III
UUSI KÄYTTÖTARKOITUS
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VUOROVAIKUTUS OHJAUSRYHMÄN KANSSA

EHDOTUS 1 
RAJATTU KÄYTTÖ:

KOHDENNETTU YLEISÖ
TEEMA/TAPAHTUMA

KURSSIT/LEIRIT:

HYVINVOINTIKESKUS

JOOGA + WELLNESS
BED & BREAKFAST

TAPAHTUMIEN JA 
FESTIVAALIEN YKSI 
TAPAHTUMAPAIKKA

TAITEILIJARESIDENSSI

TAIDENÄYTTELYT, 
KURSSIT JNE.

HAJAUTETUT TOIMINNOT:

ESIM.

KANSAKOULU MONITOIMITILA
NYK. KIRJASTO KAHVILA / RAVINTOLA
TAI KOKONAAN UUSI RAKENNUS KIRJASTOLLE?

EHDOTUS 2

HAILUOTO HAILUOTOLAISILLE

KUNNAN KÄYTTÖ 

RAKENNUKSET KÄYTÖSSÄ
MUUNTOJOUSTAVINA TILOINA

KANSAKOULUSTA YHDISTETTY
KIRJASTO + KULTTUURIKESKUS + KAHVILA

NS. MODERNI KIRJASTO

KORJATTAVISTA 
RAKENNUKSISTA 
VUOKRA/KÄYTTÖTILA 
KOULUN PROJEKTEILLE 

EHDOTUS 3

SILLAN MAHDOLLISUUDET

TARINOIDEN SAARI:

MATKAILUKONSEPTI

KIRKONKYLÄ SOLMUKOHTANA: REITISTÖT

ILMASTONMUUTOS:
MATKAILUN MUUTOS

LÄHISEUTUMATKAILU KASVAA JA KORVAA
KAUKOMATKAILUA

KOVIEN TEIDEN PYÖRÄREITIT
VRT. LAPPI TAI TURUN SAARISTO

EKOSYSTEEMIN SALLIMA MÄÄRÄ 
UUSIA KÄVELTÄVIÄ VIRKISTYS-
REITTEJÄ + LEVÄHDYSPAIKAT 

RAVINTOLA + KYLPYTILAT?

LUONNON HYVINVOINTI  JA 
HAILUODON KULTTUURI EDELLÄ

SILLAN MYÖTÄ TURISMIA
HAILUOTOLAISTEN EHDOILLA

YMPÄRIVUOTISUUS
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Vanhasta kansakoulusta tehdään Hailuodon uusi monitoimikirjasto. 
Sen alakerta muunnetaan kirjastotiloiksi. Ullakon kaunista tilaa 

hyödynnetään tekemällä siitä sali, jota voi käyttää 
erilaisiin tarkoituksiin. Suunnitelmassa on esitetty joogasali- ja 

näyttelytilakäyttö. 

Nykyiset Hailuodon kunnan kirjastorakennuksen tilat 
muunnetaan yhteisöasumiselle ja

 piha muunnetaan hyötypuutarhaksi.

73

SUUNNITELMA

Työn tavoitteet ja toteutus. Hailuodon saarella on 
poikkeuksellisen hieno, tarinallinen ominaisluon-
ne. Rakennuskannan uuden käyttömuodon etsin-
nässä tavoitteena on ollut laatu ja erityisen kohteen 
suunnittelu. Uusien käyttömuotojen arviointia on 
tehty yhdessä Hailuodon kunnan muodostaman oh-
jausryhmän kanssa. Selvitysosion analyysin pohjalta 
nousseiden suunnitteluperusteiden lisäksi rakennus-
ten uuden käyttötarkoituksen suunnittelun välineenä 
ovat olleet ohjausryhmän kanssa käydyt keskustelut 
ja heidän toiveensa ja tarpeensa uudesta käyttötar-
koituksesta.  Ohjausryhmä on kommentoinut jat-
kosuunnittelun ideointia ja verrokkikohteita. Koska 
diplomityö kohdistuu myös rakennusryhmää ym-
päröivän alueen kehittämiseen, uuden käyttötarkoi-
tuksen arkkitehtonisesta suunnitelmasta on pyritty 
saamaan aluetta palveleva yhtenäinen kokonaisuus. 
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56. Kuva. Vuonna 1911 valmistuneen vanhan kansakoulun alkuperäisissä piirustuksissa rakennuksen ulkokaiteet ja katokset on esitetty suorin pinnakaitein, jotka myös rakennettiin. Lisäosaan rakennettiin 
suorista pinnakaiteista poikkeavat ristikkokaiteet. Tässä koillissiiven rakentamisen jälkeen otetussa, päiväämättömässä kuvassa näkyy lisäosan katoksen vielä maalaamaton ristikkokaideaihe.
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57. Kuva. Koulun opettaja ja toinen henkilö istuvat 
vanhan kansakoulun portailla. Kuvassa näkyy vanhan 
kansakoulun lisäosan (1931) alkuperäiseksi oletet-
tava ulko-ovimalli. Samanlainen ovi punaruskeaksi 
maalattuna löytyy nykyään vanhan kansakoulun koil-
lisjulkisivun sisäänkäynnistä (kts. julkisivu s. 52).

Uusi käyttötarkoitus ja korjaussuunnitelma. Diplomityössä on 
tarkasteltu kolmea eri verrokkikohdetta. Ne ovat diplomityössä 
tutkitun rakennuskannan kanssa saman mittakaavan omaavia 
kohteita, joissa on tehty rakennuksen käyttötarkoituksen muu-
tos. Verrokkikohteet ovat Rovaniemellä sijaitseva Boutique Ho-
tel Beana Laponia, Iin B&B Villa Kauppila sekä Mäntyharjulla 
sijaitseva Taidekeskus Salmela. Boutique Hotel Beana Laponia 
on Meltauksen vanha lastenkoti, joka muunnettiin entisestä 
lastenkodista erämaahotelliksi. B&B Villa Kauppilassa tarjoaa 
aamiaismajoitusta, taideleirejä ja kesätapahtumia.  Taidekes-
kus Salmelan galleriatiloissa järjestetään kulttuuritapahtumia, 
konsertteja sekä laulu- ja kuvataidekilpailuja. Valitut verrokki-
kohteet kertovat niistä mahdollisuuksista, mitä diplomityössä 
tutkitun kokoisella kiinteistöllä voi olla jatkokäytön kannalta. 
Diplomityön maankäytöllinen ja arkkitehtoninen suunnitelma 
on linkitetty suunnittelualueen fyysisiin ominaisuuksiin, eli nii-
hin rakennettuihin ja luonnon muodostamiin kerrostumiin mitä 
suunnittelualueella jo on olemassa. Suunnittelualueen luon-
ne nousee näistä erityispiirteistä. Suunnittelualueen luon-
netta ja tehtyä paikka-analyysia hyödyntämällä diplomityön 
suunnitelmaosiossa nähdään Hailuotoa palveleva ratkaisu. 

Suunnittelualue on tiiviisti rakennettu ja tontin kiinteistöissä 
toimii isoja kokonaisuuksia: päiväkoti, koulu ja liikuntahalli. 
Vilkas käyttäjistö on hyvä palveluiden kannalta: kehitetään kult-
tuuripalveluja siellä missä käyttäjät ovat jo. Uutta käyttötarkoi-
tusta suunniteltaessa näiden seikkojen pohjalta on kuitenkin 
myös perusteltavissa se, että tontille ei kannata tässä vaiheessa 
rakentaa uutta vaan keskittää resurssit ja voimavarat olemas-
sa oleviin, tärkeisiin kiinteistöihin ja niiden muutostöihin. 

VANHA KANSAKOULU

Rakennuskannan yhteiset kunnostustoimet. Ennen kunno-
tustoimenpiteiden aloittamista molemmille rakennuksille tu-
lee teettää perusteellinen kuntoarvio ja kuntotutkimus. Raken-
nusten julkisivut tulee kunnostaa perusteellisesti, lahonneet ja 
ruostuneet rakennusosat tulee poistaa ja korvata uusilla, alku-
peräisiä vastaavilla, ja maalipinta uusia kauttaaltaan. Kivijalka 
tulee kunnostaa niiltä osin kuin se on vajonnut. Rakennuksiin 
sopimattomat ulko- ja sisäovet tulee vaihtaa rakennusaikakau-
teen sopiviin oviin. Aikakauden alkuperäiset ovet tulee etsiä 
antiikkiliikkeistä tai vanhan rakennustavaran jälleenmyyjiltä. 
Jos alkuperäisiä 1910-30-lukujen peiliovia ei löydy, käytetään 
puuseppää ja tehdään alkuperäisiä tyyppiovia vastaavat ovet. 
Mahdollisesti alkuperäisistä ovista puuttuvat kahvat, vetimet ja 
nupit korvataan alkuperäisiä vastaavilla hankkimalla ne Raken-
nusapteekista tai vastaavasta liikkeestä.   

Vuonna 1911 valmistuneen vanhan kansakoulun alkuperäisis-
sä piirustuksissa rakennuksen ulkokaiteet ja katokset on esi-
tetty suorin pinnakaitein, jotka myös rakennettiin. Lisäosaan 
rakennettiin suorista pinnakaiteista poikkeavat ristikkokaiteet 
ja lounaisjulkisivun vasemmanpuoleisen sisäänkäynnin ka-
toksen suorat pinnat korvattiin ristikkokaideaiheella. Tämä 
tehtiin kenties vanhan kansakoulun vanhan osan (1911), lisä-
siiven (1931) sekä uuden kansakoulurakennuksen (1937, nyk. 
kirjasto) yleisilmeen yhtenäistämisen vuoksi. Vanhan kansa-
koulun lounaisjulkisivun oikeanpuoleisessa katoksessa on jäl-
jellä alkuperäiset pinnakaiteet. Pinnakaiteita ei muuteta vuoden 
1931 lisäosan kaidemalliin. Katoksen yksi pinna on katkennut. 
Se korjataan julkisivukorjauksen yhteydessä ja katoksen suo-
ra rimoitus jätetään muistoksi alkuperäisistä pinnakaiteista.
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Havainnekuva. Monitoimikirjaston yhteiskäyttöpöytiä salissa 3.

Vanha kansakoulu muunnetaan julkiseksi, toimivaksi monitoi-
mikirjastorakennukseksi. Muutos tehdään vanhat seinälinjat säi-
lyttämällä, mutta laajentamalla ja pienentämällä olemassa olevaa 
aukotusta. Alakerta otetaan käyttöön kirjastotiloiksi ja ullakosta 
tehdään monitoimisali. Sitä voidaan käyttää joogasalina, muuhun 
ryhmäliikuntaan tai esimerkiksi taidenäyttelyihin. Kunta voi mää-
ritellä ja vaihtaa yläkerran käyttötarkoitusta tarpeen mukaan ja 
esimerkiksi vuokrata yläkerran tilaa ulkoiselle toimijalle. Varhais-
kasvatus voi pitää koulutunteja sekä monitoimikirjaston alaker-
taan osoitetuissa tiloissa että yläkerran salissa. Monitoimikirjaston 
tiloissa on mahdollisuus myös rauhallisempaan työskentelyyn.

Isoin, rakenteisiin vaikuttava muutos vanhan kansakoulun koh-
dalla on ullakolle johtavan sisäportaikon laajentaminen. Nykyi-
sen portaikon nousu päättyy lähes ullakon ulkoseinään kiinni, 
ja kulku portaisiin on lattiasta avattavan luukun kautta. Kun ul-
lakkotila muunnetaan julkisen tilan käyttöön, olemassa ole-
va jyrkkä portaikko on riittämätön ja vaarallinen julkisen ti-
lan portaikoksi. Vanhojen portaiden kohdalle sijoitetaan uusi, 
toisin päin käännetty ja levennetty portaikko. Jyrkät, kellariin 
menevät portaat ullakon portaiden alla säilytetään nykyisessä 
tilassaan. Pääsisäänkäynnin luo luoteisjulkisivulle lisätään luis-
ka, jotta monitoimikirjaston pääkerrokseen on esteetön kulku.
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Havainnekuva. Talvi-iltanäkymä. Monitoimikirjaston yhteiskäyttöpöytiä salissa 3. Havainnekuva. Näkymä Sali 2:een, jossa lukumökit. Lukumökit ovat Götessonsin mallistosta.
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Uusi suunnitelma: 2. krs pohjapiirustus, 1:100 pienennös
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Havainnekuva. Monitoimikirjaston 2. krs. Sali joogasalikäytössä. Kuntoilijat venyttelevät ennen alkavaa ilmajoogatuntia. Katosta roikkuu ilmajoogassa käytettäviä liinoja.Havainnekuva. Monitoimikirjaston sali. 
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Havainnekuva. Monitoimikirjaston 2. krs. Sali näyttelytilana. Väkeä lappaa sisään Hailuodon kansakoulujen historiasta kertovaan näyttelyyn.

KIRJASTO
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Yhteisasumisen hyötypuutarha,               1:200.  Omenapuut ovat tuulensuojassa rakennuksen kaakkoisnurkalla. Kasvimaa, istutuslaatikot ja marjapensaat on aidattu. 

HIENOSORAKÄYTÄVÄ

HIENOSORAKÄYTÄVÄ

58. Kuva. Koulun portilta metsään päin. Hyötypuutarhan 
aitaan ja porttiaiheeseen voisi hakea mallia tästä tunnel-
masta.

59. Kuva. Esitetyssä yhteisasumissuunnitelmassa kaik-
kiin asuntoihin on oma sisäänkäynti. Kirjaston nykyinen 
pääsisäänkäynti säilyy yhteisenä sisäänkäyntinä, josta 
pääsee kahteen asuntoon ja suoraan yhteistiloihin. 

Nykyinen kirjastorakennus muunnetaan yhte-
söasumiselle, ja piha muunnetaan hyötypuutar-
haksi. Puutarhaan istutetaan omenapuita ja tyrni-
pensaita, punaviini- ja mustaherukkapensaita, sekä 
perinnekasvimaalle raparperia, perunaa, porkka-
naa ja lanttua. Puutarha palvelee asukkaita ruo-
katuotannon, ulkoilun ja ryhmäytymisen mer-
keissä. Tavoite nykyisen kirjastorakennuksen 
kohdalla on luoda ilmavaa ja toimivaa yhteisasumista 
kuitenkin asuntojen oman yksityisyyden kulkiessa 
rinnalla. Yhteisöasumiselle esitetään tässä suunni-
telmassa osallistava ja aktiviteettipitoinen versio yh-
teisasumiskonseptista. Yhteisöasuminen voisi tar-
koittaa asuntoja kaikille yhteisöasumista haluaville 
hailuotolaisille tai sitten rajatumpaa käyttäjäkuntaa. 
Hailuodon kunta voisi valita ja rajata käyttäjäryhmän 
tarpeiden ja tavoitteidensa mukaan.   

Suunnitelman vaihtoehdossa nro. 1 esitetään neljä 
asuntoa ja isot yhteistilat. Kaikkiin asuntoihin on oma 
sisäänkäynti. Kirjaston nykyinen pääsisäänkäynti säi-
lyy yhteisenä sisäänkäyntinä, josta pääsee kahteen 
asuntoon ja suoraan yhteistiloihin. Tätä sisäänkäyntiä 
voidaan hyödyntää, jos kunta haluaa järjestää asun-
toyksikön yhteistilassa kaikille kuntalaisille yhteisiä 
tapahtumia, kuten lukupiiriä tai käsityöpiiriä. Koska 
kirjastoon menee loiva luiska nykyisen pääsisään-
käynnin kohdalla, asunto nro. 1 voi olla myös liikun-
taesteiselle sopiva asunto, josta voi tehdä esteettömän. 
Ensimmäisen vaihtoehdon ajatus asuntojakautumi-
sessa on, että yhteisössä voisi olla eri ikäisiä hailuoto-
laisia ihmisiä, yksin asuvia, pariskuntia tai pieni perhe. 

Yhdessä he muodostavat tiiviin ryhmän, joka toimii 
ja tekee asioita yhdessä. Asunnot ovat eri kokoisia, ja 
käyttäjät voivat valita asuntonsa tarpeensa mukaan. 
Yksin elävä löytää tarvittavat puitteet itselleen yhden 
huoneen tilasta (kts. asunto 3), pienelle perheelle on 
parempi esimerkiksi asunto 4, jossa on kaksi erillistä 
makuuhuonetta. Yhteisasumisen toimivuutta ja luon-
netta korostaa se, että yhteisasumisen yksityiset tilat, 
asunnot, ovat tarkoitettu rauhoittumiselle, nukkumis-
tiloiksi ja levähtämiselle. Yhteisasumisen konseptia ei 
edistäisi se, että asunnoissa olisi isoja asuntokohtaisia 
olohuoneita tai oleskelutiloja. Oleskelu, aktiivinen te-
keminen ja muut toiminnot tapahtuvat yhteistiloissa. 
Tämä ajattelu heijastuu isoina yhteistiloina, joissa jär-
jestetään säännöllisesti yhteisiä lukuhetkiä, käsitöi-
den tekemistä, elokuvailtoja, ruoanlaittoa ja jumppaa. 
Hyötypuutarha mahdollistaa yhteiset aktiviteetit ul-
kona, ja puutarhaan liittyvä tekeminen jatkuu myös 
sisätiloissa kukkien sidonnan, yrttien kuivatuksen ja 
marjojen mehustuksen muodossa. Yhteiskäyttötilat 
ovat rakennuksen sydän. Kaikista asunnoista pääsee 
suoraan yhteiskäyttötiloihin ilman läpikulkua toi-
sen asunnon kautta. Muutossuunnitelma pitää mär-
kätiloja ja vesipisteitä laajalti nykyisillä paikoillaan. 

Suunnitelman vaihtoehdossa nro. 2 esitetään, että 
keittiö on siirretty rakennuksen koillispäätyyn ja 
toinen sali on otettu asuntokäyttöön. Näin suunni-
telmaan saadaan yksi asunto lisää. Yhteistilat ovat 
tiiviimmät. Muilta osin yhteisasumisen ideologia 
vastaa vaihtoehdossa numero yksi esitettyjä tekijöitä.

TYRNI
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Havainnekuva. Tilanne, jossa asuntojen ja yhteistilojen kaikki väliovet on avattu ja valo virtaa rakennuksen läpi. 
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Havainnekuva. Näkymä yhteistilojen olohuoneesta keittiöön. Oikealla oleva ovi on raollaan yhteiseen aulaan.
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Havainnekuva. Näkymä yhteisaulan ovensuusta keittiöön ja ruokailutilaan.
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GSEducationalVersion GSEducationalVersion

ASUNTO 1 ASUNTO 2

ASUNTO 3
YHTEISKÄYTTÖTILA:

OLESKELU JA RUOKAILU

YHTEISKÄYTTÖTILA:

KEITTIÖ, YHTEINEN

SISÄÄNKÄYNTI,

JA WC

59 M2

42 M2 + VINTTI29 M2

27 M2

14 M2

21 M2

ASUNTO 5

ASUNTO 4

16 M2

AULA JA YHTEINEN

SISÄÄNKÄYNTI

7 M2

LÄHTÖTILANNE UUSI SUUNNITELMA

1. KRS YHTEISÖASUMINEN 1.KRS HAILUODON KIRJASTO

VAIHTOEHTO 2: 

Lähtötilanne pohjapiirustus 1.krs, 1:100 pienennös Yhteisasuminen pohjapiirustus 1.krs, 1:100 pienennös

GSEducationalVersion

ASUNTO 1 ASUNTO 2

ASUNTO 3
YHTEISKÄYTTÖTILA:

OLESKELU JA RUOKAILU

YHTEISKÄYTTÖTILA:

KEITTIÖ, YHTEINEN

SISÄÄNKÄYNTI,

JA WC

59 M2

42 M2 + VINTTI29 M2

27 M2

14 M2

21 M2

ASUNTO 5

ASUNTO 4

16 M2

AULA JA YHTEINEN

SISÄÄNKÄYNTI

7 M2

VAIHTOEHTO 2: Asuntojako

Asuntojako pohjapiirustus 1.krs, 1:100
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Pohjapiirustus 1.krs, 1:100 Havainnekuva. Näkymä yhteistilojen keittiöstä, joka rakennuksen koillispäädyssä.
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JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO

Suosituksia. Diplomityössä ei oteta kantaa to-
teutussuunnitteluun tuotetun suunnitelma-ai-
neiston tarkkuudessa, mutta diplomityössä 
esitetään muutama ajatus mahdollisesti tulevai-
suudessa tehtävästä käyttötarkoituksen muu-
toksesta ja sen laadusta. Tulevaisuudessa mah-
dollisesta toteutussuunnittelusta tulisi vastata 
arkkitehtitoimisto, jolla on osaamista ja näyttöä 
vaativien korjausrakennuskohteiden suunnitte-
lusta. Toteutussuunnittelussa tulisi olla laadu-
kas, osaava ja herkkä ote. Muutossuunnittelun 
tekijöillä tulisi olla valmiudet perehtyä raken-
nuskannan kuntoon ja mahdollisuuksiin sy-
vällisesti. Muutos on tehtävä rakennusten his-
toriaa kunnioittaen, tiedolla ja laadukkaasti.

Kansakoulurakennusten merkitystä Hailuodolle voidaan 
tarkastella sekä fyysisestä että henkisestä näkökulmasta. Käy-
tännönläheisestä näkökulmasta tutkittuna kansakoulura-
kennukset ovat fyysinen todiste Hailuodon kouluhistorias-
ta. Rakennuskannan käyttötarkoitukset ovat tähän päivään 
saakka liittyneet koulutukseen, sivistykseen ja kulttuuriin. 
Rakennuskanta voidaan nähdä myös symbolina pienen kun-
nan vahvasta ponnistelusta saada koululaitos kotisaarelle. 
Molemmilla diplomityössä esitellyillä rakennuksilla, erik-
seen mutta erityisesti kokonaisuutena, on esteettistä arvoa 
Kirkonkylän miljöölle. Rakennuskannan vuosirenkaisiin on 
jäänyt jälkiä menneiden vuosien tapahtumista, henkilöhis-
torioista ja erilaisista käyttötarkoituksista. Vanhan raken-
nuskannan näkökulmasta niiden historian ymmärtäminen 
on ensiarvoisen tärkeää. Historiatietoisuus lisää ymmärrys-
tä nykytilasta ja auttaa näkemään rakennuskannan arvot ja 
mahdollisuudet. Diplomityössä tutkittu rakennuskanta on 
arvokas osa Hailuodon historiaa ja se ansaitsee tulla pa-
lautetuksi rooliinsa kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä.



106 107

LÄHDELUETTELO

Anon., 1855. [Kalmbergin kartasto] Hailuoto, Siikajoki. [Kuvat] ([Helsinki] :, Voen. Top. Depo, 1855-1856).

Anon., 1855. [Kalmbergin kartasto] Oulu, Kempele, Oulunsalo, Lumijoki, Haukipudas, Hailuoto, Siikajoki. [Kuvat] ([Helsinki] :, Voen. Top. Depo, 1855-1856).

Hailuodon koululaitos, 1984. Vihkonen aiheesta Hailuodon koulu 100-vuotias. Hailuoto: Salmelan kirjapaino.

Heikkinen, R., 2019. Hailuoto - Perämeren helmi: Hailuodon ja sen merialueiden vaiheita. s.l.:Kajaani: Reijo Heikkinen 2019.

Kansallisarkisto, ei pvm Senaatin talousosaston KD-aktikartat ja piirustukset (kokoelma) Arkistoyksikkö: sto ad 1117/110 1908 1. Hailuodon kirkonkylän kansakoulun 
pohjapiirustus; 2. Ulkohuoneiden pohjapiirustus; 3. Hailuodon Ojakylän kansakouluhuoneiden pohjapiirustukset. (1810-1. s.l.:s.n.

Kansallisarkisto, ei pvm Senaatin talousosaston KD-aktikartat ja piirustukset (kokoelma) Arkistoyksikkö: sto kd 140/316 1911 1. Naisopettajan kansakoulu (Hailuodon 
kirkonkylän uusi kansakoulu).2. Yksiopettajaisen koulun ulkohuoneuksia (Hailuodon...).3. Saunarakennuksia (Hailuodon. s.l.:s.n.

Kansallisarkisto, ei pvm Senaatin talousosaston KD-aktikartat ja piirustukset (kokoelma) Arkistoyksikkö: sto kd 60/274 1892 8. Ehdotus Hailuodon kansakoulun käsi-
työhuoneeksi. (1810-1917). s.l.:s.n.

Paulaharju, J. & Paulaharju, M., 2017. Luodon kirous 2: Samuli ja Ahti Paulaharjun topografis-kansatieteellisiä tutkimuksia Hailuodossa. Vantaa: Marjut Paulaharju.

Paulaharju, S., 1993. Kuvauksia Hailuodosta. Toinen painos toim. s.l.:Porvoo ; Helsinki ; Juva : WSOY 1993..

Pohjois-Pohjanmaan liitto, 2015. Pohjois-Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö 2015 : Hailuoto, s.l.: Pohjois-Pohjanmaan Liitto.

Satokangas, R., 1987. Vanhojen karttojen Hailuoto. Teoksessa: Oulu: Oulu: Oulun yliopisto 1987, pp. sivut 117-133, [2] sivua : kuvitettu, karttoja ; 25 cm.

Soikkeli, A., Kaisa, S. & Kaisa, M., 2017. Identiteetti voimavarana. Kaupunki- ja kuntakeskustat pohjoisessa-hankkeen loppuraportti, Oulu: Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Suomela, J., 1969. Hailuoto : kotiseutumme. Hailuoto: Hailuodon kotiseututoimikunta 1969.

Suomela, J., 1979. Hailuoto 3. Hailuoto: Hailuoto: Hailuodon kulttuurilautakunta.

Suomela, J., 1981. Hailuoto : entistä ja nykyistä 1981. Hailuoto: Hailuoto: Hailuodon kulttuurilautakunta 1981.

Suomela, J., 1990. Hailuoto : 6, Sukuni vaiheilla. s.l.:Hailuoto : Hailuodon kulttuurilautakunta 1990.

KUVALUETTELO

KUVA 1: (Kansilehden kuva) Kansallisarkisto. Muokattu, irrotettu alkuperäisestä taustasta ja alkuperäiset mustat ikkunalasit poistettu. Alkuperäinen kuva on sisällytetty diplomityöhön, kts. KUVA 27 ja sen lähdetiedot 
KUVA 2: (s. 7 Otsikon taustakuva) Hailuodon karttapalvelu, https://www.infogis.fi/hailuoto/
KUVA 3: Diagrammi. Diagrammissa käytetyt karttakuvat: Hailuodon karttapalvelu, https://www.infogis.fi/hailuoto/
KUVA 4: (s. 11 Otsikon taustakuva)
KUVA 5: Diagrammi. Diagrammissa käytetyt kuvat: 
 1.Kansallisarkisto, Maanmittaushallitus, Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto (kokoelma), Pitäjänkartasto, Hailuoto (2531 10 Ia.* -/- -), Digitoidut jaksot:1081431
 2.Kansallisarkisto, Maanmittaushallitus, Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto (kokoelma), Pitäjänkartasto, Hailuoto (2442 12 Ia.* -/- -), Digitoidut jaksot:1081406
 3.Kalmbergin kartasto, [Kalmbergin kartasto] Hailuoto, Siikajoki, https://www.doria.fi/handle/10024/117510 
 4.Kalmbergin kartasto, [Kalmbergin kartasto] Oulu, Kempele, Oulunsalo, Lumijoki, Haukipudas, Hailuoto, Siikajoki, https://www.doria.fi/handle/10024/117511
 5.Peruskartta 1:20 000 Hailuoto 1956, 244212_253110_1956_ei_rajoja.jpg, Maanmittauslaitos, Maanmittauslaitos Vanhat painetut kartat, http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/  
 6.Peruskartta 1:20 000 Hailuoto 1981, 244212_1981.jpg, Maanmittauslaitos, Maanmittauslaitos Vanhat painetut kartat, http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/ 
 7.Peruskartta 1:20 000 Hailuoto 1988, 244212_1988.jpg, Maanmittauslaitos, Maanmittauslaitos Vanhat painetut kartat, http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/ 
 8.Karttakuva, Hailuodon karttapalvelu, https://www.infogis.fi/hailuoto/
KUVA 6: Kansallisarkisto, Maanmittaushallitus, Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto (kokoelma), Pitäjänkartasto, Hailuoto (2442 12 Ia.* -/- -) , Digitoidut jaksot:1081406
KUVA 7: Kalmbergin kartasto, [Kalmbergin kartasto] Hailuoto, Siikajoki, https://www.doria.fi/handle/10024/117510 
 Kalmbergin kartasto, [Kalmbergin kartasto] Oulu, Kempele, Oulunsalo, Lumijoki, Haukipudas, Hailuoto, Siikajoki, https://www.doria.fi/handle/10024/117511
KUVA 8: Peruskartta 1:20 000 Hailuoto 1956, 244212_253110_1956_ei_rajoja.jpg, Maanmittauslaitos, Maanmittauslaitos Vanhat painetut kartat, http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/ 
KUVA 9: Peruskartta 1:20 000 Hailuoto 1988, 244212_1988.jpg, Maanmittauslaitos, Maanmittauslaitos Vanhat painetut kartat, http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/ 
KUVA 10: Hailuodon karttapalvelu, https://www.infogis.fi/hailuoto/
KUVA 11: Kuvasarja. Kuvasarjan kuvat:
 Kansallisarkisto, Maanmittaushallitus, Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto (kokoelma), Pitäjänkartasto, Hailuoto (2442 12 Ia.* -/- -) , Digitoidut jaksot:1081406
 Kalmbergin kartasto, [Kalmbergin kartasto] Oulu, Kempele, Oulunsalo, Lumijoki, Haukipudas, Hailuoto, Siikajoki, https://www.doria.fi/handle/10024/117511
 Kalmbergin kartasto, [Kalmbergin kartasto] Hailuoto, Siikajoki, https://www.doria.fi/handle/10024/117510 
 Peruskartta 1:20 000 Hailuoto 1956, 244212_253110_1956_ei_rajoja.jpg, Maanmittauslaitos, Maanmittauslaitos Vanhat painetut kartat, http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/ 
 Peruskartta 1:20 000 Hailuoto 1988, 244212_1988.jpg, Maanmittauslaitos, Maanmittauslaitos Vanhat painetut kartat, http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/ 
KUVA 12: Diagrammi. Diagrammissa käytetyt karttakuvat: Hailuodon karttapalvelu, https://www.infogis.fi/hailuoto/
KUVA 13: Diagrammi. Diagrammissa käytetyt kuvat: 
 1. Anna-Elisabet Määttä, 2019.
 2. https://hailuoto.topoteekki.fi/, Nimi: Ilmakuva: Kirkon ja koulun alue. Päiväys: n. 1950-luku. ID: 0378285. Tekijä: Veljekset Karhumäki. Omistaja: Jaakko Suomela.
 3. https://hailuoto.topoteekki.fi/, Nimi: Ilmakuva Kirkonkylästä. Päiväys: 1960-luku. ID: 0381954. Omistaja: Liisa Ukonaho.
KUVA 14: (s. 19 Otsikon taustakuva) https://hailuoto.topoteekki.fi/, Nimi: Ilmakuva: Kirkon ja koulun alue. Päiväys: n. 1950-luku. ID: 0378285. Tekijä: Veljekset Karhumäki. Omistaja: Jaakko Suomela.
KUVA 15: https://hailuoto.topoteekki.fi/, Nimi: Ilmakuva: Kirkon ja koulun alue. Päiväys: n. 1950-luku. ID: 0378285. Tekijä: Veljekset Karhumäki. Omistaja: Jaakko Suomela.
KUVA 16: Diagrammi. Kuvien 17 ja 19 lukuohje, pienennös kuvista 17 ja 19. Kts. Kuvan 17  ja 19 lähdetiedot.
KUVA 17: Diagrammi. Diagrammissa käytetyt kuvat: 
 1. https://hailuoto.topoteekki.fi/, Nimi: Kirkonkylän vanha kansakoulu. Päiväys: 1908. ID: 0377537. Omistaja: Jaakko Suomela.
 2. https://hailuoto.topoteekki.fi/, Nimi: Ojakylän kansakoulu. Päiväys: 1924. ID: 0370100. Tekijä: Olga Smed. Omistaja: Martti Smed. 
 3. https://hailuoto.topoteekki.fi/, Kuva: Kansallisarkisto
 4. https://hailuoto.topoteekki.fi/, Nimi: Hailuodon kirkonkylän kansakoulu. Päiväys: 1924. ID: 0370099. Tekijä: Olga Smed. Omistaja: Martti Smed. 
 5. https://hailuoto.topoteekki.fi/, Nimi: Kirkonkylän kansakoulu. Päiväys: n. 1920-luku? ID: 0382255. Lähde: Aaro Isolan kotiarkisto. Omistaja: Marja-Liisa Isola.
 6. https://hailuoto.topoteekki.fi/, Nimi: Ilmakuva: Kirkon ja koulun alue. Päiväys: n. 1950-luku. ID: 0378285. Tekijä: Veljekset Karhumäki. Omistaja: Jaakko Suomela.
 7. https://hailuoto.topoteekki.fi/, Nimi: Vanhaa ja uutta rakennuskantaa Kirkonkylän koulun alueella. Päiväys: 1969. ID: 0378018. Tekijä: J. L. Suomela?. Omistaja: Jaakko Suomela
 8. Anna-Elisabet Määttä, 2019.
KUVA 18: https://hailuoto.topoteekki.fi/ Nimi: Ilmakuva Kirkonkylästä, Päiväys: 1960-luku. ID: 0381954. Omistaja: Liisa Ukonaho.
KUVA 19: Diagrammi. Diagrammissa käytetyt kuvat: 
 1.-6. Kansallisarkisto, kuvaaja Anna- Elisabet Määttä.
 7. Kansallisarkisto
 8. https://hailuoto.topoteekki.fi/, Nimi: Hailuodon kirkonkylän kansakoulu. Päiväys: 1924. ID: 0370099. Tekijä: Olga Smed. Omistaja: Martti Smed. 
KUVA 20: Kansallisarkisto, kuvaaja Anna-Elisabet Määttä.



108 109

KUVA 21: Kansallisarkisto, kuvaaja Anna-Elisabet Määttä.
KUVA 22: Kansallisarkisto, kuvaaja Anna-Elisabet Määttä.
KUVA 23: https://hailuoto.topoteekki.fi/, Nimi: Kirkonkylän kansakoulu. Päiväys: n. 1920-luku? ID: 0382255. Lähde: Aaro Isolan kotiarkisto. Omistaja: Marja-Liisa Isola.
KUVA 24: Kansallisarkisto, kuvaaja Anna-Elisabet Määttä.
KUVA 25: (s. 31 Otsikon taustakuva) Kansallisarkisto
KUVA 26: Kansallisarkisto
KUVA 27: Kuvasarja: Kansallisarkisto
KUVA 28: https://hailuoto.topoteekki.fi/, Nimi: Hailuodon kirkonkylän kansakoulu. Päiväys: 1924. ID: 0370099. Tekijä: Olga Smed. Omistaja: Martti Smed. 
KUVA 29: Diagrammi. Diagrammissa käytetyt kuvat:
 1. https://hailuoto.topoteekki.fi/ Nimi: Ilmakuva Kirkonkylästä, Päiväys: 1960-luku. ID: 0381954. Omistaja: Liisa Ukonaho.
 2. https://hailuoto.topoteekki.fi/, Nimi: Vanhaa ja uutta rakennuskantaa Kirkonkylän koulun alueella. Päiväys: 1969. ID: 0378018. Tekijä: J. L. Suomela?. Omistaja: Jaakko Suomela
 3. https://hailuoto.topoteekki.fi/, Nimi: Ilmakuva: Kirkon ja koulun alue. Päiväys: n. 1950-luku. ID: 0378285. Tekijä: Veljekset Karhumäki. Omistaja: Jaakko Suomela.
 4. https://hailuoto.topoteekki.fi/ Nimi: Ilmakuva Kirkonkylästä, Päiväys: 1960-luku. ID: 0381954. Omistaja: Liisa Ukonaho.
 5. https://hailuoto.topoteekki.fi/, Nimi: Ilmakuva: Kirkon ja koulun alue. Päiväys: n. 1950-luku. ID: 0378285. Tekijä: Veljekset Karhumäki. Omistaja: Jaakko Suomela.
KUVA 30. (s. 37 Otsikon taustakuva) Hailuodon karttapalvelu, https://www.infogis.fi/hailuoto/
KUVA 31. Hailuodon karttapalvelu, https://www.infogis.fi/hailuoto/
KUVA 32. Hailuodon karttapalvelu, https://www.infogis.fi/hailuoto/
KUVA 33. Hailuodon karttapalvelu, https://www.infogis.fi/hailuoto/
KUVA 34. Diagrammi. Diagrammissa käytetyt kuvat, vasemmalta oikealle:
 Kansallisarkisto, Maanmittaushallitus, Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto (kokoelma), Pitäjänkartasto, Hailuoto (2442 12 Ia.* -/- -), Digitoidut jaksot:1081406
 Peruskartta 1:20 000 Hailuoto 1956, 244212_253110_1956_ei_rajoja.jpg, Maanmittauslaitos, Maanmittauslaitos Vanhat painetut kartat, http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/ 
 Hailuodon karttapalvelu, https://www.infogis.fi/hailuoto/
KUVA 35.- 55. Anna-Elisabet Määttä, 2019.
KUVA 56. https://hailuoto.topoteekki.fi/, Nimi: Kirkonkylän kansakoulu. Päiväys: n. 1950-luku?. ID: 0378017. Tekijä: J.L. Suomela?. Omistaja: Jaakko Suomela
KUVA 57. https://hailuoto.topoteekki.fi/, Nimi: Neljän kuvan sarja: J.L. Suomela kotonaan, Elli Suomela, Ritva W. (opettaja), Kirkonkylän koulu (ny. Päiväys: n. 1950-luku. ID: 0378278. Omistaja: Jaakko Suomela.
KUVA 58. https://hailuoto.topoteekki.fi/, Nimi: Neljän kuvan sarja: Matikanniemi, Kirkonkylän kansakoulu, Pöllänojansuu. Päiväys n. 1950. ID: 0378247. Tekijä J.L. Suomela. Omistaja: Jaakko Suomela.
KUVA 59. https://hailuoto.topoteekki.fi/, Nimi: Neljän kuvan sarja: J.L. Suomela kotonaan, Elli Suomela, Ritva W. (opettaja), Kirkonkylän koulu (ny. Päiväys: n. 1950-luku. ID: 0378278. Omistaja: Jaakko Suomela.
HAVAINNEKUVA SIVULLA 90. Havainnekuvan näyttelyn ripustuksessa esitetyt valokuvat vasemmalta oikealle:
 https://hailuoto.topoteekki.fi/, Nimi: Ilmakuva: Kirkon ja koulun alue. Päiväys: n. 1950-luku. ID: 0378285. Tekijä: Veljekset Karhumäki. Omistaja: Jaakko Suomela.
 https://hailuoto.topoteekki.fi/, Nimi: Hailuodon kirkonkylän kansakoulu. Päiväys: 1924. ID: 0370099. Tekijä: Olga Smed. Omistaja: Martti Smed. 
 https://hailuoto.topoteekki.fi/, Nimi: Ojakylän kansakoulu. Päiväys: 1924. ID: 0370100. Tekijä: Olga Smed. Omistaja: Martti Smed. 
 https://hailuoto.topoteekki.fi/, Nimi: Vanhaa ja uutta rakennuskantaa Kirkonkylän koulun alueella. Päiväys: 1969. ID: 0378018. Tekijä: J. L. Suomela?. Omistaja: Jaakko Suomela
 https://hailuoto.topoteekki.fi/, Nimi: Kirkonkylän vanha kansakoulu. Päiväys: 1908. ID: 0377537. Omistaja: Jaakko Suomela.
 https://hailuoto.topoteekki.fi/, Nimi: Kirkonkylän kansakoulu. Päiväys: n. 1950-luku?. ID: 0378017. Tekijä: J.L. Suomela?. Omistaja: Jaakko Suomela
KUVA 60: (Takakannen kuva) Anna-Elisabet Määttä, 2019.
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1875

1753
Seurakunnallisen rovastin 
tarkastuksen myötä nousee 
kysymys opetuksen järjestämisestä 
kirkon valvonnassa. Tarkastuksen 
toimittaja E. Fellman kehottaa 
seurakuntaa järjestämään lasten 
opetuksen uudelleen

1881
Hailuodon kunnan 
kansakoulu perustetaan
03.10.1881

Ison Kestin tilasta Kirkonkylästä 
ostetaan 1/4 koulun rakenta-
mista varten, hinta 2950 mk. 
Maatilan oheiseen vanhaan 
rakennukseen kunnostetaan 
opettajan asunnoksi keittiö 
ja kaksi huonetta

1883
Mikkelin Harjumaan koulussa 
toiminut opettaja Antti Kustaa 
Kilpinen valitaan virkaan 
syyskuussa

Koulu aloittaa toimintansa 
15.10.1883. Ensimmäisenä 
lukuvuotena yhdessä 
huoneessa toimivaan 
opetusryhmään tuli 64 oppilasta

1892
Koulun laajennus- ja muu-
tostyö; saadaan käyttöön 
veistosali ja rakennukseen 
toinen sisäänkäynti. Koulun 
ulkomuoto uusitaan näyt-
täväksi, julkista rakennusta 
edustavaksi
Nämä muutostyöt eivät kui-
tenkaan helpota 
ahtautta ja tilanpuutetta

1898
Kouluun ilmoittautuu 
80 oppilasta,ryhmä
 ei mahdu nykyiseen 
kouluun

Johtokunnan esityksen 
mukaan kunnallishallinto 
ratkaisee nopeasti asian
Ojakylän kansakoulun 
perustamisesta

15.9.1898 uusi koulu 
alkaa Pirkolan talon 
kellarituvassa, opettajana 
opettaja Kilpisen poika 
Väinö Kilpinen

1899
Ojakylän kansakoulun uusi koulutalo valmistuu,
vakinaisena opettajana aloittaa Iida Aliina Laine

1906
Kirkonkylän koulu 
eli Kestin koulu
muutetaan 
kaksiopettajaiseksi 

1911
Uusi koulurakennus valmistuu Kirkonvainiolle,
saadaan lisää opetustilaa

1924
Entinen alkeisopetus päättyy 
kiertokoulun toiminnan 
lopettamiseen, alakansakoulu 
liittyy varsinaiseen kansakouluun 
kun yleinen oppivelvollisuus tulee 
käytäntöön  (oppivelvollisuuslaki 1921)

Kunnan piirijako uusitaan

Muodostuu Kaartotien koulupiiri, 
johon opettajan virka osoitetaan 
Ojakylän koulun toiselle opettajalle

Laajennettu vuonna 1931, alla vuodelle 1924 
päivätty kuva alkuperäisestä osasta 

Pitkän työajan tässä koulussa suorittavat 
opettajat Jenni Sipilä, Hilja Vuorinen ja Anna 
Nokela

1860-luku
Kirkkoherra Carl Robert Heikel
esittää pitäjänkokouksessa
sunnuntaikoulun aloittamista

Heikel aloittaa sununtaikoulun 
pidon 1861, opettajiksi valitaan 
pari lukutaitoista talollista

Hailuodossa päätetään aloittaa 
kiertokoulu
Opettajaksi valitaan Muhoksen 
Koivikon maatalouskoulun 
oppilas Vilhelm Huotari

Kiertokoulunopettaja vaihtui 
1880, tehtävää ryhtyi hoitamaan 
itsellismies Oskari Vanhala. Hän
hoiti kiertokoulunopettajan 
tehtävän lisäksi myös kunniakir-
jurin tointa sekä seurakunnallisia 
tehtäviä. Vanhala toimi kierto-
koulunopettajana vuoteen 1911 
saakka.

Piispantarkastuksessa 
annetaan 
vakava kehotus 
kiertokouluhankkeen 
aloittamisesta

1911
Piirustukset uudesta 
Kirkonkylän 
kansakoulusta 

maaliskuun 7. päivänä 1911

1.

2.

3.

4.

17. Aikajanadiagrammi. Aikajanalla on kuvattu tiivistettynä Hailuodon
 kansakoulujen koko historia 1700-luvulta tähän päivään saakka.

1937
1950-luku 2020

1926
Kaartotien koulutalossa
 aloitetaan opetus. Tämän 
koulun koko toiminnan ajan 
johtaja-opettajan virassa 
Aino Viitaluoma. 

1931
Kirkonkylän koulupiirissä 
neljä opettajaa, kaksi heistä 
alakansakoulun opettajina 
vanhan Kestin koulun 
rakennuksessa

1935
22.10.1935
Kestin koulun tulipalo,
alakansakoulun opettaja 
Anna Juola menehtyy yöllä 
syttyneessä tulipalossa

Menetettyjä opetustiloja 
korvataan väliaikaisesti 
vuokraamalla pappilasta 
huoneisto

Palaneen Kestin koulun 
tilalle rakennetaan uusi 
koulutalo Kirkonvainiolle
 vuonna 1911 valmistuneen 
koulurakennuksen viereen.
Piirustukset hankittiin J. 
Karvosen suunnittelutoi-
mistosta

Nykyään koulutalossa 
toimii kirjasto

Entinen jatko-opetus 
muutetaan kansalaiskouluksi

Teollisuuden työvoiman imu 
maaseudun tyhjentymisessä alkoi 
näkyä pienessä kunnassa: oppilaskato 
Kaartotien koulupiirissä; Kaartotien 
koulu lakkautetaan. Nykyään 
rakennuksessa toimii ravintola Ailasto.

Onni onnettomuudessa, 
vastaperustettu kansalaiskoulu 
pystytään siirtämään ahtaista 
Kirkonkylän koulun tiloista 
Kaartotien koulun tiloihin

1964

Kansalaiskoululle valmistuu 
omat tilat yhtenäiselle 
laajennetulle Kirkonkylän 
kansakoulun tontille.

Ojakylän kansakoulu 
lakkautetaan

Kirkonkylän koulu on nyt 
kunnassa ainoana 
toimiva koulu.

1965
Yhtenäinen 
keskikoulu 
alkaa Siikajoella

1974
Peruskoulujärjestelmään 
siirtyminen toteutetaan koko 
maassa pohjoisesta alkaen 
asteittain vuodesta 1972 alkaen, 
Hailuoto vuonna 1974

2013
Uusi yläasterakennus
valmistuu, suunnittelijana 
Arkkitehtitoimisto Ulla Mattila 
ja SIPARK Oy

2012
Vuonna 1964 valmistunut 
kansalaiskoulu/yläaste 
puretaan keväällä 2012
sisäilmaongelmien vuoksi

Yläasteopetus saa-
daan Hailuotoon,
oppilaiden ei 
tarvitse enää kulkea 
mantereelle

2015
Vuonna 1911 valmistunut 
koulupihapiirin vanhin 
rakennus käyttökieltoon 
sisäilmaongelmien 
vuoksi

1982

Vuonna 1937 valmis-
tunut koulurakennus 
muutetaan kirjastoksi,
Arkkitehtitoimisto O. 
Ylipahkala Oy

1982-1986
Käyttötarkoituksen 
muutokset Kirkonkylän 
koulupihapiirissä
Arkkitehtitoimisto O. 
Ylipahkala Oy

Pihapiiriin rakennetaan 
liikuntahalli

Kirkonkylän vuonna 1911 valmistu-
neen koulurakennuksen laajennus
1931. Uusi laajennusosa keltaisella.

7-9 luokilla olevat hailuotolais-
lapset kulkevat ensin yläasteella 
manterella isoissa, tuhannen 
oppilaan kouluissa

KÄYTTÖTARKOITUKSEN 
MUUTOS:

1968
Hailuodon vuonna 1620 
valmistunut vanha puukirkko 
palaa

1972
Arkkitehtien Irma 
ja Matti Aaltosen 
suunnittelema 
Hailuodon uusi 
teräsbetoni-
elementtikirkko 
valmistuu

5.

6.

7.

8.

OSA I
HISTORIASELVITYS

2. Tämä risteys on ollut paikallaan satoja
vu

os
ia

.

3. Hailuodon vanhan, palaneen puukirkon sijaintip
aikka

.

1. Rakennuskanta ja Hailuodon kirkko muodostavat kulttu
urik

ol
m

io
n.

13. Tarkastelualueen teemakartta 1:3000, pienen-13. Tarkastelualueen teemakartta 1:3000, pienen-
nös. Huomioita historia-analyysin ja karttojen tar-nös. Huomioita historia-analyysin ja karttojen tar-
kastelun pohjalta. kastelun pohjalta. Kartta-analyysi avaa Hailuodon 
historiaa maantieteellisestä näkökulmasta tarkas-historiaa maantieteellisestä näkökulmasta tarkas-
teltuna ja auttaa ymmärtämään suunnittelualuet-teltuna ja auttaa ymmärtämään suunnittelualuet-
ta laajemmassa mittakaavassa. Kartta-analyysi ta laajemmassa mittakaavassa. Kartta-analyysi 
antaa kehyksen suunnittelualueen tarkemmalle antaa kehyksen suunnittelualueen tarkemmalle 
tarkastelulle.tarkastelulle.

23. Kuva. Hailuodon kunnan Kirkonkylän uuden kansakoulun rakennuspiirustukset tarkastettiin 7.3. 1911 ja hyväksyttiin Hel-
singissä Koulutoimen Ylihallituksessa. Kaikkien näiden toimenpiteiden jälkeen Suomen koulutoimen Ylihallitus lähetti vielä 
maaliskuun 31. päivänä kirjeen keisarille, jossa pyydettiin Hailuodon kunnan puolesta, että kunta saisi käyttää jäljellä olevan 
apurahan uuden kansakoulurakennuksen rakentamiseen vanhan korjaamisen sijaan. Tämän viimeisen vaiheen jälkeen uuden 
kansakoulun rakentaminen voitiin aloittaa ja koulu nousi pystyyn vielä saman vuoden puolella Kestin kansakoulun viereen.

15. Kuva. Suunnittelualue ja Hailuodon vanha puukirkko. Vuonna 1861 hailuotolaisten kouluasia nytkähti vihdoin 
eteenpäin sunnuntaikoulun muodossa kirkkoherra Carl Robert Heikelin ponnistusten ansiosta. Opettajina toimivat 
lukutaidolliset talolliset. Sunnuntaikoulun jälkeen nousi kysymys myös kansakoulun perustamisesta, joka oli 1860-lu-
vulla ajankohtainen asia. 28. kesäkuuta 1874 kansakoulukysymys otettiin esille kuntakokouksessa, mutta hankkeen 
toteutuminen estyi kokousenemmistön vetoamalla kunnan köyhyyteen. Vuonna 1875 piispantarkastuksessa an-
nettiin kuitenkin vakava kehotus kiertokouluhankkeen aloittamisesta. Niinpä Hailuodossa aloitettiin kiertokoulu.

Diplomityön suunnittelukohteena on kaksi 
vanhaa, 1900-luvun alun hirsirunkoista raken-
nusta, niiden välitön pihapiiri sekä lähiympä-
ristö. Diplomityössä on lisäksi tarkasteltu suun-
nittelualuetta ympäröivää Hailuodon saarta 
laajempana tarkastelualueena. Kohteet sijaitsevat 
vierekkäin Luovontiellä Hailuodon Kirkonkyläl-
lä, vastapäätä Hailuodon kirkkoa. Rakennukset 
ovat Hailuodon kunnan omistamia. Molemmat 
rakennukset ovat alun perin koulurakennuksia. 
Toisessa toimii tänä päivänä Hailuodon kunnan 
kirjasto ja toinen on käyttökiellossa. Kumpaakaan 
kiinteistöä ei ole suojeltu. Pohjois‐Pohjanmaan 
rakennettu kulttuuriympäristö 2015 -päivitysin-
ventoinnissa Kirkonkylän kansakoulun vanhat 
rakennukset on arvotettu maakunnallisesti ar-
vokkaiksi (Pohjois-Pohjanmaan liitto, 2015, p. 48). 

Diplomityö koostuu tutkimusongelmaa taustoit-
tavasta selvityksestä ja selvityksen pohjalta teh-
dystä arkkitehtonisesta suunnitelmasta. Tehdyn 
historiaselvityksen, paikka-analyysin, rakennus-
ten inventoinnin sekä niistä polveutuvien suun-
nitelmien avulla diplomityössä pyritään etsimään 
rakennuksille uusi käyttötarkoitus sekä edelleen 
todistamaan niiden arvo ja merkitys Hailuodon 

kunnalle. Diplomityössä on perehdytty ennen 
digitoimattomaan arkistomateriaaliin, jota tutki-
malla ja analysoimalla on saatu uutta tietoa suun-
nittelualueen rakennuskannasta.   

Selvityksessä on haluttu syventyä rakennuskan-
taan perusteellisesti laadukkaan arkkitehtonisen 
suunnitelman ja kokonaiskuvan hallitsemiseksi. 
Suunnitteluongelman teemana on vanhojen ra-
kennusten luonteen kartoittaminen. Siksi tässä 
diplomityössä on tehty laaja historiaselvitys, jossa 
kansakoulujen luonnetta, historiaa ja merkitystä 
on tutkittu Hailuodon kouluhistorian laajuu-
dessa. Osa tutkimuskysymyksistä kuuluu siihen 
sarjaan kysymyksiä, jotka huolellinen arkkitehti 
kysyy itseltään aloittaessaan uutta suunnittelu-
tehtävää. Loput tutkimuskysymyksistä määrit-
tyivät selvityksen etenemisen mukaan. Miten 
kansakoulurakennukset ovat päätyneet nykyisel-
le paikalleen? Minkälainen oli rakennusproses-
si? Ketkä olivat päättämässä rakennuttamisesta? 
Kuka on suunnitellut rakennukset? Mihin raken-
nuksia on käytetty historian saatossa? Mikä on 
rakennusten merkitys Hailuodolle? Mitä Hailuo-
don kunta toivoo rakennuksille tehtävän? Mil-
lainen uusi käyttötarkoitus rakennuksiin sopisi? 
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34. Kuvadiagrammi. Tarkastelualueen jatkuva muutos. Vesistön kuivumista 1800-luvun puolivälistä 2020 luvulle. Suunnittelualue ympyröity. 

35. Kuva. Hailuodon kirkkopuiston vanhaa muuria ja metsänpohjan kasvillisuutta.40. Kuvapari. Kesällä, talvella. Vanha kansakoulu Luovontieltä suunnittelualueelle poikkeavalta kärrytieltä katsottaessa. saaren tunnelma on erilainen kesällä ja talvella. Vuoden-
aikojen vaihtelun luoma erilaisuus näkyy valoissa, väreissä, äänimaailmassa ja ihmisten määrässä. Matkailijat jättävät syksyisin saaren ja kesän jälkeen Hailuoto on olemassa vain 
luotolaisille. 

OSA II
PAIKKA-ANALYYSI &  

RAKENNUSKANNAN NYKYTILA 

Oven tyyli ei ole linjassa rakennuksen ka
ns

sa
.

GSEducationalVersion

Luoteisjulkisivulle on kiinnitetty graffitile
vy.

Maali on lohkeillut pahasti myös luoteisjulkisivulla

.

Veden poistoputkesta valunut vesi on kastellut pahoin porta
iko

n siv
un

.

Julkisivu luoteeseen, 1:100 pienennös.

31. Kuva. Ilmakuva, tarkastelualue. Hailuodon vihreä saari. Hailuoto on kehittynyt hajanaisista saarirykelmistä nykyään 
tunnistettavaksi yhdeksi kokonaisuudeksi.

33. Kuva. Ilmakuva, tarkastelualue. Vehreä, maapeitteinen mäntymaisema. Suunnittelualue saavutetaan sekä autolla että 
kevyen liikenteen kulkua käyttäen samaa reittiä pitkin. Saaren pääväylä, Luovontie, halkoo maisemaa aloittaen Hailuodon 
lauttarannasta, haarautuu hieman suunnittelualueen jälkeen vaihtaen nimensä Marjaniementieksi ja päättää kulkunsa Mar-
janiemen majakalle. Luovontie nivoo saaren yhteen: aloituspiste Lauttaranta, Kirkonkylä kulttuurirakennuksineen ja Mar-
janiemen majakka rantoineen. Suunnittelualueen kohdalla Luovontietä reunustavat korkeat männyt ja kumpuileva kuntta.

49. Kuva. Autioituneenakin vanha kansakoulu on yhä vaikuttava 
näky. Kansakoulurakennuksen sisälle on jäänyt koulukäytön ai-
kaista irtaimistoa, tuoleja, penkkejä, ja pulpetteja.

Tyylisuunta ja arvottaminen. Pohjois‐Pohjan-
maan rakennettu kulttuuriympäristö 2015 – päivi-
tysinventoinnissa Kirkonkylän kansakoulun vanhat 
rakennukset on arvotettu maakunnallisesti arvok-
kaiksi (Pohjois-Pohjanmaan liitto, 2015, p. 48). His-
toriaselvityksen analyysin pohjalta tehty johtopäätös 
on, että molemmat selvityksessä tutkitut kiinteistöt 
ovat Hailuodon kulttuurihistorian ja kirkonkylän pe-
rinteisen maiseman kannalta hyvin arvokkaita. Mo-
lemmat rakennukset ovat tärkeitä edustajia jäljellä 
olevista Hailuodon historiallisista julkisista rakennuk-
sista. Kiinteistöt ovat alun perin muodostaneet tär-
keän puurakennuksista koostuvan ”kulttuurikolmi-
on” Hailuodon vanhan palaneen puukirkon kanssa. 

Rakennukset tulisi suojella ja niiden perintöä ja ar-
voa korostaa entisestään. Kiinteistöjä kunnostet-
taessa uutta käyttötarkoitusta varten rakennusten 
julkisivujen alkuperäiset osat tulisi säästää, kun-
nostaa ja suojella alkuperäisessä asussaan. Sisäti-
loista tulisi pyrkiä säästämään kaikki alkuperäi-
nen mitä voidaan. Mahdollinen lisärakentaminen 
tulisi tehdä asiantuntevasti, harkiten, pihapiirin ko-
konaiskuvaa tarkastellen ja historiaa kunnioittaen.

Vuonna 1911 valmistunut vanha kansakoulura-
kennus on ollut käyttökiellossa vuodesta 2015 asti 
sisäilmaongelmien vuoksi. Autioituneenakin se on 
yhä vaikuttava näky. Kansakoulurakennuksen sisälle 
on jäänyt koulukäytön aikaista irtaimistoa, tuoleja, 
penkkejä, ja pulpetteja. Vaikutelma on kuin varas-
tossa, jota ei ole järjestetty. Sisätilat ovat sotkuiset ja 
ilma on paikoin ummehtunutta. Ullakko on ilmeises-
ti toiminut koulurakennuksen varastona. Myös ul-
lakolla on jonkin verran koulun vanhaa irtaimistoa. 

Vuonna 1937 valmistuneessa koulutalossa 
toimii tänä päivänä kirjasto. Myös kirjastoraken-
nuksessa on havaittu sisäilmaongelmia. Kirjaston 
tilat ovat riittämättömät nykykäyttöön. Kirjaston 
tiloissa pidetään paljon erilaisia tapahtumia hai-
luotolaisille.  Tilat ovat liian ahtaat sekä tavanomai-
selle kirjastotoiminalle että muille tapahtumille.

”Ei ole Luoto ollut aina samanlainen kuin 
nykyään. Se on ollut monena kappaleena 
ennen, useana saarena, salmia vain vä-
lissä. Pitkälle itään pistäytyvä Santosen-
niemi on ollut eri luotona, Potin talojen 
luona ollut salmi, Niemenkurkuksi sanot-
tu. Samoin Hanhinen, joka vielä nyt vain 
korkeiden vesien aikana on mantereesta 
erillään, samoin Syökari kaakkoisrannalla 
sekä Munakulju Syökarin puolella. Leveät 
salmet ovat niitä ennen muusta saaresta 
erottaneet – Syökarin vieressä ollut Lou-
vekarin kurkku – ja itse saaret olleet pik-
kuisia maapalasia.” (Paulaharju, 1993, p. 7) 

Ympäröivä saari. Samuli Paulaharjun alun pe-
rin vuonna 1914 julkaistu teksti kuvaa hyvin Hai-
luodon kehitystä hajanaisista saarirykelmistä ny-
kyään tunnistettavaksi yhdeksi kokonaisuudeksi. 
Kartta-aineistoa Hailuodon historiasta tarkastel-
lessa tämä kehitys nousee hyvin esille. Hailuodon 
saaressa vallitsee luonnon jatkuva muutos. Luon-
nonvoimien ohella ihmisen muovaama ympäristö 
suunnittelualueen ympärillä on elänyt historian 
saatossa. Hailuodon kirkon sijainti on ollut pysyvä 
satoja vuosia, mutta ympäröivien pihapiirien nimet 
ja sijainnit ovat eläneet. Esimerkiksi vanha Ison 
Kestin tilan tontti vastapäätä kirkkoa on ollut ennen 
paljon lähempänä suurta vesialuetta kuin nykyään. 
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Havainnekuva. Monitoimikirjaston 2. krs. Sali joogasalikäytössä. Kuntoilijat venyttelevät ennen alkavaa ilmajoogatuntia. 
Katosta roikkuu ilmajoogassa käytettäviä liinoja.

Havainnekuva. Monitoimikirjaston 2. krs. Sali näyttelytilana. Väkeä lappaa sisään Hailuodon kansakoulujen historiasta 
kertovaan näyttelyyn.
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Vanha kansakoulu muunnetaan julkiseksi, toimivaksi monitoi-
mikirjastorakennukseksi. Muutos tehdään vanhat seinälinjat säi-
lyttämällä, mutta laajentamalla ja pienentämällä olemassa olevaa 
aukotusta. Alakerta otetaan käyttöön kirjastotiloiksi ja ullakosta 
tehdään monitoimisali. Sitä voidaan käyttää joogasalina, muuhun 
ryhmäliikuntaan tai esimerkiksi taidenäyttelyihin. Kunta voi mää-
ritellä ja vaihtaa yläkerran käyttötarkoitusta tarpeen mukaan ja 
esimerkiksi vuokrata yläkerran tilaa ulkoiselle toimijalle. Varhais-
kasvatus voi pitää koulutunteja sekä monitoimikirjaston alaker-
taan osoitetuissa tiloissa että yläkerran salissa. Monitoimikirjaston 
tiloissa on mahdollisuus myös rauhallisempaan työskentelyyn.

Isoin, rakenteisiin vaikuttava muutos vanhan kansakoulun koh-
dalla on ullakolle johtavan sisäportaikon laajentaminen. Nykyi-
sen portaikon nousu päättyy lähes ullakon ulkoseinään kiinni, 
ja kulku portaisiin on lattiasta avattavan luukun kautta. Kun ul-
lakkotila muunnetaan julkisen tilan käyttöön, olemassa ole-
va jyrkkä portaikko on riittämätön ja vaarallinen julkisen ti-
lan portaikoksi. Vanhojen portaiden kohdalle sijoitetaan uusi, 
toisin päin käännetty ja levennetty portaikko. Jyrkät, kellariin 
menevät portaat ullakon portaiden alla säilytetään nykyisessä 
tilassaan. Pääsisäänkäynnin luo luoteisjulkisivulle lisätään luis-
ka, jotta monitoimikirjaston pääkerrokseen on esteetön kulku.

Rakennuskannan yhteiset kunnostustoimet. Ennen kunno-
tustoimenpiteiden aloittamista molemmille rakennuksille tu-
lee teettää perusteellinen kuntoarvio ja kuntotutkimus. Raken-
nusten julkisivut tulee kunnostaa perusteellisesti, lahonneet ja 
ruostuneet rakennusosat tulee poistaa ja korvata uusilla, alku-
peräisiä vastaavilla, ja maalipinta uusia kauttaaltaan. Kivijalka 
tulee kunnostaa niiltä osin kuin se on vajonnut. Rakennuksiin 
sopimattomat ulko- ja sisäovet tulee vaihtaa rakennusaikakau-
teen sopiviin oviin. Aikakauden alkuperäiset ovet tulee etsiä 
antiikkiliikkeistä tai vanhan rakennustavaran jälleenmyyjiltä. 
Jos alkuperäisiä 1910-30-lukujen peiliovia ei löydy, käytetään 
puuseppää ja tehdään alkuperäisiä tyyppiovia vastaavat ovet. 
Mahdollisesti alkuperäisistä ovista puuttuvat kahvat, vetimet ja 
nupit korvataan alkuperäisiä vastaavilla hankkimalla ne Raken-
nusapteekista tai vastaavasta liikkeestä.   

Vuonna 1911 valmistuneen vanhan kansakoulun alkuperäisissä 
piirustuksissa rakennuksen ulkokaiteet ja katokset on esitetty suo-
rin pinnakaitein, jotka myös rakennettiin. Lisäosaan rakennettiin 
suorista pinnakaiteista poikkeavat ristikkokaiteet. Tämä tehtiin 
kenties vanhan kansakoulun lisäsiiven (1931) sekä uuden kansa-
koulurakennuksen (1937, nyk. kirjasto) yleisilmeen yhtenäistä-
misen vuoksi. Vanhan kansakoulun lounaisjulkisivun katokses-
sa on jäljellä alkuperäiset pinnakaiteet. Pinnakaiteita ei muuteta 
vuoden 1931 lisäosan kaidemalliin. Katoksen yksi pinna on kat-
kennut. Se korjataan julkisivukorjauksen yhteydessä ja katoksen 
suora rimoitus jätetään muistoksi alkuperäisistä pinnakaiteista.
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Nykyinen kirjastorakennus muunnetaan yhte-
söasumiselle, ja piha muunnetaan hyötypuutar-
haksi. Puutarhaan istutetaan omenapuita ja tyrni-
pensaita, punaviini- ja mustaherukkapensaita, sekä 
perinnekasvimaalle raparperia, perunaa, porkka-
naa ja lanttua. Puutarha palvelee asukkaita ruo-
katuotannon, ulkoilun ja ryhmäytymisen mer-
keissä. Tavoite nykyisen kirjastorakennuksen 
kohdalla on luoda ilmavaa ja toimivaa yhteisasumista 
kuitenkin asuntojen oman yksityisyyden kulkiessa 
rinnalla. Yhteisöasumiselle esitetään tässä suunni-
telmassa osallistava ja aktiviteettipitoinen versio yh-
teisasumiskonseptista. Yhteisöasuminen voisi tar-
koittaa asuntoja kaikille yhteisöasumista haluaville 
hailuotolaisille tai sitten rajatumpaa käyttäjäkuntaa. 
Hailuodon kunta voisi valita ja rajata käyttäjäryhmän 
tarpeiden ja tavoitteidensa mukaan.   

Suunnitelman vaihtoehdossa nro. 1 esitetään neljä 
asuntoa ja isot yhteistilat. Kaikkiin asuntoihin on oma 
sisäänkäynti. Kirjaston nykyinen pääsisäänkäynti säi-
lyy yhteisenä sisäänkäyntinä, josta pääsee kahteen 
asuntoon ja suoraan yhteistiloihin. Tätä sisäänkäyntiä 
voidaan hyödyntää, jos kunta haluaa järjestää asun-
toyksikön yhteistilassa kaikille kuntalaisille yhteisiä 
tapahtumia, kuten lukupiiriä tai käsityöpiiriä. Koska 
kirjastoon menee loiva luiska nykyisen pääsisään-
käynnin kohdalla, asunto nro. 1 voi olla myös liikun-
taesteiselle sopiva asunto, josta voi tehdä esteettömän. 
Ensimmäisen vaihtoehdon ajatus asuntojakautumi-
sessa on, että yhteisössä voisi olla eri ikäisiä hailuoto-
laisia ihmisiä, yksin asuvia, pariskuntia tai pieni perhe. 

Yhdessä he muodostavat tiiviin ryhmän, joka toimii 
ja tekee asioita yhdessä. Asunnot ovat eri kokoisia, ja 
käyttäjät voivat valita asuntonsa tarpeensa mukaan. 
Yksin elävä löytää tarvittavat puitteet itselleen yhden 
huoneen tilasta (kts. asunto 3), pienelle perheelle on 
parempi esimerkiksi asunto 4, jossa on kaksi erillistä 
makuuhuonetta. Yhteisasumisen toimivuutta ja luon-
netta korostaa se, että yhteisasumisen yksityiset tilat, 
asunnot, ovat tarkoitettu rauhoittumiselle, nukkumis-
tiloiksi ja levähtämiselle. Yhteisasumisen konseptia ei 
edistäisi se, että asunnoissa olisi isoja asuntokohtaisia 
olohuoneita tai oleskelutiloja. Oleskelu, aktiivinen te-
keminen ja muut toiminnot tapahtuvat yhteistiloissa. 
Tämä ajattelu heijastuu isoina yhteistiloina, joissa jär-
jestetään säännöllisesti yhteisiä lukuhetkiä, käsitöi-
den tekemistä, elokuvailtoja, ruoanlaittoa ja jumppaa. 
Hyötypuutarha mahdollistaa yhteiset aktiviteetit ul-
kona, ja puutarhaan liittyvä tekeminen jatkuu myös 
sisätiloissa kukkien sidonnan, yrttien kuivatuksen ja 
marjojen mehustuksen muodossa. Yhteiskäyttötilat 
ovat rakennuksen sydän. Kaikista asunnoista pääsee 
suoraan yhteiskäyttötiloihin ilman läpikulkua toi-
sen asunnon kautta. Muutossuunnitelma pitää mär-
kätiloja ja vesipisteitä laajalti nykyisillä paikoillaan. 

Suunnitelman vaihtoehdossa nro. 2 esitetään, että 
keittiö on siirretty rakennuksen koillispäätyyn ja 
toinen sali on otettu asuntokäyttöön. Näin suunni-
telmaan saadaan yksi asunto lisää. Yhteistilat ovat 
tiiviimmät. Muilta osin yhteisasumisen ideologia 
vastaa vaihtoehdossa numero yksi esitettyjä tekijöitä.

Vaihtoehto 1: Pohjapiirustus 1.krs, 1:100
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