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TIIVISTELMÄ

Tutkielmapainotteisen	 diplomityön	 aiheena	 oli	 laatia	 rakennushistoriaselvitys,	
viitesuunnitelmat	 ja	esteettömyystarkastelu	osaksi	Pudasjärven	Lakarin	koulun	
peruskorjauksen	hankeselvitystä.	Työ	on	 laadittu	 tilaustyönä	Pudasjärven	kau-
pungille	lukuvuonna	2020-2021.
	 Kohderakennukset	ovat	Lakarin	koulun	kaksi	 vanhinta	osaa,	 jotka	on	
rakennettu	vuosina	1884	ja	1929.	Lakarin	koulun	rakennuksilla	on	kulttuurihis-
toriallista	 arvoa,	 sillä	 ne	 on	 todettu	maakunnallisesti	 arvokkaaksi	 rakennetun	
kulttuuriympäristön	kohteeksi	Pohjois-Pohjanmaan	 rakennettu	kulttuuriympä-
ristö	2015	-päivitysinventoinnissa.
	 Koulun	vanhin	osa	on	Pudasjärven	ensimmäinen	koulurakennus,	 joka	
rakennettiin	vuonna	1872	perustettua	Pudasjärven	kansakoulua	varten.	Toinen	
kohderakennus	rakennettiin	aikanaan	koulun	laajennukseksi.	Rakennukset	ovat	
suorakaiteen	muotoisia,	hirsirunkoisia	ja	satulakattoisia	kansakoulurakennuksia.	
Rakennusten	 julkisivut	 on	 vuorattu	 punamullan	 sävyyn	maalatulla	 rimaloma-
laudoituksella	ja	ikkunat	ovat	puisia	ruutuikkunoita.	Rakennukset	muodostavat	
pihapiirin	1920-luvulta	säilyneiden	piharakennusten	kanssa.	Koulun	ympäristöl-
le	leimallisen	ilmeensä	antaa	korkea	lehtikuusikuja,	joka	istutettiin	tien	varteen	
koulun	kohdalle	vuonna	1888.
	 Rakennukset	ja	niiden	pihapiiri	ovat	säilyneet	ulkoisesti	yleisilmeeltään	
pääosin	 vuoden	 1929	mukaisessa	 asussa,	 joka	 on	 samalla	 toisen	 kohderaken-
nuksen	 ja	piharakennusten	alkuperäisasu.	Muita	keskeisiä	muutosvaiheita	ovat	
olleet	 vanhimman	 rakennuksen	 tilamuutokset	 vuosina	 1949	 ja	 1950,	 sosiaali-
tilojen	 lisäys	 ja	 lisäeristys	 1970-luvun	 lopulla	 sekä	 koneelliseen	 ilmanvaihtoon	
siirtyminen	 ja	käsityötilojen	 rakentaminen	vanhimpaan	rakennukseen	vuonna	
1994.	 Vuoden	 1929	 muutoksia	 voidaan	 pitää	 koko	 pihapiirin	 arvokkaimpana	
muutosvaiheena.	Rakennusten	 sisäpuolinen	 säilyneisyys	 ja	 kohteen	 eheys	ovat	
merkittävästi	heikentyneet	viimeisimpien	muutosvaiheiden	 ja	piharakennusten	
kunnon	heikentymisen	myötä.

	 Rakennukset	ovat	 säilyneet	alkuperäisessä	käyttötarkoituksessaan	kou-
lurakennuksina	nykypäivään	saakka	ja	jatkavat	edelleen	Lakarin	koulun	käytössä	
peruskorjauksen	jälkeen.	Alun	perin	vanhimmassa	rakennuksessa	toimi	Pudas-
järven	kansakoulu.	Vuodesta	1928	alkaen	koulun	nimi	vaihtui	uuden	koulupii-
rin	myötä	Kurenalan	kansakouluksi.	Vuonna	1956	koulun	asema	muuttui,	kun	
Pudasjärvelle	rakennettiin	Kurenalan	keskuskansakoulu.	Tuolloin	rakennuksissa	
toimi	kansalais-	 ja	keskikoulun	 luokkia.	Vuosina	1969-1983	 rakennuksissa	 toi-
mi	erityiskoulu.	Vuodesta	1983	alkaen	rakennuksissa	on	toiminut	peruskoulun	
ala-aste	Lakarin	koulun	nimellä.
	 Rakennusten	peruskorjaus	lähivuosina	on	tullut	ajankohtaiseksi.	Perus-
korjauksen	yhteydessä	rakennusten	arkkitehtuurin	ominaispiirteitä	ja	alkuperäis-
tä	henkeä	halutaan	palauttaa	ja	säilyttää	sekä	käyttää	vanhoihin	hirsirakennuk-
siin	soveltuvia	korjaustapoja.	Lisäksi	rakennusten	tiloja	ja	toimintoja	järjestellään	
uudelleen	 käyttäjän	 tulevaisuuden	 tilatarpeet	 ja	 rakennusten	 ominaispiirteet	
huomioiden.	 Diplomityö	 toimii	 lähtökohtana	 kohteen	 tulevalle	 arkkitehti-	 ja	
rakennussuunnittelulle.

3



Author	 	 	 	 Meri-Tuuli	Hietala
Thesis	title	 	 	 Pudasjärvi	Lakari	School:
	 	 	 	 Building	History	Survey	and	Reference	Plans
Date	 	 	 	 31.5.2021
Number	of	characters	 	 197	390
Number	of	pages	 	 178
Degree	programme	 	 Master	of	Science	in	Architecture
Paper	type	 	 	 Master’s	Thesis
Principle	supervisor	 	 Özlem	Özer-Kemppainen

University	of	Oulu
Faculty	of	Technology
Oulu	School	of	Architecture

Pudasjärven Lakarin koulu: rakennushistoriaselvitys ja viitesuunnitelmat4 Meri-Tuuli Hietala 2021



ABSTRACT

The	 subject	 of	 this	 master’s	 thesis	 was	 to	 prepare	 a	 building	 history	 survey,	
reference	 plans	 and	 accessibility	 review	 as	 part	 of	 the	 project	 survey	 for	 the	
renovation	of	Lakari	School	 in	Pudasjärvi,	Finland.	The	work	was	carried	out	
as	a	commission	for	the	city	of	Pudasjärvi	during	the	2020-2021	academic	year.
	 The	target	buildings	are	the	two	oldest	buildings	of	Lakari	School,	which	
were	built	in	1884	and	1929.	Lakari	School	has	been	identified	as	a	provincially	
valuable	 site	according	 to	 the	North	Ostrobothnia	Built	Cultural	Environment	
2015	update	inventory,	which	means	the	site	is	cultural-historically	significant.
	 The	oldest	building	of	the	school	is	the	first	school	building	in	Pudasjärvi.	
It	was	built	for	Pudasjärvi	Common	School	founded	in	1872.	The	second	target	
building	was	built	as	an	extension	to	the	original	school	building.	The	buildings	
are	 rectangular,	 log	 framed	 and	 saddle-roofed	 common	 school	 buildings.	The	
facades	 are	 covered	 with	 painted	 lake	 red	 board	 on	 board	 cladding	 and	 the	
windows	 are	 wooden	 chequered	 windows.	 The	 buildings	 form	 a	 courtyard	
with	the	courtyard	buildings	retained	from	the	1920s.	Also,	characteristic	to	the	
surroundings	of	the	school	is	a	tall	larch	boulevard,	which	was	planted	around	
the	road	by	school	in	1888.
	 The	 buildings	 and	 the	 courtyard	 have	 survived	 mainly	 in	 their	 1929	
form	externally,	which	is	at	the	same	time	the	original	form	of	the	second	target	
building	and	the	courtyard	buildings.	Other	key	phases	in	the	buildings’	history	
have	 been	 spatial	 changes	 of	 the	 oldest	 building	 during	 the	 years	 1949	 and	
1950,	the	addition	of	staff	facilities	and	thermal	insulation	in	the	late	1970s,	the	
alteration	 from	natural	 to	mechanical	ventilation	and	 the	construction	of	craft	
premises	in	the	oldest	building	in	1994.	The	1929	changes	and	overall	look	can	
be	 considered	 the	most	 valuable	 transformation	phase	 of	 the	 entire	 courtyard	
area.	The	interior	preservation	of	the	buildings	and	the	integrity	of	the	site	have	
significantly	 deteriorated	 due	 to	 the	 latest	 changes	 in	 the	 target	 buildings	 and	
poor	condition	of	the	courtyard	buildings.

	 The	 buildings	 have	 remained	 serving	 their	 original	 purpose	 of	 use	 as	
school	buildings	 to	 the	present	day	and	 they	will	 remain	 in	use	by	 the	Lakari	
School	after	the	renovation.	The	name	and	the	type	of	school	operating	in	the	
buildings	has	changed	throughout	the	decades:	originally	Pudasjärvi	Common	
School	 operated	 in	 the	 oldest	 building	 after	 the	 building	 was	 completed.	 In	
1928	the	name	of	the	school	was	changed	to	Kurenala	Common	School	due	to	
rearrangements	in	the	school	network.	In	1956,	the	status	of	the	buildings	changed	
when	the	new	Kurenala	Central	Common	School	was	founded	in	Pudasjärvi.	At	
that	time,	civic	and	middle	school	classes	were	operating	in	the	buildings.	From	
1969	to	1983,	a	special	school	operated	in	the	buildings.	From	1983	onwards	a	
primary	school	known	as	Lakari	School	has	been	operating	in	the	buildings.
	 Renovation	 of	 the	 buildings	 has	 become	 timely	 over	 the	 next	 few	
years.	The	characteristics	and	original	spirit	of	the	architecture	of	the	buildings	
are	desired	 to	be	restored	and	preserved	 in	 the	context	of	 the	renovation.	 It	 is	
also	 recommended	 to	use	 suitable	 repairing	methods	 for	 old	 log	buildings.	 In	
addition,	 the	 premises	 and	 the	 functions	 of	 the	 buildings	 will	 be	 rearranged,	
taking	into	account	the	future	spatial	needs	of	the	user	and	the	characteristics	of	
the	buildings.	The	master’s	thesis	will	serve	as	a	reference	for	future	architectural	
and	building	design	of	the	site.

5



Pudasjärven Lakarin koulu: rakennushistoriaselvitys ja viitesuunnitelmat6 Meri-Tuuli Hietala 2021



ALKUSANAT

Opintojeni	 loppuvaiheessa	pohdin,	että	diplomityöni	voisi	 sisältää	 joko	raken-
nushistoriaselvityksen	tai	suunnitelman	koulurakennuksesta.	Opinnoissani	olin	
kiinnostunut	erityisesti	korjausrakentamisen	kysymyksistä,	kun	taas	työelämässä	
oppimisympäristöjen	suunnittelu	oli	tullut	tutuksi.	Kun	näin	ilmoituksen	Pudas-
järven	Lakarin	koulun	diplomityöaiheesta,	totesin,	että	siinä	yhdistyivät	molem-
mat	minua	kiinnostaneet	teemat.
	 Pudasjärvi	ei	ollut	minulle	ennestään	tuttu	paikka.	Siispä	aloitin	selvitys-
työn	tutustumalla	paikkakunnan	historiaan.	Ilman	paikan	kehitystä,	sen	ihmisiä	
ja	heidän	vaikutustaan	ei	kouluakaan	tälle	paikalle	olisi	syntynyt.	Näiden	kahden	
koulurakennuksen	kautta	onkin	ollut	mukava	päästä	samalla	tutustumaan	myös	
Pudasjärven	historiaan.
	 Vanhojen	piirustusten,	valokuvien	ja	selostusten	tutkiminen	on	aina	yhtä	
mielenkiintoista.	Löydetyn	tiedon	pohjalta	on	ollut	mielekästä	ja	palkitsevaa	luo-
da	suuntaviivoja	ja	asettaa	reunaehtoja	kohteen	tulevalle	suunnittelulle.	Suunnit-
telijana	olen	jälleen	yhtä	kokemusta	rikkaampi	ja	saanut	syventää	taustatietojani	
työn	aiheisiin	liittyen.
	 Haluan	 kiittää	 työni	 ohjaajaa	 Özlem	 Özer-Kemppaista	 työni	 kannus-
tavasta	ohjauksesta.	Haluan	kiittää	myös	Janne	Karhua	ja	Jussi	Kolua	sujuvasta	
yhteistyöstä	ja	työskentelyn	mahdollistamisesta.	Kiitokset	hyödyllisistä	taustatie-
doista	Anu	Soikkelille	 ja	 työtä	varten	haastatelluille	henkilöille.	Lisäksi	haluan	
kiittää	Pudasjärven	kaupungin	ja	Lakarin	koulun	henkilökunnasta	kaikkia,	jotka	
ovat	toimittaneet	aineistoa	ja	tietoja,	vastanneet	kysymyksiini	tai	muuten	tavalla	
tai	toisella	auttaneet	työn	edistymistä.
	 Lämpimimmät	kiitokseni	haluan	osoittaa	perheelleni	ja	läheisilleni,	jot-
ka	ovat	 kannustaneet,	 tukeneet	 ja	 kulkeneet	matkassa	mukana	koko	opintieni	
taipaleen.	Tämän	diplomityön	myötä	valmistun	haaveammattiini,	arkkitehdiksi.

Meri-Tuuli	Hietala
Oulussa	31.5.2021
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1 JOHDANTO

◄ Kuva 1. Ilmakuva Lakarin koulun pihapiiristä vuodelta 2019. Vasemmalla näkyy vuonna 
1884 valmistunut ensimmäinen osa ja oikealla toinen osa, joka on rakennettu vuonna 
1929. Taustalla näkyy koulun uusin osa, joka on rakennettu vuonna 1995.

Tämä	diplomityö	on	laadittu	Pudasjärven	kaupungille	osaksi	Lakarin	koulun	pe-
ruskorjauksen	hankeselvitystä.	Työn	ohjaajana	on	toiminut	Özlem	Özer-Kemp-
painen.	 Pudasjärven	 kaupungilta	 työtä	 ovat	 ohjanneet	 Janne	 Karhu	 ja	 Jussi	
Kolu.	Diplomityön	 tavoitteena	on	ollut	 laatia	 kohteesta	 rakennushistoriallinen	
selvitys,	 tarvittavat	viitesuunnitelmat	 ja	tilaohjelma	sekä	esteettömyystarkastelu	
viitesuunnitelmien	tueksi.	Työ	on	jaettu	kahteen	osaan,	joista	ensimmäinen	osa	
sisältää	 rakennushistoriaselvityksen	 ja	 toinen	osa	 viitesuunnitelmat	 ja	 esteettö-
myystarkastelun	selostuksineen.
	 Kohderakennukset	 ovat	 Lakarin	 koulun	 kaksi	 vanhinta	 rakennusta,	
jotka	on	rakennettu	vuosina	1884	ja	1929.	Rakennukset	muodostavat	pihapiirin	
1920-luvulta	säilyneiden	piharakennusten	kanssa.	Kyseinen	pihapiiri	toimii	koh-
derakennusten	 ympäristön	 ja	 kokonaisuuden	 keskeisimpänä	 tarkastelualueena	
työssä.	Pihapiirin	 lounaispuolella	 sijaitsee	koulun	nykyinen	päärakennus,	 joka	
valmistui	 vuonna	1994.	Piharakennuksia	 ja	nykyistä	päärakennusta	käsitellään	
työssä	vain	pintapuolisesti.
	 Rakennushistoriaselvityksessä	tarkastellaan	Pudasjärven	Lakarin	koulun	
rakentumista,	muutoksia	ja	käytön	historiaa,	sekä	näiden	teemojen	taustatekijöi-
tä.	Selvityksessä	kartoitetaan	myös	rakennusten	nykytilaa	ja	säilyneisyyttä.	Selvi-
tykseen	sisältyy	arvottaminen,	mikä	luo	reunaehdot	ja	suuntaviivat	rakennusten	
tulevalle	suunnittelulle	ja	peruskorjaukselle.
	 Viitesuunnitelmien	 osuudessa	 tarkastellaan	 tulevan	 peruskorjauksen	
keskeisimpiä	 periaatteita,	 toimenpiteitä	 ja	 tämän	 työn	 yhteydessä	 laadittuja	
viitesuunnitelmia.	 Osuudessa	 määritellään	 periaatteet	 tuleville	 toimenpiteille	
hankeselvityksen	 tavoitteiden	 ja	 tämän	 selvitystyön	 tulosten	mukaisesti.	 Viite-
suunnitelmien	tilaratkaisua,	toiminnallisuutta	ja	esteettömyyden	toteutumista	on	
tarkasteltu	suunnitelmia	esittelevissä	selostusteksteissä.
	 Koulurakennukset	ovat	vahvasti	ajassaan	eläviä	julkisia	rakennuksia.	Ne	
mukautuvat	ja	kehittyvät	käytön	muutosten	ja	koulurakennuksia	koskevan	pää-
töksenteon	mukana.	Koulutoiminnan	ja	opetusmenetelmien	kehitys	sekä	esimer-
kiksi	oppilasmäärän	vaihtelut	vaikuttavat	rakennusten	käytön	tarpeisiin.	Lisäksi	
paikallisessa	 päätöksenteossa	 koulurakennuksiin	 kohdistuu	 usein	 taloudellisia	
tavoitteita	 ja	 reunaehtoja,	 jolloin	 rakennusten	 asema	 ja	 tarpeellisuus	 riippuvat	
täysin	vallitsevista	olosuhteista.

	 Edellä	 mainituista	 syistä	 tässä	 työssä	 olennaisessa	 osassa	 ovat	 arkki-
tehtuurin	 ja	 rakennusten	 eri	 vaiheiden	 lisäksi	 kohderakennuksissa	 tapahtunut	
toiminta	ja	paikallinen	koulua	koskeva	päätöksenteko	eri	aikoina.	Rakennusten	
käytön	ja	historian	vaiheiden	selvittäminen	oli	myös	tilaajan	toive.
	 Diplomityön	keskeisimpiä	lähteitä	ovat	olleet	arkistolähteet,	kirjallisuus	
ja	valokuvat.	Osa	yleisistä	 tiedoista	on	peräisin	 työskentelyn	 lomassa	ohjaajien	
kanssa	eri	aikoina	käydyistä	keskusteluista,	joihin	ei	ole	erikseen	viitattu.	Haas-
tatteluja	on	käytetty	tietojen	täydentämiseen	ja	pohdinnan	tueksi.	Tärkeä	lähde	
koulun	toiminnan	ja	historian	vaiheiden	kuvauksessa	on	ollut	Risto	Poroputaan	
pro	gradu	-tutkielma	”Pudasjärven	kunnan	koululaitoksen	historia	vuoteen	1972”	
vuodelta	1987.	Kohde	on	suhteellisen	pieni,	joten	yhtä	kattavaa	kuvausta	koulun	
historian	 tapahtumista	 ei	 ollut	 saatavilla	muista	 lähteistä.	 Tässä	 työssä	 koulun	
historian	osalta	keskitytään	ensisijaisesti	koulurakennuksiin	tai	niiden	käyttöön	
vaikuttaneisiin	tapahtumiin	ja	päätöksentekoon.	Poropudas	on	omassa	työssään	
kuvannut	koulun	toimintaa	tarkemmin.
	 Työssä	esitetyt	piirustukset	eivät	pääsääntöisesti	ole	mittakaavassa,	vaan	
sovitettuna	 sivulle.	 Tekijän	 laatimat	 säilyneisyyskaaviot,	 asemapiirustus	 ja	 ra-
kennuksen	 1	 alkuperäisen	 tilanteen	pohjapiirustus	 ovat	mittakaavassa.	Kuvien	
ja	piirustusten	tiedot	on	koottu	työn	loppuun	kuvalähteisiin.	Kuvat	ovat	tekijän,	
mikäli	niitä	ei	ole	kuvalähteissä	erikseen	mainittu.

Työssä käytetyt termit ja lyhenteet

Rakennus	1	/	Osa	1	/	Ensimmäinen	rakennus	/	Ensimmäinen	osa	=
Lakarin	koulun	vanhin	osa	1884

Rakennus	2	/	Osa	2	/	Toinen	rakennus	/	Toinen	osa	=
Lakarin	koulun	toinen	osa	1929

Rakennus	3	/	Osa	3	/	Uusin	rakennus	/	Uusin	osa	=
Lakarin	koulun	uusin	osa	1994

KA	=	Kansallisarkisto,	Oulu
LKA	=	Lakarin	koulun	arkisto
PKA	=	Pudasjärven	kaupungin	keskusarkisto
PK	=	Pudasjärven	kaupunki
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OSA 1
RAKENNUSHISTORIASELVITYS

Kuva 3.
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Lakarin koulu, rakennukset 1 ja 2

Lakarin	koulu	on	177	oppilaan	alakoulu	Pudasjär-
ven	keskustan	tuntumassa	Lakarin	alueella,	Iijoen	
itäpuolella.	Koulussa	on	kolme	opetuskäytössä	ole-
vaa	rakennusta,	joista	kahta	vanhinta	tämän	sivun	
tiedot	koskevat.

Osoite
Postimiehentie	1,	93100	Pudasjärvi

Suunnittelijat ja suunnitteluajankohta
Rakennus	1:	B.	H.	Norblad	1884
Rakennus	2:	L.	Tikkanen	ja	J.	Karvonen	1928
Piharakennukset:	J.	Karvonen	1926

Rakentamisen ja käyttöönoton ajankohta
Rakennus	1:	1884
Rakennus	2:	1929
Piharakennukset:	1920-luku

Alkuperäinen käyttötarkoitus
Kansakoulurakennus	ja	opettajan	asunto
apurakennuksineen

Keskeisimmät muutosvaiheet
1929:	Ensimmäisen	osan	muutos-	ja	korjaustyöt	(L.	
Tikkanen),	toisen	osan	rakentaminen	(L.	Tikkanen)	
ja	piharakennusten	rakentaminen	(J.	Karvonen)

1949-1950:	Ensimmäisen	osan	muutos-	ja	korjaus-
työt	(M.	Hiltunen)

1980:	Ensimmäisen	ja	toisen	osan	muutos-	ja	korja-
ustyöt,	lisäeristys	(ARKTON-Suunnitteluryhmä	Oy,	
Pudasjärven	kunta)

1994:	Ensimmäisen	ja	toisen	osan	muutos-	ja	
korjaustyöt,	painovoimaisen	ilmanvaihdon	muutos	
koneelliseen	ilmanvaihtoon	(Arkkitehtuuritoimisto	
H.	Pyykkönen)

Nykyinen käyttötarkoitus
Alakoulu,	aamu-	ja	iltapäiväkerho

Omistaja ja hallinnointi
Pudasjärven	kaupunki

Kaavatilanne
Voimassa	oleva	asemakaava	vuodelta	1987
Yleiskaava	2019

Laajuustiedot
Rakennus	1:	344	brm2

Rakennus	2:	326	brm2

Suojelutilanne
Asemakaavassa	vuodelta	1987	merkintä	Y/s
Yleiskaavassa	vuodelta	2019	merkintä	sr-5

Selvityksen sisältö
Rakentamisen	taustatekijät,	rakennusten	arkki-
tehtuuri,	rakennusten	käytön	historia	ja	tekninen	
muutoshistoria,	säilyneisyys,	nykytilan	inventointi,	
arvottaminen,	peruskorjaamisen	periaatteet,	viite-
suunnitelmat	ja	esteettömyystarkastelu

Työn tavoite ja ajankohta
Työ	on	toteutettu	diplomityönä	osaksi	Lakarin	kou-
lun	peruskorjauksen	hankeselvitystä.	Diplomityön	
kokonaisuuteen	kuuluvat	rakennushistoriaselvitys	
sekä	peruskorjauksen	viitesuunnittelu	ja	esteettö-
myystarkastelu	tarvittavassa	laajuudessa.	Hanke-
selvitys	ja	sen	osana	laadittu	diplomityö	tuotetaan	
hankepäätöksen	perusteeksi.	Selvitystyön	tulokset	
ja	viitesuunnitelmat	toimivat	lähtökohtana	tulevalle	
arkkitehti-	ja	rakennussuunnittelulle.

Työ	on	toteutettu	aikavälillä	10/2020-05/2021.

Tehdyt selvitykset, tutkimukset ja 
inventoinnit
Aiemmin	tehdyt:
Haitta-ainekartoitus	3.10.2017	(ISS	Proko	Oy)
Rakennetekninen	kuntotutkimus	22.5.2019	(WSP	
Finland	Oy)
Korjaushankeselvitys	ja	kustannusarvio	8.11.2019	
(WSP	Finland	Oy)
Sisäilmatutkimus	17.3.2020	(WSP	Finland	Oy)
Ajantasapiirustukset	rakennus	2	1.7.2020
(Avario	Oy)
Ajantasapiirustukset	rakennus	1	1.9.2020
(Avario	Oy)

Tässä	työssä:
Rakennushistoriaselvitys
Säilyneisyyskaaviot
Inventoinnit
Viitesuunnitelmat
Esteettömyystarkastelu
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2 KOHTEEN YLEISESITTELY

	 Koulun	 nimi	 oli	 alun	 perin	 Pudasjärven	
kansakoulu	 ja	myöhemmin	Kurenalan	 kansakoulu.	
Koulussa	 on	 1960-	 ja	 70-luvuilla	 toiminut	 myös	
erityiskoulu,	 joten	 asiakirjoissa	 esiintyvät	 myös	
nimitykset	apukoulu	ja	erityiskoulu.	Vuodesta	1983	
alkaen	 rakennuksissa	 on	 toiminut	 peruskoulun	
ala-aste	Lakarin	koulun	nimellä.

Kuva 4. Lakarin koulun pihapiiriä syksyllä 2020. Etualalla vuonna 1929 rakennetun koulurakennuksen pääty ja taustalla 
vuonna 1884 rakennettu ensimmäinen osa. Rakenusten takana näkyvät lehtikuuset syksyisessä värityksessään. Pihan 
leikkivälineitä on ajan saatossa lisätty ja uusittu. Lipputanko komeilee pihan keskellä.

Lakarin	koulu	on	Pudasjärvellä	toimiva	177	oppilaan	
alakoulu.	Koulun	vanhin	 rakennus	on	Pudasjärven	
ensimmäinen	koulurakennus,	jossa	toimi	alun	perin	
vuonna	 1872	 perustettu	 Pudasjärven	 kansakoulu.	
Koulua	on	myöhemmin	laajennettu	ja	kaikki	raken-
nukset	 ovat	 säilyneet	 koulukäytössä	 yhtäjaksoisesti	
tähän	päivään	saakka.
	 Koululla	 on	 kolme	 eri	 aikoina	 rakennettua	
yhä	 opetuskäytössä	 olevaa	 rakennusta.	 Ensim-
mäinen	 osa	 on	 rakennettu	 vuonna	 1884	 ja	 sen	 on	
suunnitellut	 patruuna	 B.	 H.	 Norblad.	 Toinen	 osa	
on	 rakennettu	 vuonna	 1929	 ja	 sen	 on	 suunnitellut	
rakennusmestari	L.	Tikkanen	todennäköisesti	yhteis-
työssä	rakennusmestari	J.	Karvosen	kanssa.	Kolmas	
osa,	 koulun	 nykyinen	 päärakennus,	 on	 rakennettu	
vuonna	1994	ja	sen	on	suunnitellut	Arkkitehtuuritoi-
misto	H.	Pyykkönen.1
	 Lakarin	 koulu	 on	 tunnistettu	 maakunnal-
lisesti	 arvokkaaksi	 kohteeksi	 Pohjois-Pohjanmaan	
rakennetun	 kulttuuriympäristön	 inventoinnissa	
vuonna	 2015.	 Koulun	 ympäristössä	 sijaitsee	 myös	
muita	 paikallisesti	 ja	 maakunnallisesti	 arvokkaita	
rakennuksia	 pihapiireineen	 ja	 yhdessä	 ne	muodos-
tavat	Metsämiehentien	maakunnallisesti	 arvokkaan	
taajamaympäristön.2	

1	 Rakennuspiirustukset	ja	rakentamiseen	liittyvät	asiakirjat,	
PKA
2	 Pohjois-Pohjanmaan	rakennettu	kulttuuriympäristö	2015,	
Pudasjärvi,	Inventointihankkeen	maakuntakaavaraport-
ti	10.12.2018,	Liite	2,	s.	1,	20.	[online]	[viitattu	21.5.2021].	
Saatavilla	www-muodossa:	[URL:https://paikkatieto.sweco.fi/
docs/pudasjarvi/kaavahankkeet/projekti/kurenalan_yleiskaa-
va_2030/RKY_INVENTOINTIHANKKEEN_MAAKUNTA-
KAAVARAPORTTI.pdf].

	 Koulu	ja	sitä	ympäröivä	asuinalue	ovat	saa-
neet	nykyisen	nimensä	koulun	ensimmäisen	opetta-
jan,	Juho	Lakarin,	mukaan.
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◄ Kuva 5. Ortokuva Pudasjärven 
keskustaajamasta Lakarin ja Kurenalan 
alueiden ympäristöstä. Kohteena oleva 
Lakarin koulun kahden vanhimman 
rakennuksen muodostama pihapiiri on 
ympyröity keltaisella katkoviivalla. Kuvan 
päälle on merkitty nimistöä ja reittejä. Kuva 6. Pudasjärvi Suomen kartalla.

Kuva 7. Ote taustakartasta Lakarin alueelta. Kartasta näkee myös seudun rakeisuuden. 
Kuvan päälle on merkitty Lakarin koulun kahden vanhimman osan muodostama pihapiiri 
ja muita työssä mainittuja kohteita.

Kuva 8. Ote taustakartasta Pudasjärven keskustaajaman kohdalta. Kuvan päälle on merkitty koulun nykyinen ja aiemmat sijainnit.

2.1 Sijainti

Pudasjärvi

2 km

2021-02-05

Lakarin koulu

Pudasjärven kansakoulu 
Selpakassa 1872-1878

Pudasjärven kansakoulu 
Nyynäjässä 1878-1884

200 m

2021-03-22

Lakarin	 koulu	 sijaitsee	 Pudasjärven	
keskustaajamassa	 Kurenalla	 Iijoen	
pohjoispuolella	ja	Kuusamontien	(val-
tatie	20)	eteläpuolella	Lakarin	alueella.

Hirsikampus

Entinen 
lukio

Suojalinna
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2.2 Lähestyminen kohteeseen

Kuva 10. Näkymä Postimiehentieltä pohjoiseen kohti 
koulun vanhaa pihapiiriä.

◄ Kuva 9. Ote voimassa olevasta asemakaavasta. Alueen 
asemakaava on vuodelta 1987. Kohteena oleva Lakarin 
koulun kahden vanhimman rakennuksen muodostama 
pihapiiri on ympyröity mustalla katkoviivalla. Pihapiirin 
lounaispuolella on vuonna 1994 rakennettu koulun 
uusin osa ja leikkipiha pelikenttineen. Koulun ympäristön 
rakennuskanta on matalaa ja eri aikoina rakentunutta rivi- 
ja omakotitalovaltaista asuinrakentamista.
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Kuva 11. Näkymä pyörätieltä koulun tontin etelänurkalta 
pohjoiseen. Kaikki kolme koulurakennusta jäävät puuston 
taakse. Koulurakennuksista etummaisena koivikon takana 
näkyy koulun uusin osa vuodelta 1994.

Kuva 14. Näkymä pyörätieltä kohti pohjoista. Kuvassa 
oikealla näkyy Postimiehentietä reunustava lehtikuusikuja. 
Kuvassa keskellä taka-alalla näkyy puiden takana koulun 
vanhaa pihapiiriä. Vasemmalla näkyy koulun uusinta osaa. 
Kuvassa keskellä bussipysäkki Postimiehentien varressa.

Kuva 13. Näkymä Postimiehentieltä luoteeseen vanhan ja 
uuden pihapiirin rajalta. Koulun pysäköintialue sijaitsee 
toisen ja kolmannen rakennuksen välissä.

Kuva 12. Näkymä Suojakujan risteyksestä kohti vanhaa 
pihapiiriä. Tontin nurkalla saunarakennuksen vieressä 
kasvaa lehtipuita.

Kuva 15. Näkymä Postimiehentielle kohti etelää. Koulun 
vanhin osa sijaitsee tien suuntaisesti. Koulun kohdalla 
tietä reunustaa lehtikuusikuja. Koulun piha-alueella kasvaa 
myös suuria lehtikuusia.

Kuva 16. Näkymä Suojakujalta kohti vanhaa pihapiiriä. 
Kellarin ja talousrakennuksen välissä tonttia reunustavat 
lehtipuut ja oja. Pihapiirin ympärillä näkyvät koulun 
rakennukset 1 ja 2. Kuvassa vasemmassa reunassa näkyy 
kellarin kattoa. Kuvassa oikealla takana näkyy koulun 
uusimman osan päätyä.
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Kuva 17. Asemapiirustus 1:750. Laatinut Meri-Tuuli Hietala.
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2.3 Pihapiiri

Kuva 18. Talousrakennus sisäpihalta kuvattuna. Kuva 19. Katos kellarin edustalla on lisätty 2010-luvulla. 
Lähes samalla paikalla oli katos myös tätä ennen.

Kuva 21. Sauna. Kuva 22. Leikkivälineitä talousrakennuksen ja rakennuksen 
2 välissä.

Kuva 20. Koulun pihassa oleva kaatuneitten muistomerkki 
on pystytetty Syötteen lohkareesta vuonna 1995.

Kuva 25. Rakennuksen 1 tien puolelle on istutettu 
tulevaisuuden kuusi.

Kuva 24. Leikkivälineitä ja pihavalaisimet kellarin ja 
talousrakennuksen välissä.

Kuva 23. Kellari.
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2.4 Kohderakennukset

Rakennus 1

Kuva 26. Rakennus 1 sisäpihalta kuvattuna. Kuva 27. Rakennus 1 kuvattuna pohjoisesta.

Kuva 28. Rakennus 1 kuvattuna etelästä.

Vuonna	1884	rakennettu	koulun	ensimmäinen	osa	on	alun	perin	patruuna	B.	H.	
Norbladin	suunnittelema.	Rakennuksessa	sijaitsevat	Lakarin	koulun	tekstiili-	ja	
teknisen	käsityön	tilat.	Rakennus	edustaa	uusrenessanssia.	Rakennuksen	alkupe-
räiset	kuistit	on	purettu	ja	nykyiset	sisäänkäyntikatokset	mukailevat	vuoden	1929	
asua.	Ajan	saatossa	joitakin	ikkunoita	on	peitetty	rakennuksen	lounaispäädyssä	ja	
tien	puolen	pitkällä	julkisivulla.	Rakennuksen	koillispäädyn	toisessa	kerroksessa	
ikkunajakoa	 on	 lisäksi	 muutettu	 1950-luvulla.	 Vuonna	 1994	 toinen	 50-luvulla	
tehdyistä	ikkunoista	on	peitetty	ja	sen	tilalle	julkisivuun	on	asennettu	IV-säleik-
kö.	Myös	rakennuksen	tien	puolen	pitkällä	julkisivulla	on	säleikkö.	Rakennuksen	
katolla	näkyy	vanhojen	tiilihormien	lisäksi	uudemman	talotekniikan	läpivientejä.
	 Rakennuksen	 julkisivu	 on	 verhottu	 punamullan	 sävyyn	 maalatulla	
rimalomalaudoituksella.	 Räystäs-	 ja	 nurkkalaudat	 sekä	 puuovet	 ja	 -ikkunat	 on	
maalattu	 valkoiseksi.	Räystäskourut	 ja	 syöksytorvet	 ovat	 valkoiseksi	maalattua	
peltiä.	Vesikaton	katemateriaali	on	harmaa	aaltoprofiloitu	mineriittilevykate.	Ve-
sikaton	läpivienneissä	on	harmaat	pellitykset.	Vanhat	tiilihormit	ovat	punatiiltä.	
Sokkelipintojen	materiaali	on	maalattu	harmaa	betoni.
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Rakennus 2

Kuva 29. Rakennus 2 sisäpihalta kuvattuna. Kuva 30. Rakennus 2 kuvattuna pohjoisesta.

Kuva 31. Rakennus 2 kuvattuna etelästä.

Vuonna	1929	rakennettu	koulun	ensimmäinen	osa	on	alun	perin	rakennusmes-
tari	L.	Tikkasen	ja	J.	Karvosen	suunnittelema.	Rakennuksessa	sijaitsevat	koulun	
oppilashuollon	sekä	aamu-	ja	iltapäiväkerhon	tilat.	Rakennus	edustaa	1920-luvun	
klassismia.	 Rakennus	 on	 säilynyt	 lähes	 alkuperäisessä	 asussaan.	 Rakennuksen	
lyhyet	räystäät,	päätyjä	koristavat	 taitetut	räystäät,	neliöruuduista	muodostuvat	
ikkunat	 ja	 jyrkkä	kattokulma	 luovat	 rakennukselle	 sen	 tunnusomaiset	piirteet.	
Rakennuksen	 katolla	 näkyy	 vanhojen	 punaiseksi	 maalattujen	 hormien	 lisäksi	
uudemman	talotekniikan	läpivientejä.	Rakennuksen	takajulkisivun	yläosassa	on	
IV-säleikkö.
	 Rakennuksen	julkisivu	on	verhottu	punamullan	sävyyn	maalatulla	rima-
lomalaudoituksella.	Räystäs-	ja	nurkkalaudat	sekä	puuovet	ja	-ikkunat	on	maa-
lattu	valkoiseksi.	Räystäskourut	ja	syöksytorvet	ovat	valkoiseksi	maalattua	peltiä.	
Vesikaton	katemateriaali	on	harmaa	aaltoprofiloitu	mineriittilevykate.	Vesikaton	
läpivienneissä	on	harmaat	pellitykset.	Vanhoissa	hormeissa	on	punaiseksi	maala-
tut	peltikuoret.	Sokkelipintojen	materiaali	on	maalattu	harmaa	betoni.
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2.5 Alueen kehitys

Kuva 32. Ote kartasta Kurenalan kohdalta vuodelta 1834, jolloin Pudasjärven nykyisen 
keskustan alue on ollut vielä pääosin rakentamaton. Kartassa näkyvät Nyynäjän talo ja 
maantie. Kuusamontie kulki hieman eri kohdassa kuin nykyisin, sillä Iijoen ylityspaikka 
sijaitsi tuolloin etelämpänä.

Kuva 33. Ote yhdistetystä kartasta Kurenalan kohdalta vuodelta 1966. Kuvan päälle on 
merkitty katkoviivalla Lakarin koulu. Taajama on rakentunut nykyistä vastaaville alueille, 
mutta rakentaminen on vielä harvaa ja maaseutumaista. Vanha Kuusamontien linja on 
edelleen erotettavissa vuoden 1966 kartasta.
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Kuva 34. Ote yhdistetystä kartasta Kurenalan kohdalta vuodelta 1994. Kuvan päälle on 
merkitty katkoviivalla Lakarin koulu. Taajaman rakenne on tihentynyt lähes nykyistä 
vastaavaan asuun.

Kuva 35. Ote peruskartasta Kurenalan kohdalta vuonna 2021. Kuvan päälle on merkitty 
katkoviivalla Lakarin koulu.

OSA 1  Rakennushistoriaselvitys 25



Kuva 36. Kaavakarttoja vuodelta 1957. 
Kuva on yhdistetty kahdesta kaavakartasta. 
Vasemmanpuoleista osaa piirustuksesta on päivitetty 
aina vuoteen 1974 saakka, joten piirustusten 
saumakohdassa näkyy tilanteen kehittyminen.
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Kuva 37. Asemakaava vuodelta 1979. Huomionarvoista 
on, että koulun lounaispuolelle nykyisen 
päärakennuksen paikalle on kaavakartan mukaan 
suunniteltu rivitaloasumista ja Suojakuja on linjattu 
koulun eteläpuolelle.
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2.6 Kaavatilanne

Lakarin	 koulun	 vanhan	 pihapiirin	 voimassa	 oleva	
asemakaava	 on	 vuodelta	 1987.	 Pihapiiriä	 koskee	
kaavassa	 merkintä	 ”Y/s”,	 joka	 suojaa	 rakennusten	
ja	 pihapiirin	 ulkoisen	 yleisilmeen	 säilymistä.	 Kaa-
van	 selostuksessa	merkintä	 on	 selitetty	 seuraavasti:	
”Korttelialue,	 jolla	 ympäristö	 säilytetään	 –	 Raken-
nuksia	ei	saa	purkaa	ilman	pakottavaa	syytä,	raken-
nuksissa	suoritettavien	korjausten	ja	muutosten	tulee	
olla	sellaisia,	että	rakennusten	kulttuurihistoriallises-
ti	arvokas	tai	kyläkuvan	kannalta	merkittävä	luonne	
säilyy.	 Uudisrakennusten	 tulee	 julkisivu-	 ja	 katto-
materiaaleiltaan,	 mittasuhteiltaan	 ja	 väritykseltään	
muodostaa	 olemassa	 olevien	 rakennusten	 kanssa	
yhtenäinen	kokonaisuus.”3
	 Alueen	 yleiskaava	 on	 uudistettu	 vuonna	
2019.	Uusimmassa	yleiskaavassa	on	otettu	huomioon	
Pohjois-Pohjanmaan	 rakennettu	 kulttuuriympäristö	
2015	-inventoinnin	tulokset.	Inventoinnissa	Lakarin	
koulu	todettiin	maakunnallisesti	arvokkaaksi	raken-
netun	 kulttuuriympäristön	 kohteeksi	 osana	Metsä-
miehentien	maakunnallisesti	arvokasta	aluetta.	Yleis-
kaavassa	Metsämiehentien	 aluetta	 koskee	merkintä	
”sk-1”,	joka	on	kaavan	selostuksessa	selitetty	seuraa-

3	 Asemakaavaselostus	Pudasjärvi,	Kurenalan	pohjoinen	
osa,	Rakennuskaavan	muutos	ja	laajennus,	8.5.1986.	[online]	
[tulostettu	23.10.2020].	Pudasjärvi,	Sweco	paikkatietopalvelu.	
Saatavilla	www-muodossa:	[https://paikkatieto.sweco.fi/maps/
pudasjarvi/kartta].

vasti:	 ”Alueen	 suunnittelussa	 ja	 muutoksissa	 tulee	
säilyttää	 sekä	 rakennuskannan	että	maiseman	omi-
naispiirteet.	Alueella	säilytetään	rakennukset,	raken-
teet	ja	ympäristö	mahdollisimman	hyvin.	Muutokset	
ja	täydennysrakentaminen	eivät	saa	olla	ristiriidassa	
kulttuuriympäristöarvojen	 kanssa”.4	 Yleiskaavassa	
Lakarin	koulu	on	osoitettu	merkinnällä	 ”sr-5”,	 joka	
on	selostuksessa	 luetteloitu	maakunnallisesti	arvok-
kaaksi	 kohteeksi.	 Kaikkia	 kaavakartassa	 merkittyjä	
kulttuurihistoriallisesti	 arvokkaita	 kohteita	 koskee	
seuraava	 määräys:	 ”Alueella	 olevia	 rakennuksia	 ei	
saa	purkaa	 ilman	MRL	127§:ssä	 tarkoitettua	 lupaa.	
Rakennuksiin	 suunnitellut	 muutostyöt	 on	 suunni-
teltava	 siten,	 että	 kohteiden	 rakennushistoriallisesti	
arkkitehtonisesti	ja	maisemallisesti	arvokas	luonne	ei	
vähene.	Rakennuksia	kunnostettaessa	tulee	suunnit-
telu	tehdä	rakennusten	rakennusaika	ja	tyylipiirteet	
huomioon	 ottaen.	 Kohteiden	 käytön	 tai	 säilymisen	
kannalta	 tarpeelliset	 muutokset	 ovat	 mahdollisia,	
muutoksista	 on	 neuvoteltava	 rakennusvalvontavi-
ranomaisen	kanssa”.5

4	 Yleiskaavan	kaavaselostus,	Pudasjärven	kaupunki,	Kurenalan	
yleiskaava	2030,	Yleiskaavaehdotus,	kaavaselostus,	hyväksytty	
Pudasjärven	kaupunginvaltuustossa	14.3.2019,	s.	55.	[online]	
[tulostettu	22.3.2021].	Pudasjärvi,	Sweco	paikkatietopalvelu.	
Saatavilla	www-muodossa:	[https://paikkatieto.sweco.fi/maps/
pudasjarvi/kartta].
5	 Ibid.	s.	54-55.

	 Yleiskaavassa	 Lakarin	 koulun	 vanhempia	
rakennuksia	koskevan	suojelun	periaatteet	ovat	tar-
kentuneet	 ja	 kaavaselostusta	 on	 päivitetty	 rakenne-
tun	kulttuuriympäristön	osalta	Pohjois-Pohjanmaan	
rakennettu	 kulttuuriympäristö	 2015	 -päivitysinven-
toinnin	tulosten	mukaan.	Sen	sijaan	koulun	voimas-
sa	oleva	asemakaava	vuodelta	1987	on	yleiskaavaan	
nähden	vanhentunut.	Voimassa	olevan	asemakaavan	
merkintä	 Y/s	 edellyttää	 korttelialueen	 ympäristön	
säilyttämistä.	 Määräyksen	 rakennuksia	 koskevat	
ehdot	eivät	kuitenkaan	käy	yhtä	seikkaperäisesti	ilmi	
kuin	 yleiskaavassa,	 eikä	 inventoinnin	 tuloksia	 ole	
asemakaavassa	voitu	ottaa	huomioon.	Myöhemmin	
tässä	 selvitystyössä	 todetaan	 koko	 Lakarin	 koulun	
vanhan	piha-alueen	yleisilmeen	säilyminen	pääosin	
vuoden	1929	asussa,	 jolloin	koko	pihapiirin	koske-
mattomuutta	olisi	syytä	suojata	noudattaen	yleiskaa-
van	linjauksia.	Olisi	perusteltua	harkita	asemakaavan	
päivittämistä	 koulun	 osalta	 	 lähitulevaisuudessa.	
Asemakaavaa	ei	ole	päivitetty	koko	alueella	 ja	 tule-
vaisuudessa	koulun	lähialueella	saattaa	olla	 tarvetta	
muuttaa	asemakaavaa,	joten	koulun	kaavatilannetta	
voitaisiin	tarkastella	samassa	yhteydessä.

◄ Kuva 38. Ote ajantasaisesta kaavakartasta Lakarin 
alueelta.
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Kuva 39. Ensimmäinen silta 
Iijoen yli valmistui Kurenalle 
vuonna 1928. Pudasjärven 
keskustaajama Kurenalus 
muodostui Kuusamon 
maantien Iijoen ylityspaikkaan 
1800-luvun loppupuoliskolta 
alkaen.
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3 PUDASJÄRVEN KANSAKOULUN PERUSTAMINEN JA TAUSTATEKIJÄT

3.1 Pudasjärven varhaiset vaiheet ja asuttaminen

Viimeisimmän	 jääkauden	 jälkeen	 Pudasjärven	
seudun	 peitti	 makeavetinen	 meri,	 jonka	 pinnan	
yläpuolelle	jäivät	vain	nykyisen	Pudasjärven	itäosien	
vaarojen	korkeimmat	huiput.	Meri	pakeni	hiljalleen,	
ja	noin	6000	vuotta	sitten	Iijoki	laski	mereen	suunnil-
leen	nykyisen	Pudasjärven	kohdalla.	Rannikolla	asui	
kivikauden	 pyyntiväestöä	 ja	 myöhemmin	 seudulla	
kulki	 ja	 asui	 pyyntiä	 harjoittavaa	 saamelaisväestöä.	
Saamelaisasutuksesta	muistuttavat	 edelleen	 lukuisat	
saamen	kielestä	pohjautuvat	paikannimet.	Noin	 tu-
hat	vuotta	sitten	hämäläiset	ja	karjalaiset	suuntasivat	
eräretkillään	Iijokilaaksoon	saakka.6
	 Seutu	 vilkastui,	 kun	 Perämeren	 rannikolle	
syntyi	 pysyvää	 talonpoikaisasutusta	 1200-luvulta	
alkaen.	 Rannikon	 asukkaat	 kulkivat	 Pudasjärven	
maisemissa	 kalastamassa	 ja	 pyydystämässä	 riistaa.	
Iijoki	 toimi	myös	pohjalaisten	 ja	 vienankarjalaisten	
kauppa-	ja	vainoretkien	kulkureittinä.	Iijoen	runsas-
saarinen	 järvimuodostuma,	 jossa	 oli	 paljon	 putaita	
eli	 saarten	 välisiä	 väyliä,	 sai	 ilmeisesti	 jo	 tuolloin	
nimekseen	Pudasjärvi.7
	 Pudasjärven	 nykyinen	 asutus	 sai	 alkunsa	
noin	400	vuotta	 sitten.	Varhaisimmat	pysyvät	asuk-
kaat	Pudasjärven	seudulla	olivat	savolaisia.	Savolaiset	
asuttivat	 1500-luvun	 loppupuoliskolta	 alkaen	 Poh-
janmaan	jokilatvaseutuja,	Oulujokivartta	ja	Oulujär-
ven	ympäristöä	ja	saivat	toimeentulonsa	kaskeamalla	
metsiä.	Asutuksen	tihentyessä	kaskimaista	tuli	pulaa.	
Hyvien	 kaskimetsien	 houkuttelemana	 kymmenisen	
savolaista	 perhekuntaa	Pyhäjokilatvasta	 ja	Oulujär-

6	 Kauko	Jerkkola,	Eino	Riekki	ja	Jouko	Vahtola.	Pudasjärvi, 
kehittyvä kunta Koillismaalla,	Pudasjärven	kunta,	Kainuun	
Sanomain	Kirjapaino	Oy,	1983,	s.	9.
7	 Ibid.

ven	seudulta	asettui	Ii-	ja	Livojokivarsille	1570-luvun	
alkupuolella.	Uusia	savolaisasukkaita	seudulle	saapui	
suuren	Venäjän	sodan	aikana	1500-luvun	puolivälis-
sä	venäläisten	hävittämistä	kylistä	Oulujoen	alueelta.	
Sodan	 jälkeen	 Pudasjärven	 alueelle	 asettui	 väestöä	
myös	 rannikkoseudulta	 sekä	 savolaisia	 Oulujoki-
laaksosta.	 Vuonna	 1633	 seudulla	 oli	 78	 verotaloa	
Kollajan,	Kuren,	Livon,	Pudasjärven,	Sotkajärven	ja	
Tyräjärven	 (nykyistä	 Taivalkoskea)	 kylissä.	 Tämän	
jälkeen	 asutuksen	 kasvu	 pysähtyi	 useiksi	 vuosi-
kymmeniksi	muun	muassa	sotien	ja	katojen	vuoksi.	
1600-luvun	 lopulla	 uusia	 tiloja	 alkoi	 kuitenkin	 jäl-
leen	 ilmestyä,	 ja	vuonna	1702	verotaloja	oli	 jo	108.	
Asukkaita	Pudasjärvellä	oli	tuolloin	arviolta	600-700.	
Aiemmin	mainittujen	kylien	lisäksi	Hetejärvi,	Iinat-
tijärvi,	Jonku,	Korpinen,	Livo,	Naamanka,	Pintamo,	
Puhos,	Sarajärvi	ja	Siurua	saivat	asutuksensa.8
	 Pudasjärven	seudun	asutus	oli	1600-luvulla	
hyvin	harvaa	ja	keskittynyt	vesistöjen	ääreen.	Asuk-
kaat	harjoittivat	huuhtaviljelyä	ja	kasvattivat	kaskissa	
ruista.	Talojen	ympärille	raivatuilla	pienillä	peltotil-
kuilla	kasvatettiin	ohraa.	Karjaa	pidettiin	ja	lehmistä	
saatiin	paitsi	maitoa,	myös	lantaa,	jolla	lannoitettiin	
peltoja.	 Karja	 sai	 heinänsä	 luonnonniityiltä.	 Myös	
kalastus	 ja	metsästys	olivat	 tärkeitä	elinkeinoja.	Po-
ronhoitoa	opittiin	saamelaisilta,	joiden	kanssa	oltiin	
vielä	tekemisissä	eräjärvillä.9
	 Seudun	asukkaista	tuli	pudasjärveläisiä,	kun	
piispa	Iisak	Rothovius	vuonna	1639	perusti	Pudasjär-
ven	seurakunnan.	Ensimmäinen	kirkko	rakennettiin	
Pudasjärven	pohjoisrannalle	pienen	saarnahuoneen	
tilalle	vuonna	1637.	Kirkko	oli	vaatimaton	pitkäkirk-
8	 Ibid.
9	 Ibid.	s.	9-10.

ko.	Toinen,	edeltäjäänsä	suurempi	kirkko	rakennet-
tiin	 samalle	 paikalle	 vuonna	 1673.	 Uusi	 kirkko	 oli	
1600-luvun	 Pohjanmaan	 kirkoarkkitehtuurille	 tyy-
pillinen	pitkäkirkko,	jonka	länsipäädyssä	oli	suippo	
korkea	torni.	Pudasjärven	nykyinen	kirkko	rakennet-
tiin	vanhan	kirkon	 lähelle	vuosina	1780-81.	Kirkon	
on	 suunnitellut	 Tukholman	 intendentinvirastossa	
Carl	Fredrik	Adelcrantz	ja	rakennusmestarina	toimi	
Pentti	Paso.	Kirkko	on	harvinaislaatuinen	ristikirkko,	
sillä	sen	poikittaiset	ristivarret	ovat	lyhyemmät	kuin	
päälaivan	ristivarret.	Kirkon	alueella	sijaitsee	Heikki	
Väänäsen	vuonna	1761	rakentama	pohjalaistyylinen	
tapuli,	 jossa	on	kirkkomaalari	Mikael	Toppeliuksen	
maalauksia.	 Kirkkotarhaa	 ympäröi	 katettu	 hirsinen	
aita,	joka	rakennettiin	vuonna	1796.10

10	 Jerkkola,	Riekki	ja	Vahtola	1983,	s.	10;	Pohjois-Pohjanmaan 
kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, Osa 1.	Pohjois-Poh-
janmaan	seutukaavaliitto,	Julkaisu	A:115,	Oulu,	1993,	s.	
190-191;	Pudasjärven	kirkko.	KirjastoVirma	[online]	[viitattu	
6.5.2021].	Saatavilla	www-muodossa:	[URL:http://www.kirjas-
tovirma.fi/kirkot/pudasjarvi].

Kuva 40. Pudasjärven seudulla on kuljettu kalastamassa 
ja metsästämässä jo pitkään ennen pysyvän asutuksen 
syntymistä alueelle.
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	 1600-luvulla	kärsittiin	toistuvista	katovuosis-
ta,	mutta	muuten	elämä	oli	rauhallista.	Rauha	järkkyi	
1696-1697	 suurten	nälkä-	 ja	kuolonvuosien	aikana.	
1710-luvulla	 isonvihan	 aikaan	 Pudasjärveltäkin	
jouduttiin	lähtemään	Ruotsin	armeijan	palvelukseen	
kaukaisille	 sotatantereille.	 Levottomuudet,	 nälkä	 ja	
taudit	koettelivat	myös	kotirintaman	väkeä,	joka	jou-
tui	 piileskelemään	 piilopirteissä	 korpien	 kätköissä.	
Vuonna	 1718	 poikkeusolot	 olivat	 ohi,	 mutta	 moni	
talo	oli	autioitunut	ja	väkiluku	pienentynyt.11
	 Isonvihan	 jälkeinen	 1700-luku	 oli	 Pudas-
järvellä	 suotuisan	 kehityksen	 aikaa.	 Väestö	 kasvoi	
ja	 asutus	 levittäytyi	 vesistöjen	 varsille	 ja	 nykyiset	
pääkylät	 saivat	 alkunsa.	 Isonvihan	 ja	 nälkävuosien	
koettelemuksista	 huolimatta	 väkiluku	 oli	 vuonna	
1750	jo	lähes	1000.12
	 1800-luvulla	 Pudasjärvellä	 kärsittiin	 kato-
vuosista,	jolloin	asukkaiden	oli	turvauduttava	olki-	ja	
pettuleipään.	Alueen	väkiluku	oli	kuitenkin	120	vuo-
den	 aikana	 seitsenkertaistunut,	 sillä	 syntyvyys	 oli	
korkealla	 ja	harva	asutus	hillitsi	kulkutautien	 leviä-
mistä.	Aina	1900-luvulle	asti	pudasjärveläiset	 saivat	
toimeentulonsa	pääasiassa	maa-	 ja	metsätaloudesta,	
metsästyksestä,	 kalastuksesta	 ja	 poronhoidosta.	 Jo	
1700-luvun	 lopulla	 Iinattijärvellä	 toimi	 kuparikai-
vos.	 Livojokisuulle	 perustettiin	 saha	 vuonna	 1784.	
1830-luvulla	Oulun	povarit	perustivat	Hirvaskoskel-
le	sahan,	jonka	yhteydessä	toimi	rautaruukki	vuosina	
1839-1877.	 1800-luvun	 lopulla	 alkanut	metsäteolli-
suus	antoi	myös	hakkuu-	ja	uittotöitä.	Pitäjä	oli	myös	
tärkeä	tervan	ja	voin	tuottaja.13

11	 Jerkkola,	Riekki	ja	Vahtola	1983,	s.	10.
12	 Julia	Nyman,	”Pudasjärveläiset	juuremme”,	Kotiseutumme 
Pudasjärvi,	Pohjoismainen	Kirjatuotanto	Oy,	Otavan	Kirjapai-
no	Oy,	Keuruu,	2005,	s.	8-9;	Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihis-
toriallisesti merkittävät kohteet, Osa 1.	1993,	s.	190.
13	 Jerkkola,	Riekki	ja	Vahtola	1983,	s.	10;	Pohjois-Pohjanmaan 
kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, Osa 1.	1993,	s.	190.

Kuva 41. Postiauto lossin kyydissä Kurenalla. Ennen sillan valmistumista Iijoki ylitettiin lossilla.

	 Seurakunnallisen	ja	kunnallishallinnon	eriy-
tymisen	johdosta	vuonna	1865	perustettiin	Pudasjär-
ven	kunta.14
	 Vuonna	 1870	 Pudasjärven	 kunnan	 alueella	
oli	jo	7100	asukasta.	Asutus	oli	1800-luvun	loppuun	
mennessä	keskittynyt	Kurenalan	kylään,	joka	sijaitsi	
Oulu-Kuusamo	 -maantien	 Iijoen	 ylityskohdassa.	
Maantie	rannikon	ja	Koillismaan,	silloisen	Ylimaan	
välille	rakennettiin	1840-	ja	50-luvuilla.	15
	 Kurenalan	 taajaman	 asutus	 syntyi	 pääosin	

14	 Jerkkola,	Riekki	ja	Vahtola	1983,	s.	10.
15	 Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät 
kohteet, Osa 1.	1993,	s.	190;	Risto	Poropudas,	”Pudasjärven	
kunnan	koululaitoksen	historia	vuoteen	1972”,	pro	gradu	-tut-
kielma,	Oulun	yliopisto,	Kasvatustieteiden	tiedekunta,	Kajaanin	
opettajankoulutuslaitos,	1987,	s.	38.

torppariasutuksena	1900-luvun	vaihteen	molemmin	
puolin	 Oulu-Kuusamo	 -maantien	 Iijoen	 ylitys-
paikan	 ympärille.16	 Kurenalla	 ja	 alueen	 lähistöllä	
sijaitsi	vuonna	1905	34	maakirjataloa	ja	64	torppaa.	
Kulkuyhteyksien	 kannalta	 keskeiselle	 paikalle	 alkoi	
ilmestyä	koulun	lisäksi	myös	kauppaliikkeitä,	pank-
ki,	lääkäri,	apteekki,	valtion	ja	kunnan	virastoja	sekä	
muita	 palveluita,	 jolloin	 varsinainen	 kirkonkylän	
keskus	 siirtyi	 pois	 kirkon	 luota.	 Joen	 yli	 kuljettiin	
aluksi	 lossilla,	 mutta	 vuonna	 1928	 Iijoen	 ylitys-
paikalle	 valmistui	 ensimmäinen	 silta	 vilkastuneen	
autoliikenteen	tarpeisiin.	Pudasjärven	asukasluku	oli	
suurimmillaan	15	700	henkilöä	vuonna	1960.17

16	 Jerkkola,	Riekki	ja	Vahtola	1983,	s.	12-14.
17	 Jerkkola,	Riekki	ja	Vahtola	1983,	s.	14;	Pohjois-Pohjanmaan 
kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, Osa 1.	1993,	s.	190.
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3.2 Koulutoiminta Pudasjärvellä

Kansan	sivistyksestä	huolehti	opetuksen	alkuaikoina	
kirkko.	Pudasjärven	kirkkoherra	Erik	Castrén	tehosti	
aikanaan	kansanopetusta	ja	opetti	myös	uusia	tehok-
kaita	 viljelytapoja.	 Häntä	 seurannut	 kirkkoherra	
Johan	Frosterus	(Pudasjärvellä	1786-1809)	huolehti	
seurakuntalaisten	 tavoista	 ja	 lukutaidosta.	 Herän-
näispappi	Lars	Herman	Laurin	aloitti	Pudasjärvellä	
kiertokoulutoiminnan	 1850-luvun	 lopulla.	 Laurin	
myös	 laajensi	 Pudasjärven	 kirjaston	 aineistoa,	 joka	
oli	aloitettu	pohjalaisten	ylioppilaiden	24	niteen	lah-
joituksella	vuonna	1850.18
	 Kunnan	 ylläpitämä	 kansakoulu	 aloitti	 Pu-
dasjärvellä	vuonna	1872.	Koulu	toimi	opettaja	Juho	
Lakarin	johdolla	aluksi	vuokratiloissa	Riekin	talossa,	
minkä	 jälkeen	 koulu	 siirtyi	Nyynäjään	 Poroputaan	
taloon.	Koulu	sai	oman	rakennuksensa	vuonna	1884.	
Kyseinen	 koulurakennus	 toimii	 edelleen	 alkuperäi-
sessä	käyttötarkoituksessaan	osana	nykyistä	Lakarin	
koulua.19
	 Vähävaraisella	 kunnalla	 oli	 vaikeuksia	
perustaa	 uusia	 kouluja,	 ja	 tilanne	 paheni	 oppivel-
vollisuuslain	 tultua	 voimaan	 1920-luvulla.	 Oppi-
velvollisuuden	 myötä	 syntyi	 suuri	 tarve	 perustaa	
kouluja	nopeasti	koko	 laajan	kunnan	alueelle.	Har-
vaan	 asutulla	 ja	 laajalla	Pudasjärvellä	 kiertokouluja	
perustettiin	kansakoulujen	ohessa	aina	1930-luvulle	
saakka.	 Tuolloin	 kiertokouluja	 oli	 toiminnassa	
seitsemän	 enimmäkseen	 syrjäisimmillä	 seuduilla.	
Kiertokoulutoiminta	 oli	 tarpeen	 aina	 vuoteen	 1952	
saakka,	jolloin	paikkakunnan	viimeinen	kiertokoulu	
lopetti	 toimintansa	 luultavasti	 viimeisimpänä	 koko	
maassa.20
	 Ylioppilaaksi	 valmistuakseen	 Pudasjärveltä	

18	 Jerkkola,	Riekki	ja	Vahtola	1983,	s.	11.
19	 Ibid.	s.	16.
20	 Ibid.

täytyi	 pitkään	 lähteä	 Ouluun	 opiskelemaan.	 Kes-
kikoulu	 aloitti	 Pudasjärvellä	 1940-luvun	 lopulla	 ja	
1950-luvun	 lopulla	paikkakunnalle	 saatiin	oma	yh-
teiskoulu	ja	lukio.21
	 Kansakoululaitos	oli	laajimmillaan	60-luvul-
la,	 jolloin	 Pudasjärvellä	 oli	 toiminnassa	 kaikkiaan	
52	koulua.	Peruskouluun	paikkakunnalla	 siirryttiin	
vuonna	1972.22

21	 Ibid.	s.	16-20.
22	 Ibid.	s.	16;	Pekka	Törrö,	Lakarin	koulun	rehtori	1983-2011,	
puhelinhaastattelu	7.5.2021

Nykyään	 Pudasjärvellä	 toimii	 keskustassa	 Hirsi-
kampuksen	 yhtenäiskoulu	 ja	 Lakarin	 koulu,	 sekä	
sivukylillä	neljä	kyläkoulua.	Paikkakunnalla	toimivat	
lisäksi	 lukio,	 ammattiopiston	 toimipiste,	 aikuiskou-
lutuskeskus	ja	kansalaisopisto.23

23	 Pudasjärven	kaupunki:	Koulutus	ja	varhaiskasvatus	[online]	
[viitattu	6.5.2021].	Saatavilla	www-muodossa:	[URL:https://
www.pudasjarvi.fi/kaupungin-palvelut/koulutus-ja-varhaiskas-
vatus];	Pudasjärven	kaupunki:	Peruskoulut	[online]	[viitattu	
6.5.2021].	Saatavilla	www-muodossa:	[URL:https://www.
pudasjarvi.fi/kaupungin-palvelut/koulutus-ja-varhaiskasvatus/
perusopetus/koulut].

Kuva 42. Lakarin koulun kolme aikakautta. Oikealla näkyy vuonna 1884 rakennetun vanhimman osan nurkkaa, keskellä 
koulun toinen osa vuodelta 1929 ja takana uusin osa vuodelta 1994. Kuvassa näkyy myös pihalla sijaitseva muistomerkki.
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3.3 Kansakouluarkkitehtuuri maaseudulla 1880-1930

Koulut	 ovat	 olleet	 perinteisesti	 tärkeimpiä	 julkisia	
rakennuksia	maaseudun	kylissä.	Paikan	identiteetin	
kannalta	koulut	ovat	tärkeitä	rakennuksia.	Koulura-
kennukset	ovat	toimineet	paitsi	koulukäytössä,	myös	
kokoontumispaikkoina	ja	yhteisinä	harrastustiloina.	
Maalaiskouluja	 voidaankin	 pitää	 oman	 aikansa	
monitoimitaloina.	Opettajat	saattoivat	järjestää	kou-
luilla	nuorisoseura-	ja	partiotoimintaa	sekä	pitää	esi-
merkiksi	 taide-	 ja	 raittiuskerhoja.	Opettajan	 asunto	
sijaitsi	yleensä	koulun	yhteydessä	ja	usein	koulun	pi-
hapiiriin	kuului	ulkorakennuksia	ja	puutarha.	Ope-
tusvälineinä	 käytettiin	 liitutaulua	 ja	 karttakeppiä.	
Havaintomateriaalina	 olivat	 pahviset	 opetustaulut,	
joita	 tuotiin	 aluksi	 Saksasta.	 Kouluissa	 saattoi	 olla	
myös	vitriineissä	luurankoja	ja	täytettyjä	eläimiä.24
	 Maalaiskansakoulujen	 perustamisen	 taus-
talla	 vaikuttaa	 Suomessa	 vuonna	 1866	 annettu	
kansakouluasetus.	Muita	maaseudun	kansakoulujen	
rakentamiseen	 vaikuttaneita	 tapahtumia	 olivat	 pii-
rijakoasetus	 vuonna	 1898	 ja	 vuoden	 1921	 oppivel-
vollisuuslaki,	 jotka	 vaativat	 kouluille	 uusia	 tiloja	 ja	
rakennuksia.	 Koulujen	 rakentamiseen	 ja	 kouluark-
kitehtuuriin	ovat	yhteiskunnallisten	ilmiöiden	lisäksi	
vaikuttaneet	arkkitehtuurin	tyyli-ihanteet	ja	suunnit-
telua	ohjanneet	pedagogiset	uudistukset,	 jotka	ovat	
luoneet	 eri	 aikakausina	 rakennetuille	 kouluraken-
nuksille	omat	tyypilliset	ominaispiirteensä.25

24	 Kaisa	Mäkiniemi	toim.,	Kymmenen virran varrelta – 
muuttuva kulttuuriympäristö Pohjois-Pohjanmaalla,	Poh-
jois-Pohjanmaan	liitto,	2017,	s.	318;	Arkkitehtuurimuseo:	
Koulurakentamisen	historiaa,	1800-luvun	loppu	ja	1900-luvun	
ensimmäinen	vuosikymmen.	[online]	[viitattu	22.3.2021].	
Saatavilla	www-muodossa:	[URL:https://www.mfa.fi/kokoel-
mat/tietopaketit/koulurakentamisen-historiaa/1800-luvun-lop-
pu-ja-1900-luvun-ensimmainen-vuosikymmen/].
25	 Mäkiniemi	toim.	2017,	s.	318;	Irma	Lounatvuori	ja	Lauri	
Putkonen	toim.,	Rakennusperintömme – Kulttuuriympäristön 

	 Ennen	 kansakoulujen	 perustamista	 kirkko	
koulutti	 kansalaisia,	 sillä	 sana	 edellytti	 lukutaitoa.	
Kansanopetusta	 annettiin	 eri	 muodoissa,	 kuten	
kierto-	 ja	 lukkarinkouluissa,	 joten	 kiinteää	 raken-
nustraditiota	 koulurakennuksille	 ei	 ollut	 syntynyt.	
1800-luvulla	 perustetut	 kansakoulut	 toimivatkin	
pitkään	rakennuksissa,	jotka	eivät	olleet	opetuskäyt-
töön	suunniteltuja.	Samalla,	kun	kansan	opetus	sys-
tematisoitiin,	pyrittiin	myös	kansakouluille	luomaan	
vakiintuneet	toimitilat.	1870-luvulta	alkaen	kouluille	
alettiin	 rakentaa	 omia	 rakennuksia.	 Maaseudun	
pieniä	 kansakouluja	 rakennettiin	 usein	 talkoilla	 tai	
tyyppipiirustusten	mukaan	ja	myös	pulpetit	saattoi-
vat	olla	kyläläisten	itse	nikkaroimia.26

lukukirja,	Ympäristöministeriö,	Museovirasto,	Rakennustieto	
Oy,	Karisto	Oy,	Hämeenlinna,	2001,	s.	155;	Arkkitehtuurimu-
seo:	Koulurakentamisen	historiaa,	Johdanto	[online]	[viitattu	
22.3.2021].	Saatavilla	www-muodossa:	[URL:https://www.mfa.
fi/kokoelmat/tietopaketit/koulurakentamisen-historiaa/].
26	 	Lounatvuori	ja	Putkonen	toim.	2001,	s.	154;	Henrik	Lilius,	

	 1800-luvun	 lopussa	 kouluja	 oli	 vielä	 har-
vassa.	 Vuonna	 1898	 astui	 voimaan	 piirijakoasetus,	
jonka	mukaan	kouluja	oli	rakennettava	niin	tiheään,	
että	 koulumatkat	 olisivat	 alle	 viisi	 kilometriä.	Kou-
lurakennusten	määrä	alkoi	asetuksen	myötä	kasvaa	
nopeasti.	 Oppivelvollisuutta	 ei	 ollut,	 mutta	 kaikki	
halukkaat	pääsivät	kansakouluun.	Opetus	oli	jakau-
tunut	 ala-	 ja	 yläkansakouluun,	 joissa	 molemmissa	
oli	kaksi	luokkaa.	Syrjäisemmillä	seuduilla	saatettiin	
pitää	pelkkää	alakansakoulua.27

Suomalaisen koulutalon arkkitehtuurihistoriaa – Kehityslinjojen 
tarkastelua keskiajalta itsenäisyyden ajan alkuun.	Suomen	mui-
naismuistoyhdistyksen	aikakauskirja	83,	Vammalan	kirjapaino	
Oy,	Helsinki	1982,	s.	123;	Arkkitehtuurimuseo:	Koulurakenta-
misen	historiaa,	1800-luvun	loppu	ja	1900-luvun	ensimmäinen	
vuosikymmen.	[online]	[viitattu	22.3.2021];	Arkkitehtuurimu-
seo:	Koulurakentamisen	historiaa,	Johdanto	[online]	[viitattu	
22.3.2021].
27	 Arkkitehtuurimuseo: Koulurakentamisen	historiaa,	1800-lu-
vun	loppu	ja	1900-luvun	ensimmäinen	vuosikymmen	[online]	
[viitattu	22.3.2021].

Kuva 44: Suomen 
ensimmäisen 
mallipiirustus-
kokoelman ehdotus 
8: ”Koulurakennus. 
Koulusali, 
Käsityöhuone 
ja pienempi 
opettajahuoneusto.” 
vuodelta 1892.

Kuva 43: Suomen 
ensimmäisen 
mallipiirustus-
kokoelman ehdotus 
5: ”Koulurakennus. 
Koulusali ja suurempi 
opettajahuoneusto.” 
vuodelta 1892.

Mallipiirustuksista on 
valikoitu esimerkeiksi 
kohderakennusten 
kanssa suunnilleen 
samankokoisia 
ehdotuksia.

Pudasjärven Lakarin koulu: rakennushistoriaselvitys ja viitesuunnitelmat34 Meri-Tuuli Hietala 2021



	 Kansakoululaitoksen	 perustaminen	 johti	
Suomen	agraarisessa	yhteiskunnassa	ennen	kaikkea	
maalaiskoulujen	 syntymiseen,	 sillä	1800-luvun	 lop-
puun	 saakka	 koulut	 olivat	 keskittyneet	 kaupunkei-
hin.	 Ensimmäiset	 maaseudun	 koulut	 rakennettiin	
tavallisesti	 pitäjän	 keskukseen,	 kirkonkylään.	 Kou-
luja	 rakennettiin	määrällisesti	 paljon,	 jolloin	heräsi	
tarve	luoda	yhtenäiset	suunnitteluperiaatteet.	Kansa-
koulutalot	nähtiin	myös	välikappaleena	arkkitehtuu-
rin	edistämiselle.	Valtio	ohjasi	koulujen	rakentamista	
alusta	 asti	 tyyppipiirustuksilla.	 Tyyppipiirustuksilla	
varmistettiin	 rakennusten	 edullisuus	 ja	 teknisten,	
toiminnallisten	 sekä	 rakennustaiteellisten	 tavoittei-
den	täyttyminen.	Lisäksi	kuntien	täytyi	vahvistuttaa	
koulurakennusten	 suunnitelmat	 kouluhallituksessa	
valtionavun	 saamiseksi	 koulutalon	 rakentamiseen.	
Kouluhallitus	pystyi	siten	valvomaan	kaikkia
valtionapua	saavien	koulujen	rakennuksia.28

28	 Lilius	1982,	s.	123;	Lounatvuori	ja	Putkonen	toim.	2001,	s.	
154-155.

	 Suomen	ensimmäinen	kansakoulurakennus-
ten	mallipiirustuskokoelma,	 ns.	 Stenbäckin	 kokoel-
ma,	ilmestyi	vuonna	1892	nimellä	”Mallipiirustuksia	
kansakoulurakennuksia	varten	maalla”.	Kokoelmaan	
sisältyivät	 mallipiirustukset	 36	 erikokoisesta	 kan-
sakoulurakennuksesta	 työselityksineen	 sekä	 yleisiä	
määräyksiä	 koulutaloihin	 liittyen.	 Kokoelma	 sisälsi	
myös	 ehdotuksia	 erillisistä	 opettajien	 asuintaloista,	
ulkorakennuksista	 ja	oppilasasunnoista,	sekä	ovien,	
ikkunoiden	 ja	uunien	detaljipiirustuksista.	Mallipii-
rustusten	 koulutalot	 olivat	 arkkitehtonisesti	 hyvin	
yhtenäiset.29
	 Mallipiirustuskokoelmia	julkaistiin	1880-lu-
vulta	alkaen	noin	kymmenen	vuoden	välein	1950-lu-
vulle	 saakka.	 Merkittävimpiä	 kokoelmia	 olivat	 en-
simmäisen	julkaisun	ohella	Yrjö	Sadeniemen	vuosina	
1904	ja	1910	laatimat	mallipiirustuskokoelmat.	Sade-
niemen	mallipiirustukset	saavuttivat	suuren	suosion	
29	 Lilius	1982,	s.	124,	125-126;	Lounatvuori	ja	Putkonen	toim.	
2001,	s.	155.

ja	 niitä	 käytettiin	 1920-luvulle	 saakka.	 Sadeniemen	
kokoelmien	 perustyyppinä	 oli	 harjakattoinen,	 kor-
kealla	ullakkotilalla	 varustettu,	 vuorattu	hirsiraken-
nus,	 jossa	 oli	 suuret	 ikkunat	 ja	 niukat	 vuorauksen	
jaotteluun	ja	ikkunanpieliin	keskittyvät	detaljit.30
	 Mallipiirustuksista	 pyrittiin	 johdonmukai-
sesti	kehittämään	tarkoituksenmukaisempia.	Piirus-
tussarjat	 seurasivat	 kullekin	 aikakaudelle	 ominaisia	
tyyli-ihanteita	 ja	 koulurakennusten	 suunnitteluun	
vaikuttaneita	 pedagogisia	 uudistuksia.	 Maalaiskou-
lujen	arkkitehtuurihistoria	muodostuukin	aina	1920-	
ja	 30-luvuille	 saakka	 pääasiassa	 tyyppipiirustusten	
historiasta,	minkä	 takia	 kouluista	 rakentui	monesti	
keskenään	 samankaltaisia.	 Tyyppipiirustusten	 takia	
maalaiskansakoulujen	arkkitehtuuri	myös	eroaa	op-
pikoulujen	ja	kaupunkikansakoulujen	

30	 Lounatvuori	ja	Putkonen	toim.	2001,	s.	155; Arkkiteh-
tuurimuseo: Koulurakentamisen	historiaa,	1800-luvun	loppu	
ja	1900-luvun	ensimmäinen	vuosikymmen	[online]	[viitattu	
22.3.2021].

Kuva 45: Ehdotus 
7 ”Miesopettajan 
kansakoulu” Yrjö 
Sadeniemen 
mallipiirustus-
kokoelmasta vuodelta 
1910.

Kuva 46: Ehdotus 
9 ”Miesopettajan 
kansakoulu” Yrjö 
Sadeniemen 
mallipiirustus-
kokoelmasta vuodelta 
1910.

Kuva 47: Naisopettajan 
yläkoulu ja alakoulu 
arkkitehtien Malmström 
ja Tikkanen laatimana. 
Vuoden 1922 
mallipiirustuskokoelmassa 
voidaan havaita selkeä 
vallitsevan tyylisuunnan 
muutos 1920-luvun 
klassismiin.
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arkkitehtuurista,	sillä	kaupungeissa	koulurakennuk-
set	 suunniteltiin	 yksilöllisesti.	 Tyyppipiirustusten	
hallitseva	 asema	 maaseudun	 kansakouluarkkiteh-
tuurissa	on	ymmärrettävä.	Tyyppipiirustusten	luoma	
runko	oli	välttämätön	työkalu	määrällisesti	mittavan	
rakennusohjelman	hallintaan,	ja	toisaalta	tyyppipii-
rustuksia	tarvittiin,	koska	maaseudun	kunnilla	ei	ol-
lut	riittävästi	päteviä	suunnittelijoita	koulurakennuk-
sille.	 Samalla,	 kun	 kouluarkkitehtuuri	 1880-luvulta	
alkaen	normalisoitui,	syntyi	myös	koulurakennusten	
identiteetti.	Minkään	muun	 instituution	 rakennuk-
sista	 ei	 voida	 osoittaa	 vastaavia	 pohjaratkaisuja.	
Lisäksi	 koulurakennusten	 funktio	 välittyy	 selkeästi	
niiden	 ulkoarkkitehtuurista,	 mikä	 tekee	 niistä	 hel-
posti	tunnistettavia.31
	 Tyyppipiirustusten	 ohella	 tunnetut	 kou-
lusuunnittelijat	 ovat	 jättäneet	 jälkensä	 maaseudun	
koulurakennuksiin.	 Pohjois-Pohjanmaalla	 Oulun	
läänin	 Talousseuran	 rakennusmestari	 J.	 Karvonen	
vastasi	 useiden	 koulurakennusten	 suunnittelusta	
1920-	ja	30-luvuilla.	Vaikka	rakennukset	ovat	keske-
nään	erilaisia,	ovat	ne	kuitenkin	selvästi	tunnistetta-
vissa	saman	henkilön	suunnittelemiksi.32

31	 Lilius	1982,	s.	123,	130-131;	Arkkitehtuurimuseo:	Koulu-
rakentamisen	historiaa,	Johdanto	[online]	[viitattu	22.3.2021];	
Mäkiniemi	toim.	2017,	s.	318.
32	 Mäkiniemi	toim.	2017,	s.	318.

Kuva 48.

Kuvat 48 ja 49: Lakarin koulun vuonna 1929 valmistuneesta 
osasta on selvästi havaittavissa, että kyseessä on 
koulurakennus. Aikakauden koulurakentamista koskeneissa 
ohjeissa suositeltiin, että valo lankeaa koulusaliin vain 
yhdeltä sivulta oppilaiden vasemmalta puolelta ja 
mielellään luoteisesta ilmansuunnasta. Tällä pyrittiin 
varmistamaan riittävän luonnonvalon saaminen koulusaliin 
ja luoteeseen suuntaamalla estämään häikäistyminen 
sisätiloissa (Lilius 1982, s. 124). Lakarin koulun toisessa 
osassa koulusalit sijaitsevat rakennuksen luoteispäädyssä 
ja rakennuksen keskellä. Koulusalit erottuvat julkisivusta 
suurten ikkunoiden ryhminä ja toisaalta päädyn koulusalin 
etu- ja takaseinien aiheuttamista laajoista ikkunattomista 
alueista rakennuksen pitkillä julkisivuilla. Rakennuksen 
on suunnitellut rakennusmestari L. Tikkanen, mutta myös 
aiemmin 1920-luvun muutoksia suunnitelleen J. Karvosen 
kädenjälki on rakennuksessa ilmeinen.

Kuva 49.
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3.3.1 Kansakouluarkkitehtuuri ja Lakarin koulu

Lakarin	 koulun	 kohdalla	 koulun	 perustaminen	 ja	
rakentaminen	ovat	noudatelleet	hyvin	pitkälti	maa-
laiskansakoulujen	yleistä	kehitystä	maassamme.
	 Pudasjärven	 kansakoulu	 aloitti	 toimintansa	
vuonna	1872	ajalle	tyypilliseen	tapaan	vuokratilois-
sa,	sillä	varsinaista	koulurakennusta	ei	Pudasjärvellä	
vielä	 ollut.	 Ensimmäisen	 koulurakennuksen	 raken-
nuspaikaksi	 valikoitui	 kunnan	 keskustaajama	 Ku-
renalus.	 Pudasjärven	 kansakoulu	 (Lakarin	 koulun	
ensimmäinen	osa)	rakennettiin	vuonna	1884.	Raken-
taminen	 tapahtui	 ennen	 ensimmäisen	 mallipiirus-
tuskokoelman	ilmestymistä,	joten	tyyppipiirustuksia	
ei	ensimmäisen	osan	rakentamisessa	ole	vielä	voitu	
huomioida.	 Vaihtoehtoja	 kuitenkin	 etsittiin	muual-
la	 toteutuneen	 koulun	 piirustuksista	 ja	 paikallisen	
henkilön	 tekemistä	 suunnitelmista,	 mikä	 kertoo	
pyrkimyksistä	 tarkoituksenmukaisen	 ja	 edustavan	
koulurakennuksen	 toteuttamiseen.	 Kustannusten	
hillitsemiseksi	 rakennusmateriaaleja	 kerättiin	 talol-
lisilta	 ja	 rakennustöitä	 tehtiin	 talkoovoimin,	 mikä	
sekin	oli	yleistä	maaseudun	kansakouluille.
	 Lakarin	 koulun	 toisen	 osan	 rakentaminen	
vuonna	 1929	 on	 vahvasti	 seurausta	 vuoden	 1921	
oppivelvollisuuslaista.	Koulu	 tarvitsi	 lisää	 tiloja	op-
pivelvollisuuden	 toteuttamiseksi	 laissa	 määritellyllä	
tavalla.	Ajalle	tyypilliseen	tapaan	koulun	laajennusta	
varten	 etsittiin	 sopivia	 tyyppipiirustuksia.	 Sellaisia	
ei	 kuitenkaan	 löydetty,	 joten	 suunnittelutyöhön	
pyydettiin	Oululainen	rakennusmestari	J.	Karvonen.	
Koulun	 toisen	 osan	 suunnitelmat	 on	 allekirjoitta-
nut	 Pudasjärvellä	 L.	 Tikkanen,	 mutta	 J.	 Karvosen	
vaikutus	 on	 kuitenkin	 ilmeinen.	 J.	 Karvonen	 oli	
Pohjois-Suomen	alueella	hyvin	tunnettu	ja	tuottelias	
julkisten	rakennusten	suunnittelija.
	 Edellä	mainittuihin	teemoihin	palataan	tar-
kemmin	myöhemmin	tässä	työssä.

Kuva 50. Kuvassa oikealla Lakarin koulun ensimmäisen osan päätyä ja taustalla koulun toinen osa.
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Kuva 51. Opetustaulu Lakarin koulun museoluokan seinällä. Opetustaulun on signeerannut Jenny Nyström.

vaikutuksiltaan	vähäinen,	sillä	kirkon	tarjoama	ope-
tus	oli	heistä	riittävää.	Ratkaisun	löytämiseksi	kansa-
koulun	perustamisesta	äänestettiin.	Äänestyksen	tu-
loksena	selvä	enemmistö	kannatti	kiinteän	ylemmän	
kansakoulun	perustamista	ja	opettajan	palkkaamista	
kuntaan.	 Kokouksessa	 ei	 kuitenkaan	 vielä	 päätetty	
tulevan	 koulun	 rakennuspaikkaa	 tai	 vuokratilojen	
sijaintia.36

36	 Ibid.,	s.	32.

3.4 Kansakoulun perustaminen Pudasjärvelle 1872

Kansakouluasetus	 astui	 voimaan	 11.5.1866.	 Kau-
punkikunnille	 asetus	määräsi	 koulujen	 perustamis-
pakon,	 mutta	 maalaiskuntia	 velvoite	 ei	 koskenut.33	
Pudasjärvellä	kansakoulun	perustamisessa	ei	kiireh-
ditty	asetuksen	tullessa	voimaan,	sillä	kunnassa	toi-
mi	 vuoteen	1869	 saakka	kolme	kiertävää	opettajaa.	
Pudasjärvellä	elettiin	tuolloin	muutenkin	vaikeita	ai-
koja,	sillä	1860-luvun	katovuodet	koettelivat	alueen	
väestöä.	Myös	käynnissä	ollut	kuntauudistus	vei	pal-
jon	 varoja.	Pudasjärven	 ensimmäinen	kuntakokous	
kutsuttiin	koolle	vuonna	1868.	Kato-	ja	nälkävuosien	
jälkeen	köyhäin-	 ja	sairaanhoitoon	liittyvät	tehtävät	
hoidettiin	kiireellisimpinä.	Koulukysymykset	tulivat	
ajankohtaisiksi	myöhemmin.34
	 Oulun	 läänin	 kuvernöörinä	 tuolloin	 toimi-
neelle	Georg	von	Alfthanille	koulukysymykset	olivat	
tärkeitä	ja	hän	pyrki	aktiivisesti	kehittämään	läänin-
sä	 kansakoululaitosta.	 Kuvernööri	 Alfthan	 lähetti	
kunnille	 kiertokirjeen	 kansakoulun	 opettajan	 palk-
kaamisesta	ja	Pudasjärvellä	asiaa	käsiteltiin	kuntako-
kouksessa	 kesäkuussa	 vuonna	 1869.	 Keskusteluissa	
virisi	 tahto	 saada	 kuntaan	 taitavampi	 ja	 parempi	
opettaja,	mutta	toiveesta	jouduttiin	vielä	luopumaan	
varojen	puutteessa	ja	tilanahtauden	takia.35
	 Koulukysymykseen	 palattiin	 vuonna	 1870,	
kun	kuntakokouksessa	esitettiin	kansakoulun	perus-
tamista	Pudasjärvelle.	 Asia	 herätti	 sekä	 puolustusta	
että	 vastustusta	 ja	 aiheesta	 käytiin	 vilkasta	 keskus-
telua.	 Kansakoulun	 perustamisessa	 nähtiin	 omat	
etunsa,	mutta	vastustajien	mielestä	koulu	oli	kallis	ja	

33	 Hannu	Syväoja,	Kansakoulu – suomalaisten kasvattaja. 
Perussivistystä koko kansalle 1866-1977.	PS-kustannus,	WS	
Bookwell	Oy,	Juva	2004,	s.	34,	39.
34	 Poropudas	1987,	s.	31.
35	 Ibid.,	s.	31-32.

	 Kouluhankkeen	alku	viivästyi	lähes	vuodel-
la,	 sillä	 päätöksestä	 valitettiin	 läänin	 kuvernöörille.	
Tunnettuna	kansakoulujen	puolestapuhujana	kuver-
nööri	von	Alfthan	ei	kuitenkaan	hyväksynyt	valitusta,	
vaan	hyväksyi	ja	vahvisti	24.3.1870	kuntakokouksen	
päätöksen	koulun	perustamisesta.37

37	 Ibid.
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Kuva 52. Yksityiskohta Lakarin koulun museoluokasta.

	 Kun	 koulun	 perustamispäätös	 oli	 lainvoi-
mainen,	asiassa	edettiin	nopeasti.	Useiden	katovuo-
sien	 jälkeen	uuden	koulun	rakentaminen	olisi	ollut	
liian	suuri	rasite,	joten	koulun	ja	opettajan	tilat	pää-
tettiin	vuokrata	Pudasjärven	kirkonkylältä	kolmeksi	
vuodeksi.	Talokas	August	Lähteenmäki	 (Källbacka)	
suostui	 vuokraamaan	koulun	 käyttöön	omistaman-
sa	Riekin	 talon.	Talosta	 koulu	 sai	 käyttöönsä	 salin,	
kaksi	 kamaria,	 keittiön,	 porstuan,	 vinttikamarin	 ja	
tarpeelliset	 ullakkohuoneet	 sekä	 peltoa	 sen	 verran,	
että	 siihen	 saatiin	 kylvettyä	 yhden	 tynnyrin	 verran	
(noin	165	litraa)	perunaa.38
	 Vuoden	 1866	 asetuksen	 mukaisesti	 koulu-
piirin	 hallintoa	 varten	 valittiin	 johtokunta.	 Pudas-
järvellä	 johtokuntaan	 valittiin	 koulun	 puolestapu-
hujat	kappalainen	Bergh,	metsänhoitaja	G.	Brander,	
ylimetsänhoitaja	 Forsström,	 herastuomari	 Paavo	
Pietarila	ja	talokkaat	Kalle	Riekki	sekä	Thomas	Van-
hala.	 Ensimmäisen	 kerran	 johtokunta	 kokoontui	
19.2.1871.	 Johtokunnan	 ensimmäisiin	 tehtäviin	
kuuluivat	 koulun	 vuokrasopimuksen	 laatiminen,	
opettajan	hankkiminen	koululle	 ja	 valtion	 avustuk-
sen	hakeminen	opettajan	palkan	lisäksi.	Halukkaita	
opettajia	tiedusteltiin	yksityisellä	kirjeellä	Jyväskylän	
seminaarista.39
	 Opettajaksi	 Pudasjärvelle	 tarjoutui	 ensim-
mäisenä	opiskelija	Maukonen.	Hänen	tutkintonsa	oli	
kuitenkin	vielä	kesken,	joten	hän	oli	valmis	tulemaan	
vain	vuodeksi.	Koska	muita	tarjouksia	ei	tullut,	pää-
tettiin	Maukonen	vastaanottaa	Pudasjärvelle	opetta-
jaksi.40
	 Opettajan	 toimi	 otettiin	 uudelleen	 käsitte-
lyyn	 joulukuussa	 1871,	 sillä	 toinenkin	 ehdokas	 oli	

38	 Ibid.
39	 Ibid.,	s.	32-33.
40	 Ibid.,	s.	33.

ilmaissut	 kiinnostuksensa	 kansakoulunopettajan	
virkaan.	 Hakija	 oli	 Juho	 Lakari	 Jyväskylän	 semi-
naarista.	 Lakarin	 valintaa	 puolsi	 se,	 että	 hän	 oli	
valmistumassa	 opettajaksi	 jo	 seuraavana	 keväänä.	
Asia	 ratkaistiin	 Lakarin	 eduksi	 ja	 hänet	 valittiin	
väliaikaiseksi	 opettajaksi	 Pudasjärven	 ensimmäi-
seen	kansakouluun.	Uuden	opettajan	ensimmäinen	

tehtävä	 oli	 hankkia	 koulumateriaalit	 ja	 kirjat	 noin	
kymmenelle	oppilaalle	lehtori	Göösiltä	69	markalla.	
Lakari	 toi	nähtäville	 todistuksen	valmistumisestaan	
24.2.1872	ja	kansakoulu	päätettiin	aloittaa	28.2.1872	
kymmeneltä	aamulla.41

41	 Ibid.
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Juho Lakari oli kansakoulunopettaja ja 
kamreeri, joka syntyi Isossakyrössä 8.9.1845 ja 
kuoli Oulussa 2.4.1938 92 vuoden iässä. Hänen 
vanhempansa olivat maanviljelijä Matti ja Liisa 
Lakari.

Nuori	Juho	Lakari	pyrki	Uuno	Cygnaeuksen	johta-
maan	 Jyväskylän	 opettajaseminaariin	 vuonna	 1863	
ollessaan	18-vuotias.	Lakaria	pidettiin	tuolloin	vielä	
liian	nuorena	opiskelemaan,	 joten	Cygnaeus	 lähetti	
hänet	 vielä	 vuodeksi	 takaisin	 kotiin.	 Seuraavana	
vuonna	1864	Lakari	pääsi	 seminaariin,	 ja	päästöto-
distuksen	hän	sai	vuonna	1872.
	 Opintojensa	 lomassa	 Lakari	 ehti	 toimia	
opettajana	 isänsä	 Matti	 Lakarin	 perustamassa	 Val-
taalan	 koulussa	 Isossakyrössä	 vuosina	 1869-1871.	
Heti	 valmistumisensa	 jälkeen	 Juho	 Lakari	 siirtyi	
opettajaksi	 Pudasjärven	 kansakouluun,	 jossa	 hän	
toimi	 opettajana	 eläköitymiseensä	 saakka	 vuodet	
1872-1894.	Lakari	oli	Pudasjärvellä	aktiivinen	myös	
muissa	 tehtävissä.	 Hän	 toimi	 useita	 vuosia	 Pudas-
järven	 kuntakokouksen	 puheenjohtajana	 ja	 seura-
kunnan	 luottamustehtävissä.	 Lisäksi	 hän	 toimi	 Iin	
alueen	 metsäkasöörinä	 vuosina	 1876-1930,	 jolloin	
hoitoalueeseen	kuuluivat	myös	Kuusamon	ja	Ranuan	
alueet.
	 Jäätyään	 eläkkeelle	 opettajan	 työstään	 Pu-
dasjärvellä	Lakari	teki	toisen	elämäntyönsä	Oulussa.	
Metsäkasöörin	 töiden	 ohella	 Lakari	 toimi	 Oulun	
läänin	 Talousseuran	 sihteerinä	 vuosina	 1894-1902	
sekä	 rahastonhoitajana	 1899-1915,	 pyhäkoulun	
opettajana	1894-1902	ja	Oulun	läänin	Kotiteollisuus-

yhdistyksen	 rahastonhoitajana	 1909-1931.	 Lakari	
oli	myös	Oulun	NMKY:n	(Oulun	Nuorten	Miesten	
Kristillinen	Yhdistys	ry,	”Ynni”)	perustajajäsen.
	 Monipuolisesta	 työurastaan	 ja	 lukuisista	
luottamustehtävistään	huolimatta	 Juho	Lakarilla	oli	
aikaa	myös	hyväntekeväisyydelle.	Lakari	kiersi	sun-
nuntaisin	 vähäosaisten	 luona	 kunnallissairaalassa,	
sairaskodissa	 ja	 kaupungin	 vaivaistalossa	 lohdutta-
massa	surevia.	Hän	myös	auttoi	köyhiä	havaitessaan	
hätää	 ja	 todellista	 avuntarvetta.	 Lakari	 tunnettiin	
hyvin	vaatimattomana	henkilönä,	joten	myös	autta-
mistyötään	hän	teki	sen	suurempaa	huomiota	herät-
tämättä.
	 Lakari	 sai	 ansioistaan	 myös	 tunnustusta.	
Lakarille	 myönnettiin	 kamreerin	 arvonimi	 ensim-
mäisten	 joukossa	 vuonna	 1930.	 Lakari	 sai	 Suomen	

Valkoisen	 Ruusun	 ritarikunnan	 (SVR)	 I	 luokan	
mitalin	vuonna	1924.	Lisäksi	hänet	nimettiin	Oulun	
läänin	Talousseuran	kunniajäseneksi	vuonna	1928.
	 Kamreeri	 Lakaria	 luonnehdittiin	 erittäin	
lahjakkaaksi	 ja	 innokkaaksi	 opettajaksi	 sekä	 täs-
mälliseksi	ja	uutteraksi	virkamieheksi.	Luonteeltaan	
hän	 oli	 ”ystävällinen,	 hyvää	 tarkoittava	 ja	 hilpeä	
persoonallisuus”.	Kerrotaankin,	että	hänellä	oli	laaja	
ystäväpiiri,	joka	kunnioitti	häntä	syvästi.
	 Juho	Lakari	piti	myös	hyvää	huolta	 tervey-
destään.	Hänen	nähtiin	 kävelevän	 kaduilla	 ”reipas-
ryhtisenä	 ja	 vilkasliikkeisenä	 --	 ’kuten	 nuoret	mie-
het’”	elämänsä	viimeisiin	päiviin	saakka.42
	 Juho	 Lakarin	 vaimo	 oli	 nimismiehen	 ty-
tär	 Fanny	 Loviisa	 Augusta	 Nordberg,	 joka	 syntyi	
Pudasjärvellä	 3.9.1850	 ja	 kuoli	 Oulussa	 11.7.1938.	
Pariskunnalla	oli	yhteensä	kuusi	lasta,	kolme	tytärtä	
ja	kolme	poikaa,	jotka	syntyivät	perheen	ollessa	Pu-
dasjärvellä.	Perheen	kaikki	kolme	 tytärtä	kuitenkin	
menehtyivät	ennen	aikuisikää,	ja	pojista	nuorin	kuo-
li	nuorena	aikuisena.	Pojista	vanhin	oli	metsäneuvos	
Oiva	 Johannes	 Lakari	 ja	 keskimmäinen	 Tornion	
pormestari	Veli	Rafael	Lakari.43

42		Koko	tekstin	lähde:	Eero	Lakari,	”Artikkeli	kirjaan	’Ete-
lä-Pohjalaisia	elämänkertoja’”,	lainaukset	Kaiku	ja	Kaleva,	
Opettaja Juho Lakari ja maanviljelijä Matti Lakari,	erillispainos	
Lakarin	sukukirjasta,	1994,	s.	10-11.
43	 Eero	Lakari,	”VI	Juho	Lakarin	perhe”,	Opettaja Juho Lakari 
ja maanviljelijä Matti Lakari,	erillispainos	Lakarin	sukukirjasta,	
1994,	s.	3-4.

Kuva 53. Opettaja Juho Lakari.

3.4.1 Opettaja Juho Lakari
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3.5 Koulun alkutaival Riekin talossa

Koulu	aloitettiin	Aukusti	Riekin	talossa	Pudasjärven	
kirkon	 kupeessa	 28.2.1872	 ”yksinkertaisimmalla	
juhlallisuudella”,	 kuten	 Lakari	 itse	 tapahtumaa	
muisteli.	 Riekin	 talon	 nimi	 oli	 Lähteenmäki,	 Käll-
backa,	 ja	 kansan	keskuudessa	 se	 tunnettiin	nimellä	
Selpakka.44	 Avajaisjuhlassa	 koulun	 johtokunnan	
esimies	Forsström	asetti	 Juho	Lakarin	kansakoulun	
väliaikaiseksi	opettajaksi.	Lakari	piti	puheen	ja	avasi	
koulun	rukouksella,	minkä	 jälkeen	veisattiin	virsiä.	
Lopuksi	 opettaja	 Lakari	 selvitti	 kouluun	 pyrkinei-
den	 lasten	 lukutaitoa.	Uudet	 oppilaat	 olivat	 iältään	
9-25-vuotiaita,	ja	heidät	jaettiin	taitotasonsa	mukaan	
kahteen	 osastoon.	 Alemmalla	 osastolla	 oli	 kansa-
koulun	 luokat	 I-II	 ja	 ylemmällä	 luokat	 III-IV.	Mo-
lemmat	osastot	muodostivat	päättyvän	oppimäärän	
ja	opinnot	oli	mahdollista	lopettaa	jo	kahden	vuoden	
jälkeen.	Kaikki	lapset	eivät	voineet	jatkaa	koulua	nel-
jää	vuotta	ja	usein	lopettamisen	syynä	oli	köyhyys.45
	 Koulussa	 aloitti	 14	 oppilasta.	 Heistä	 en-
simmäiseen	 osastoon	 pääsi	 kolme	 poikaa	 ja	 kolme	
tyttöä,	 ja	 toiseen	osastoon	seitsemän	poikaa	 ja	yksi	
tyttö.	Kouluun	ilmoittautui	myöhemmin	lisää	oppi-
laita	 ja	 oppilasmäärä	 kasvoi	 yhteensä	 32:een,	 joista	
kuusi	oli	tyttöjä.46
	 Koulun	oppiaineita	olivat	uskonto,	 suomen	
kieli,	 laskento,	maantieto,	 laulu,	 voimistelu	 ja	 käsi-
työ,	sekä	lisäksi	ylemmällä	osastolla	Suomen	historia	
ja	piirustus.	Luonnontiede	jäi	pois	opetuksesta.	Vii-
kossa	 koulupäiviä	 oli	 kuusi	 ja	 oppitunteja	 päivässä	
kuusi,	 paitsi	 lauantaisin	 kolme.	 Koulupäivä	 alkoi	
aina	 yhdeksältä	 aamulla	 ja	 ensimmäiset	 tunnit	 pi-

44	 Eino	Riekki,	Ikimuistoja ja pieniä pakinoita Pudasjärveltä,	
Raahen	Kirjapaino	Oy,	2002,	s.	28.
45	 Poropudas	1987,	s.	34;	Maiju	Teeriaho,	”Riekistä	Nyynäjän	
kautta	Lakarille”,	Iijokiseutu,	21.11.2014,	s.	12.
46	 Poropudas	1987,	s.	34.

dettiin	kahteentoista	saakka.	Puolilta	päivin	pidettiin	
kahden	 tunnin	 ruokatauko,	 minkä	 jälkeen	 koulu-
päivä	 jatkui	 iltapäivällä	 kahdelta	 ja	 päättyi	 viideltä.	
Lauantaisin	oppilailla	alkoi	loma	kello	kaksitoista.47
	 Ensimmäisen	kevään	tutkinto	oli	menestyk-
sekäs	 ja	oppimistuloksiin	oltiin	 tyytyväisiä.	Menes-
tyksen	ansiosta	seuraavalle	lukukaudelle	ilmoittautui	
45	uutta	oppilasta	ja	vain	seitsemän	lähti,	joten	oppi-
lasmäärä	kasvoi	70:een.	Tämä	oli	kuitenkin	pienissä	
tiloissa	 liikaa,	 joten	 oppilasmäärä	 laski	 seuraavaan	
lukuvuoteen	mennessä	jälleen	32:een.48
	 Pudasjärvellä	 yleisö	 suhtautui	 kouluun	 va-
rauksella.	 Talonpojat	 eivät	 tahtoneet	 ottaa	 koulua	
omakseen,	 vaan	 pikemminkin	 nähtiin,	 että	 lasten	
kuului	olla	mukana	talon	peltotöissä.	Koulun	lähel-
lä	 asunut	 ”löysäväki”	 sen	 sijaan	 mielellään	 laittoi	
lapsensa	 kouluun	 toivoen,	 että	 opista	 olisi	 hyötyä.	
Koulun	edistymistä	hidastivat	aikanaan	muun	muas-
sa	Pudasjärvellä	 laajasti	 levinnyt	 vanhoillislestadio-
lainen	herätysliike,	laajat	alueet	ja	harva	asutus	sekä	
pula	majapaikoista	koulun	 lähellä.	Koulu	kuitenkin	
jatkoi	 toimintaansa	 ja	 suhtautuminen	 koulua	 koh-
taan	muuttui	vähitellen	paremmaksi.49
	 Kun	 vuokra-aika	 Riekin	 talossa	 oli	 päätty-
mässä,	 johtokunta	 keskusteli	 uusien	 tilojen	 hank-
kimisesta	 paremmalta	 sijainnilta.	 Vuodesta	 1874	
alkaen	 koulun	 oppilasmäärä	 oli	 laskenut	 tasaisesti,	
mikä	huolestutti	 johtokuntaa.	Päällimmäisinä	syinä	
oppilaskatoon	 nähtiin	 sopimaton	 koulupaikka	 ja	
kaukainen	 sijainti	 asutuksesta	 eli	 Kurenalta.	 Kun-
takokous	 esitti	 omien	 tilojen	 rakentamista	 kansa-
koululle,	mutta	esitys	hylättiin	ja	koulurakennuksen	

47	 Ibid.	s.	34-35.
48	 Ibid.	s.	35-36.
49	 Poropudas	1987,	s.	37;	Maiju	Teeriaho,	”Riekistä	Nyynäjän	
kautta	Lakarille”,	Iijokiseutu,	21.11.2014,	s.	12.

rakentaminen	 sai	 vielä	 odottaa.	 Yleisesti	 oltiin	 kui-
tenkin	sitä	mieltä,	että	seuraavan	lukuvuoden	(1878-
1879)	 tilojen	 tuli	 olla	 tarkoituksenmukaisemmat	 ja	
sijaita	jossakin	muualla.50
	 Koulun	 johtokunnan	 esimiehenä	 toiminut	
kirkkoherra	Hällfors	ehdotti	koulun	uudeksi	 sijain-
niksi	Nyynäjää,	sillä	hän	oli	saanut	Nyynäjän	omis-
tajalta,	 Paavo	 Poroputaalta,	 luvan	 sijoittaa	 koulun	
tämän	uuden	rakennuksen	yläkertaan.	Kuntakokous	
päätti	 yksimielisesti	 siirtää	 koulun	Nyynäjään	 heti,	
kun	edellinen	vuokrasopimus	Riekin	talossa	oli	päät-
tynyt.	 Uudet	 kouluhuoneet	 vuokrattiin	 Nyynäjästä		
viideksi	vuodeksi	1.7.1878	alkaen.51

50	 Poropudas	1987,	s.	37.
51	 Ibid.

Kuva 54. Källbacka eli Selpakka, jossa Pudasjärven 
kansakoulu aloitti toimintansa vuonna 1972.
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Kouluhuoneet	Nyynäjässä	sijaitsivat	Paavo	Poropu-
taan	 uudessa	 rakennuksessa	 Iijoen	 pohjoisrannalla	
lähellä	Oulu-Kuusamo	-maantietä.	Koulun	käytössä	
oli	 kaksikerroksisen	 talon	 yläkerta,	 jossa	 oli	 sali,	
kaksi	huonetta	opettajalle	ja	lisäksi	erillinen	huone,	
jonka	yhteydessä	oli	pieni	keittiö.	Koulusaliin	kulkua	
varten	rakennuksen	ulkopuolelle	rakennettiin	käytä-
vä,	minkä	lisäksi	koulun	tiloihin	pääsi	myös	keittiön	
yhteydessä	 olleen	 etuhuoneen	 kautta.	 Erillinen	 tila	
käsitöiden	 tekemistä	 varten	 sijaitsi	 lähistöllä.	Ulko-
rakennuksissa	koulun	käytössä	olivat	pieni	puoti	 ja	
liiteri.	 Ensimmäisen	 kouluvuoden	 aikana	 koulun	
käytössä	 oli	 vain	 yksi	 käymälä.	 Suurimpana	 ongel-
mana	 nähtiin	 edelleen	 oppilasasuntolan	 puuttumi-
nen,	 mutta	 Kurenalla	 oppilailla	 oli	 majapaikkoja	
koulun	lähellä	taloissa	ja	torpissa.52
	 Koulu	 alkoi	 Nyynäjässä	 Poroputaan	 talos-
sa	 7.10.1878.	 Koulupaikan	 vaihtaminen	 kannatti,	
sillä	uusia	oppilaita	aloitti	23	ja	oppilasmäärä	nousi	
38:aan.	Koulunkäynnistä	muodostui	myös	säännöl-
lisempää.	Lisäksi	uuden	sijainnin	myötä	yleinen	suh-
tautuminen	koulua	kohtaan	alkoi	muuttua	aiempaa	
myönteisemmäksi.53

52		Poropudas	1987,	s.	38.
53		Ibid.

3.6 Koulu muuttaa Nyynäjään

	 Haasteita	 opetukselle	 aiheuttivat	 koulun	
pysyminen	 neliosastoisena	 ja	 huutava	 pula	 opetus-
välineistä.	Vuonna	1880	tilanne	parani	hieman,	kun	
luokkahuoneiden	pitkät	pöydät	vaihdettiin	kunnolli-
siin	pulpetteihin.	Koululle	hankittiin	24	yhden	oppi-
laan	pulpettia	ja	kuusi	paripulpettia.	Lisäksi	jokainen	
oppilas	sai	oman	tuolin.54
	 Koulu	 toimi	 vuokralla	 Nyynäjässä	 Paavo	
Poroputaan	talossa	aina	vuoteen	1884	saakka,	jolloin	
koulu	 siirtyi	 omaan	 koulurakennukseen	 Nyynäjän	
tilasta	luovutetulle	maalle.55

54	 Ibid.	s.	38-39.
55	 Ibid.	s.	41.

◄ Kuva 55. Ilmakuva Pietarilan alueelta 1950- tai 
1960-luvulta. Sillan kupeessa näkyy Poroputaan talo, jossa 
Kurenalan kansakoulu toimi vuokralla vuosina 1878-1884. 
Nykyisin samalla paikalla sijaitsee Pudasjärven hirsikampus.

Kuva 56. Ote vuoden 1861 kartasta, josta voidaan erottaa 
silloinen Kuusamon maantie, Pudasjärven kirkon sijainti 
ja paikkojen sekä suurimpien talojen nimiä. Karttaan on 
merkitty myös Nyynäjä, ”Nynäs”.
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Aikajana: Koulun vaiheita 1872-1929
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4 KOULUN ARKKITEHTUURI JA VAIHEET 1880-1929

4.1 Omaan koulurakennukseen

Koulun	johtokunta	ehdotti	oman	koulurakennuksen	
rakentamista	 kuntakokouksessa	 27.11.1880.	 Joh-
tokunnan	 mielestä	 ratkaisu	 oli	 välttämätön,	 mutta	
kuntakokouksessa	mielipiteet	 jakautuivat.	Asia	pää-
tyi	 äänestykseen	 ja	 tulos	 oli	 koululle	 myönteinen.	
Seuraavaksi	 pohdittiin	 tulevan	 koulun	 sijaintia.	
Koulun	 johtokunnan	 mukaan	 sijainnin	 tuli	 olla	
sellainen,	jossa	koulu	voisi	täyttää	tehtävänsä	”huo-
keimmasti	 ja	 soveliaimmasti”.	 Kuntakokouksessa	
enemmistö	kannatti	koulun	rakentamista	Kurenalle.	
Sijaintikysymystä	hoitamaan	 valittiin	 komitea,	 joka	
ehdotti	koulun	paikaksi	2-4	tynnyrinalan	(noin	1-2	
hehtaaria)	maa-aluetta	 kauppias	 Paavo	 Poroputaan	
Nyynäjän	tilasta.	Vastaehdotuksia	ei	tullut,	joten	ko-
mitean	ehdotus	jäi	voimaan.56
	 Seuraavaksi	 kansakoulurakennukselle	 etsit-
tiin	 sopivia	 piirustuksia.	 Ehdolla	 olivat	 Pielisjärven	
kansakoulun	 ja	 patruuna	 Bror	 Herman	 Norbladin	
laatimat	piirustukset.	Norbladin	piirustukset	 tulivat	
valituiksi,	 sillä	niiden	toteuttaminen	oli	halvempaa.	
Kuntakokouksen	määräyksellä	kuntalaisten	tuli	osal-
listua	koulun	rakentamiskustannuksiin.	Uudistalot	ja	
mökkiläiset	hankkivat	koulua	varten	hirsiä,	päreitä	ja	
sammalia.57
	 Kouluhanke	 kohtasi	 yllättäviä	 vastoinkäy-
misiä,	 kun	 koulun	 sijainnista	 syntyi	 kiistaa,	 vaikka	
Nyynäjän	maan	ostamisesta	oli	 jo	päätetty.	Koulun	
sijainnista	käytiin	vielä	lukuisia	äänestyksiä	ja	tehtiin	
useita	 valituksia,	mutta	 lopulta	 koulu	 päätettiin	 si-
joittaa	Nyynäjään	alkuperäisen	päätöksen	mukaises-
ti.	Lisää	vastoinkäymisiä	koulukysymyksessä	seurasi	
kuvernöörin	 lähettämästä	 kiertokirjeestä,	 jossa	 oli	
56	 Poropudas	1987,	s.	39.
57	 Ibid.

Kuva 57. Talvinen näkymä 1900-luvun alusta. Koulun pihaa ympäröi aita ja lehtikuuset 
kasvavat koulun edustalla. Oppilaiden kuisti näkyy pihan puolella lähellä rakennuksen 
päätyä. Kuvassa näkyy julkisivujen alkuperäinen ikkunajako. Aukotuksiin on ajan saatossa 
tullut paikoin muutoksia. Ikkunoiden koristeaiheet erottuvat kuvassa niukasti.

► Kuva 58. Vertailemalla 
oheista kuvaa yllä olevaan 
näkymäkuvaan voidaan 
havaita rakennukseen ajan 
saatossa tehdyt aukotusten 
muutokset. Rakennuksen 
pitkän julkisivun 
reunimmainen ikkuna on 
peitetty. Päätyjulkisivun 
keskellä sijainnut toisen 
kerroksen ikkuna peitettiin 
ja sen tilalle tuli aluksi kaksi 
pienempää ikkunaa. Nyt 
kyseisistä ikkunoista on 
jäljellä enää toinen, ja toisen 
paikalla on IV-säleikkö.
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Yllä näkymä Kuusamon maantieltä kohti Kurenalan kansakoulua vuonna 1925. 
Kuvassa vasemmalla puiden takana näkyy koulun ensimmäinen osa ja rakennuksen 
lounaispäädyn alkuperäistä ikkunajakoa. Maantietä ympäröi opettaja Lakarin vuonna 
1888 istuttama lehtikuusikuja, nk. Tammelanderin lehtikuusikuja. Lehtikuusikuja on 
säilynyt tähän päivään saakka ja puut ovat kasvaneet vuosien saatossa korkeiksi.

Oikealla näkymä Postimiehentieltä keväällä 2021. Koulun ensimmäisen osan päätyä 
näkyy linja-autopysäkin ja koivikon takana. Kuvassa vasemmalla myös koulun toista osaa. 
Lehtikuusikuja reunustaa edelleen koulutietä.

Kuva 59.

Kuva 60.
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kehotettu	 perustamaan	 enemmän	 kansakouluja.	
Kuntakokous	 vastasi,	 että	 Pudasjärven	 kunta	 oli	
tehnyt	jo	kaikkensa	koulujen	perustamisen	suhteen.	
Vastaus	ei	kuitenkaan	miellyttänyt	Hetejärven	kylän	
asukkaita,	sillä	he	halusivat	koulun	omalle	kylälleen.	
Hetejärven	kylän	väki	lähetti	valituksen	kansakoulun	
rakennusasiasta	aina	Keisarillisen	Suomen	senaatille	
asti.	 Valituksen	 johdosta	 asiasta	 pyydettiin	 lasun-
toja	 koulun	 johtokunnalta	 ja	 kunnanhallitukselta.	
Johtokunta	näki	asian	loppuun	käsitellyksi	 ja	vetosi	
vastauksessaan	alkuperäisen	koulun	 rakentamisesta	
tehdyn	 päätöksen	 lainvoimaisuuteen,	 koska	 asiasta	
ei	ollut	ajallaan	valitettu.	Tässä	vaiheessa	johtokunta	
halusi	vauhdittaa	koulun	rakentamista	ja	lähetti	Nor-
bladin	piirustukset	tarkastettavaksi	ja	hyväksyttäväk-
si	kouluylihallitukseen.58
	 Kouluhanke	 alkoi	 vihdoin	 edetä,	 kun	 kan-
sakoulun	 pohjapiirustukset	 hyväksyttiin	 kuntako-
kouksessa	 26.12.1882.	 Hyväksytyssä	 ratkaisussa	 oli	
vain	 yksi	 luokkahuone,	 koska	 kunnan	 laajuuden	
ja	 harvan	 asutuksen	 vuoksi	 ei	 nähty	 tarpeelliseksi	
sijoittaa	 kahta	 luokkahuonetta	 samaan	 paikkaan	
tai	 rakennukseen.	Uuden	 koulun	 rakentaminen	 oli	
viivästynyt,	 joten	 vuokrasopimusta	 Nyynäjässä	 jat-
kettiin.	Nyt	myös	kunnan	asukkaat	olivat	halukkaita	
osallistumaan	uusien	koulurakennusten	kustannuk-
siin.59
	 Sopimus	 Nyynäjän	 maan	 luovutuksesta	
koulua	varten	laadittiin	4.10.1883.	Maa-alue	oli	noin	
neljä	tynnyrinalaa	eli	noin	kaksi	hehtaaria,	ja	vuok-
raksi	 sovittiin	 20	markkaa	 vuodessa.	 Paikka	 sijaitsi	
silloisen	 Oulu-Kuusamo-maantien	 varrella.	 Paikka	
oli	tyhjä	eikä	järin	viihtyisä.	Alueen	maasto	oli	osin	
kosteaa	ja	osin	rämeensekaista	kangasmaata.60

58	 Poropudas	1987,	s.	39-40.
59	 Ibid.
60	 Ibid.	s.	41.

	 Uuden	 kansakoulun	 rakennustyöt	 sujuivat	
nopeasti.	 Opettaja	 Lakari	 tuntui	 olevan	 tyytyväi-
nen	 lopputulokseen,	 sillä	 hän	 oli	 todennut	 koulun	
valmistuttua	 sen	olevan	 ”Ylimaan	 suurimpia	 ja	ko-
meimpia”	taloja.	Koulu	päästiin	aloittamaan	uudessa	
rakennuksessa	6.10.1884.	Koulun	ystäville	päivä	oli	
”ilon	ja	riemun	päivä,	suuri	voiton	päivä”.	Oma	kou-
lurakennus	oli	koulun	kannattajille	merkityksellinen	
ja	tärkeä	saavutus,	olihan	koulua	käyty	jo	12	ja	puoli	
vuotta	ahtaissa	vuokratiloissa	ja	kahdessa	eri	sijain-
nissa.61

61	 Poropudas	1987,	s.	41;	Juho	Lakari,	”Kun	Pudasjärven	
kansakoulu	oli	nuori”,	Pudasjärvi, Kotiseutumme. Pudasjärven 
opettajayhdistys 30 vuotta,	Eino	Riekki,	toim.,	1964,	s.	13.

	 Koulun	 ympärille	 tehtiin	 viljelysmaata	 ja	
maantien	 molemmille	 puolille	 istutettiin	 lehtikuu-
sia	 kauniisiin	 riveihin	 bulevardimuodostelmaksi.	
Tämä	 niin	 kutsuttu	 Tammelanderin	 lehtikuusikuja	
istutettiin	 vanhan	 Kuusamontien	 varteen	 vuonna	
1888.62	Näin	koulupaikan	ympäristö	 saatiin	viihtyi-
sämmäksi	ja	ohikulkijoiden	ihailtavaksi.	Muutaman	
vuoden	 kuluessa	 koulun	 läheisyyteen	 kasvatettiin	
koulupuutarha,	 vaikka	 oppilaat	 eivät	 sen	 hoitoon	
osallistuneetkaan.63

62	 Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät 
kohteet, Osa 1.	Pohjois-Pohjanmaan	seutukaavaliitto,	Julkaisu	
A:115,	Oulu,	1993,	s.	193.
63	 Poropudas	1987,	s.	41-42.

Kuva 61. Lakarin koulun ensimmäinen osa.
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4.2 Lakarin koulun ensimmäinen osa 1884

◄ Kuva 62. Pudasjärven kansakoulun oppilaat ja opettaja 
vuonna 1894. Taustalla näkyy Lakarin koulun ensimmäinen 
rakennus alkuperäisessä asussaan. Kuistien keskelle 
jäävistä neljästä ikkunasta voidaan havaita, että kuvassa 
vasemmanpuoleinen sisäänkäynti on sijainnut alun perin 
lähempänä rakennuksen päätyä. Nykyisin sisäänkäyntien 
väliin jää kolme ikkunaa. Renessanssin tyyliin kehystettyjen 
ikkunoiden yläpuolella on pienet sveitsiläistyyliin 
vivahtavat koristeaiheet, joita on nykyisin jäljellä enää 
yhdessä päädyn yläikkunassa. Oppilaiden sisäänkäynnin 
kuisti on ilmeeltään selvästi vaatimattomampi kuin 
opettajan asunnon sisäänkäynti. Opettajan asunnon kuistin 
ikkunoissa, ovissa ja julkisivulaudoituksen jaottelussa 
voidaan havaita runsaampaa koristelua ja tyylittelyä, kuin 
muussa rakennuksessa.

Lakarin	 koulun	 ensimmäisen	 osan	 suunnitteli	
patruuna	 Bror	Herman	Norblad.64	 Norblad	 oli	 ko-
toisin	Gävlestä	Ruotsista.	Hän	muutti	Pudasjärvelle	
15-vuotiaana	vuonna	1856	Hirvaskosken	ruukin	kir-
janpitäjäksi.	Ollessaan	26-vuotias	vuonna	1867	Nor-
blad	muutti	Taivalkoskelle	sahanhoitajaksi.	Herman	
Norblad	 laittoi	alulle	myös	 Jokijärven	kunnallishal-
linnon	 ja	 oli	mukana	 kuntakokouksen	 esimiehenä,	
kassamiehenä	 ja	 kirjurina.	 Vuonna	 1872	 Norblad	
palasi	 takaisin	Pudasjärvelle	asettuen	Hirvaskosken	
sahan	 ja	 ruukin	 johtajaksi.	Norblad	kuoli	45-vuoti-
aana	vuonna	1886.65
	 Ennen	 maalaiskansakoulujen	 ensimmäisen	
mallipiirustussarjan	 julkistamista	 vuonna	 1892	
koulurakennuksilla	ei	ollut	vielä	vakiintunutta	nor-
mistoa	 tai	 typologiaa.	 Pudasjärvellä	 ehdolla	 koulu-
rakennukseksi	 olivat	 patruuna	 Norbladin	 laatimat	
suunnitelmat	ja	Pielisjärven	kansakoulun	piirustuk-
set.	 Pudasjärvellä	 päädyttiin	 valitsemaan	 patruuna	
Norbladin	 ”riitinki”66,	 sillä	 se	 oli	 vaihtoehdoista	
edullisempi	 toteuttaa.	Kuntalaiset	 velvoitettiin	osal-
listumaan	 koulun	 rakentamiskustannuksiin,	 joten	
uudistalot	 ja	mökkiläiset	 hankkivat	 koululle	 hirsiä,	
päreitä	ja	sammalia.67
	 Tämän	 rakennushistoriaselvityksen	 yhtey-

64	 Poropudas	1987,	Liite	3.
65	 Jouko	Vahtola:	Taivalkoski	-	sahakylästä	kirkonkyläksi.	
KirjastoVirma	[online]	[viitattu	6.5.2021].	Saatavilla	www-muo-
dossa:	[URL:http://www.kirjastovirma.fi/taivalkoski/sahakyla];	
Oulun Lehti,	16.10.1886,	nro	83,	s.	1.	Kansalliskirjaston	digitaa-
liset	aineistot	[online]	[viitattu	6.5.2021].	Saatavilla	www-muo-
dossa:	[URL:https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/bin-
ding/18339?page=1].
66	 Sinikka	Klemettilä,	Tapio	Leinonen	ja	Lauri	Poropudas.	
Nyynäjän tarina, Poroputaan suku Pudasjärvellä,	Saarijärven	
Offset	Oy,	Saarijärvi,	2012,	s.	92.
67	 Lilius	1982,	s.	123;	Poropudas	1987,	s.	39.

dessä	 ensimmäisen	 osan	 alkuperäisiä	 piirustuksia	
ei	 löytynyt.	Täten	rakennuksen	alkuperäistä	asua	ei	
voida	 käytetyn	 aineiston	perusteella	 yksiselitteisesti	
todistaa.	 Viitteitä	 rakennuksen	 alkuperäisestä	 il-
meestä	ja	tilajärjestelyistä	on	kuitenkin	saatu	vuoden	
1928	muutospiirustuksista	ja	niihin	liittyvästä	työse-
lityksestä	sekä	valokuvista.68
	 1800-luvun	 loppupuoliskon	 puuarkkiteh-
tuurin	 tyylikehitys	 oli	 monisäikeistä.	 Siinä	 missä	
1800-luvun	 alkupuoliskolla	 käytettiin	 yleensä	 yhtä	
hallitsevaa	 tyyliä,	esiintyi	1800-luvun	 lopulla	useita	
tyylisuuntauksia	 rinnakkain.	 Lakarin	 koulun	 van-
himman	 osan	 rakentamisen	 aikaan	 kaupunkien	
puurakentamisessa	 koristeellisesta	 puuornamen-
tiikastaan	 tunnettu	 sveitsiläistyyli	 oli	 väistymässä	
ja	 1870-luvulta	 alkaen	 siirryttiin	 uusrenessanssiin.	
Uusrenessanssia	 sovellettiin	 kaupunkien	 puisissa	
porvaristaloissa	1880-luvulta	alkaen.69
	 Lakarin	 koulun	 vanhimman	 osan	 rakenta-
misajankohdasta,	 nykyisestä	 ulkoarkkitehtuurista,	
ikkunoiden	koristeaiheista	ja	valokuvista	on	pääteltä-
vissä,	että	rakennus	oli	alun	perin	eräänlainen	talon-
poikainen	tulkinta	uusrenessanssista.	Alkuperäisissä	
ikkunoiden	 yläpuolisissa	 koristeluissa	 on	 havaitta-
vissa	myös	 vaikutteita	 väistyvästä	 sveitsiläistyylistä.	
1800-luvun	lopulla	ennen	ensimmäisen	mallipiirus-
tuskokoelman	 ilmestymistä	kansakoulurakennukset	
olivat	 arkkitehtuuriltaan	 hyvin	 vaihtelevia.	 Vaikka	
Lakarin	koulun	ensimmäisen	osan	rakentamisen	ai-
kaan	yhtenäistä	ohjeistoa	koulurakennuksille	ei	vielä	
ollut	olemassa,	on	rakennus	ollut	pohjaratkaisultaan	
looginen	 ja	 toimiva	 oman	 aikansa	 koulukäyttöön.	

68	 Rakennuspiirustukset	ja	rakentamiseen	liittyvät	asiakirjat	
1928,	PKA;	Valokuvat	KA	ja	LKA
69	 Henrik	Lilius,	Suomalainen puukaupunki.	Anders	Nyborg	
A/S,	1985,	s.	43.

Kuva 63. Patruuna B. H. Norblad, 
Lakarin koulun ensimmäisen osan 
suunnittelija.
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Kuva 64. Lakarin koulun ensimmäisen osan alkuperäinen tilaratkaisu työssä käytetyn aineiston perusteella. Rakennuksen alkuperäisiä piirustuksia ei löytynyt tämän työn yhteydessä. 
Piirustus on mittakaavassa 1:150. Laatinut Meri-Tuuli Hietala.
Vanhoista	 valokuvista	 päätellen	 rakennus	 on	 ollut	
myös	 ulkoarkkitehtuuriltaan	 varsin	 edustava	 maa-
seutumiljöössä.	Myös	koulun	ensimmäinen	opettaja	
Juho	Lakari	on	maininnut	muistelossaan	rakennuk-
sen	olleen	”ylimaan	suurimpia	ja	komeimpia”.70
	 Lakarin	koulun	ensimmäisen	osan	arkkiteh-
tuurissa	on	huomionarvoista,	että	sen	on	ilman	va-
kiintunutta	käytäntöä	verrattaen	onnistuneesti	suun-
nitellut	 paikallinen	 sahanomistaja,	 eikä	 esimerkiksi	
rakennusalan	 ammattilainen.	 Pienemmille	maaseu-
tukouluille	 oli	 tyypillistä,	 että	 kouluja	 rakennettiin	
talkoilla	tyyppipiirustusten	mukaan	tai	suunniteltiin	

70	 Juho	Lakari,	”Kun	Pudasjärven	kansakoulu	oli	nuori”,	Pu-
dasjärvi, Kotiseutumme. Pudasjärven opettajayhdistys 30 vuotta,	
Eino	Riekki,	toim.,	1964,	s.	13.

paikallisin	voimin.71
	 Lakarin	 koulun	 vanhimmassa	 osassa	
1800-luvun	 lopun	 kertaustyylit	 näkyvät	 selkeim-
min	 rakennuksen	 satulakattoisessa	 I-volyymissa,	
julkisivun	 valkoisissa	 koristelaudoissa,	 aukotusten	
symmetriassa	 ja	 säännöllisyydessä	 sekä	 aukotus-
ten	 koristeaiheissa	 ja	 ikkunaruuduissa.	 Käytetyn	
aineiston	 perusteella	 voidaan	 todeta,	 että	 alkupe-
räiset	 kuistit	 ovat	 olleet	 hieman	 erilliset	 muusta	
julkisivuarkkitehtuurista.	 Yleensä	 uusrenessanssin	
ajan	puuarkkitehtuurissa	julkisivupinnat	oli	jaoteltu	

71	 Arkkitehtuurimuseo:	Koulurakentamisen	historiaa,	Johdan-
to.	[online]	[viitattu	23.3.2021];	Museovirasto:	Kansakoulum-
me.	[online]	[viitattu	23.3.2021].	Saatavilla	www-muodossa:	
[URL:http://www.nba.fi/puukausi/index19.html].

osiin,	joissa	vaaka-	ja	pystysuuntainen	panelointi	tai	
laudoitus	vaihtelivat.	Myös	rintapaneelit	ikkunoiden	
alla	olivat	 tyypillisiä.	Lakarin	koulun	vanhimmassa	
osassa	näitä	 julkisivun	 jaotteluita	 ei	 kuitenkaan	ole	
missään	 vaiheessa	ollut,	 vaan	 julkisivuverhouksena	
on	käytetty	 kauttaaltaan	pystylaudoitusta.	Kansain-
väliset	vaikutteet	olivat	kuitenkin	1800-luvun	lopus-
sa	vielä	leviämässä	maaseudulle72	ja	talonpoikaisessa	
rakennustavassa	 tyylipiirteet	 saivat	usein	paikallisia	
vivahteita.	 Maalaiskansakoulurakennusten	 ulkoasu	
onkin	hyvin	 usein	 ollut	 koristeluiltaan	hillitty,	 sillä	
koulurakennusten	 kohdalla	 on	 täytynyt	 ajatella	 ta-

72	 Risto	Vuolle-Apiala,	Hirsitalo ennen ja nyt.	Kustannusosa-
keyhtiö	Moreeni,	Bookwell	Oy,	Porvoo	2012,	s.	24.
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Kuva 65. Koulun vanhin osa nykyisessä asussaan.

loudellisesti.	Suhteellisen	loiva	satulakatto	ja	tasapai-
noinen	 rakennusmassa	 kuusijakoisine	 ikkunoineen	
ja	 nurkkalaudoituksineen	 sekä	 lehtikuusibulevardi	
henkivät	 kaikuja	 myös	 1800-luvun	 alkupuoliskon	
empirepuukaupungin	 ihanteista.	 Suomalaisessa	
puuarkkitehtuurissa	empiren	piirteet	jäivät	elämään	
ja	niitä	saattaa	edelleen	havaita	myöhempien	aikojen	
puuarkkitehtuurissa.73	 Rakennuksen	 ikkunoissa	 ja	
kaiteissa	esiintyneet	vinoristikkoaiheet	ovat	peräisin	
vasta	vuoden	1929	muutostöistä.
	 Rakennus	 on	 hirsirunkoinen.	 Hirsirungon	
nurkkasalvokset	 ovat	 lyhytnurkkia,	 mutta	 salvok-
sen	 tyypistä	 ei	 ole	 tarkkaa	 tietoa.	 Alkuperäinen	
kivijalka	kasattin	kivistä	 ja	rakennuksen	alapuolisia	
kannatuspilareita	 tehtiin	 hirrenpäistä.	 Vesikatto	 oli	
alun	perin	pärekatto.	Sisätiloissa	oli	 lankkulattiat	 ja	
sisäkattopinnat	 oli	 laudoitettu.74	 Rakennus	 tilkittiin	
vetoisuuden	 takia	 1880-luvun	 lopussa	 ja	 vuorattiin	
laudoituksella	1890-luvun	alussa.	Samalla	rakennuk-
seen	 suoritettiin	muita	 pieniä	 korjaustoimenpiteitä,	
muun	muassa	uunit	kunnostettiin	ja	ullakkohuoneet	
maalattiin.75	 Rakennuksen	 alkuperäisistä	 ullakko-
huoneista	ei	käytetyn	aineiston	perusteella	ole	tark-
kaa	tietoa.
	 Rakennuksessa	 on	 ollut	 alusta	 asti	 kaksi	
sisäänkäyntiä	pihan	puolen	pitkällä	julkisivulla.	Toi-
nen	sisäänkäynti	johti	koulun	tiloihin	ja	toinen	opet-
tajan	 asuntoon	 rakennuksen	 lounaispäädyssä.	 Op-
pilaiden	 sisäänkäynti	 sijaitsi	 alun	 perin	 lähempänä	
rakennuksen	koillispäätyä.	Sisäänkäynneillä	oli	alun	
perin	kuistit,	joissa	oli	ikkunat.	Oppilaiden	kuistilta	
saavuttiin	ensin	eteiseen,	joka	oli	käytetyn	aineiston	
perusteella	 koko	 rakennuksen	 päädyn	 mittainen.	

73	 Pohjois-Suomen	arkkitehdit	SAFA:	Empiretyyli	Suomessa.	
[online]	[viitattu	1.2.2021].	Saatavilla	www-muodossa:	[URL:ht-
tps://p-ssafa.com/empiretyyli-suomessa/].
74	 Työselitys	9.6.1928,	L.	Tikkanen,	PKA
75	 Poropudas	1987,	s.	42-43.

Eteisen	kautta	päästiin	leveästä	pariovesta	läpi	talon	
ulottuvaan	koulusaliin,	jonka	molemmissa	päissä	oli	
kolme	 ikkunaa	 ja	 eteisen	 puoleisella	 seinällä	 kaksi	
suurta	 uunia.	 Koulusalin	 toisella	 puolella,	 eteisen	
ovea	vastapäätä,	oli	kulkuyhteys	opettajan	asuntoon.
	 Opettajan	 asuntoon	 kuljettiin	 niin	 ikään	
rakennuksen	pihan	puolelta	kuistin	kautta.	Kuistilta	
päästiin	eteiseen,	 josta	oli	kulkuyhteys	huoneeseen,	
saliin	ja	keittiöön,	sekä	L-porrasta	pitkin	yläkertaan.	
Eteisessä	ei	ollut	uunia.	Eteisen	ja	koulusalin	välinen	
huone	 oli	 luultavasti	 opettajan	 työhuone,	 sillä	 siitä	
avautui	 ikkuna	 koulun	 pihan	 suuntaan.	 Työhuo-
neessa	oli	uuni	ja	huoneesta	oli	kulkuyhteys	suoraan	
koulusaliin.	 Eteisestä	 sisään	 tultaessa	 oikealle	 jäi	
keittiö,	 joka	sijoittui	rakennuksen	nurkkaan.	Keitti-
östä	avautui	ikkuna	sekä	pihan	että	päädyn	suuntaan.	
Eteisestä	 suoraan	 eteenpäin	 avautui	 32	 neliömetrin	
suuruinen	sali,	jossa	oli	kaksi	ikkunaa	tien	suuntaan	

ja	 suuri	uuni.	Salin	 ja	keittiöön	väliin	 rakennuksen	
nurkkaan	jäi	kaksi	vierekkäistä	pienempää	huonetta,	
joissa	molemmissa	oli	pienet	uunit.	Keskimmäisestä	
huoneesta	avautui	ikkuna	rakennuksen	päätyjulkisi-
vun	keskelle	ja	tilan	kautta	asuntoa	pääsi	luultavasti	
kiertämään	 ympäri.	 Tien	 puoleiseen	 huoneeseen	
kuljettiin	keskimmäisen	huoneen	kautta,	ja	tilassa	oli	
ikkunat	sekä	päädyn	että	tien	puolelle.76
	 Ensimmäisessä	vaiheessa	pihapiiriin	 raken-
nettiin	 todennäköisesti	ainakin	yksi	 talousrakennus	
koulutaloa	 vastapäätä	 nykyisen	 talousrakennuksen	
paikalle.77	 Pihapiirissä	 sijaitsi	 ennen	 vuotta	 1928	
ainakin	navetta78,	puusta	tehty	kellarirakennus,	ulko-
huone	ja	sauna.79

76	 Muutos-	ja	korjauspiirustus	1928,	L.	Tikkanen,	PKA
77	 Rakennuspiirustukset	ja	rakentamiseen	liittyvät	asiakirjat,	
PKA
78	 Poropudas	1987,	s.	43.
79	 Työselitys	9.6.1928,	L.	Tikkanen,	PKA
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4.3 Ensimmäiset vuosikymmenet uudessa koulutalossa

Kuva 66. Vanhoja pulpetteja museoluokassa. Ensimmäiset 
pulpetit koululle saatiin vuonna 1880, kun koulu toimi vielä 
vuokratiloissa Poroputaan talossa.

Tilat	uudessa	koulutalossa	olivat	avarat	ja	valoisat	ja	
koulutyö	sujui.	Koululle	saatiin	lahjoituksena	muun	
muassa	 voimistelutelineet.	 Oppilasmäärä	 kasvoi	
46:een,	 eikä	 enempää	 oppilaita	 voitu	 ottaa,	 sillä	
koulussa	 ei	 ollut	 enempää	 pöytiä.	Oppilaiden	 kou-
lunkäynti	muuttui	säännölliseksi	ja	he	olivat	innok-
kaita	 oppimaan	 vaikeuksista	 piittaamatta.	 Koulun	
alkuaikoja	leimasivat	pitkät	koulumatkat,	köyhyys	ja	
ruuan	puute.	Ensimmäisinä	vuosina	koulun	tiloissa	
kärsittiin	voimakkaasta	vedosta	lattioiden	ja	seinien	
läpi.	 Vetoisuutta	 korjattiin	 tilkitsemällä	 seinien	 ja	
lattioiden	raot.80
	 1880-	 ja	 1890-lukujen	 vaihteessa	 koulun-
käynti	 yleistyi	 ja	 aikanaan	 koulun	 ensimmäiset	
oppilaat	alkoivat	tuoda	omia	lapsiaan	kouluun.	Kan-
sakoulun	käyneitä	pidettiin	hyväkäytöksisinä	 ja	osa	
heistä	 päätyi	 vanhempiensa	 ammatteihin,	 kun	 taas	
osa	jatkoi	opiskelua	ja	työllistyi	toisaalla.	Hidasteina	
koulun	kehittämiselle	olivat	kuitenkin	edelleen	kun-
nan	 harva	 asutus,	 oppilasasuntojen	 puute,	 huonot	
kulkuneuvot	ja	väestön	köyhyys.81
	 Ensimmäiset	 suuremmat	 korjaustoimen-
piteet	 koulurakennukseen	 tehtiin	 jo	 1890-luvun	
alkupuolella.	 Seinät	 vuorattiin	 laudoituksella	 ja	
rakennukseen	 suoritettiin	 erilaisia	 peruskorjauksia	
ja	 saumauksia.	 Seinien	 lautaverhous	 yleistyi	 muu-
tenkin	 1800-luvulla,	 sillä	 se	 suojasi	 hirsirunkoa	 ja	
herkkiä	nurkkasalvoksia	laholta.	Punamullan	väri	oli	
keltamullan	ohella	suosittu.82	Sisätiloissa	myös	uunit	
kunnostettiin	 ja	 ullakkohuoneet	maalattiin.	Ulkona	
navetta	korjattiin	ja	lahonnut	aita	korvattiin	uudella.	

80	 Poropudas	1987,	s.	42;	Maiju	Teeriaho,	”Riekistä	Nyynäjän	
kautta	Lakarille”,	Iijokiseutu,	21.11.2014,	s.	12.
81	 Poropudas	1987,	s.	42.
82	 Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät 
kohteet, osa 1,	1993,	s.	11.

Koulun	kunnostukseen	kului	paljon	kunnan	varoja	
ja	osan	korjauksista	opettaja	Lakari	teki	omalla	kus-
tannuksellaan.83
	 Ajan	 mittaan	 opettaja	 Lakarin	 kuulo	 heik-
keni	 niin,	 että	 hän	 joutui	 luopumaan	 opetustehtä-
vistään	 Pudasjärvellä.	 Virallisesti	 Juho	 Lakari	 erosi	
virastaan	1.8.1894	lähtien.	Lakari	sai	todistuksessaan	
hyvät	 arvosanat	 uutteruudestaan,	 taidoistaan	 ja	
käytöksestään	 niin	 virassa	 kuin	 viran	 ulkopuolel-
lakin.	 Juho	Lakari	 oli	 tehnyt	mittavan	 työn	koulun	
ja	 oppilaidensa	 hyväksi,	 mutta	 hän	 itse	 vähätteli	
saavutuksiaan	ja	jopa	väitti	epäonnistuneensa	tehtä-
vässään.	 Lakari	 tunnettiinkin	 vaatimattomana	hen-
kilönä,	ja	hänen	mielipiteeseensä	lienee	vaikuttanut	
myös	 pettymys	 kuulon	 heikkenemiseen	 ja	 työstä	
luopumiseen.	 Pettymyksestään	 huolimatta	 Lakari	
oli	 toiminut	 koulutyön	 uranuurtajana	 alueellaan	 ja	
sinnikkäällä	 työskentelyllään	 saanut	 vakiinnutettua	
koulun	aseman	Pudasjärvellä.	Lakarin	koko	toimin-
taa	leimasi	kutsumus	opettajan	työhön.84
	 Opettaja	Juho	Lakarin	väistyttyä	tehtävistään	
koulun	 historiassa	 alkoi	 toinen	mittava	 elämäntyö,	
kun	Matti	Isomursu	astui	opettajan	virkaan	vuosiksi	
1894-1924.85
	 Isomursu	 oli	 kotoisin	 Pudasjärveltä	 ja	 syn-
tynyt	 maanviljelijä	 Antti	 Isomursun	 perheeseen	
23.5.1864.	Hän	opiskeli	Jyväskylän	opettajaseminaa-
rissa	 ja	 valmistui	 opettajaksi	 vuonna	 1886.	 Valmis-
tuttuaan	 hän	 toimi	 ensin	 opettajana	 Kempeleessä	
vuoteen	 1891	 saakka,	 minkä	 jälkeen	 hän	 siirtyi	
kansakoulun	 opettajaksi	 Sotkamoon.	 Kolmen	 Sot-
kamossa	vietetyn	vuoden	jälkeen	hän	palasi	kotiseu-
dulleen	opettaja	Lakarin	jäädessä	eläkkeelle	vuonna	

83	 Poropudas	1987,	s.	43.
84	 Ibid.
85	 Ibid.

1894.86
	 1800-luvun	 loppupuolella	 uusien	 kansa-
koulujen	 perustaminen	 edellytti	 kunnalta	 suuria	
uhrauksia,	 jolloin	 varojen	 saaminen	 Pudasjärven	
kansakoulun	 tarvittaviin	 hankintoihin	 vaikeutui.	
Koulun	johtokunnalle	ja	opettaja	Isomursulle	uusien	
koulujen	 perustaminen	 tiesi	 lisätöitä,	 sillä	 johto-
kunnan	 tuli	 huolehtia	 uusien	 koulujen	 opettajan	
virkojen	 täyttämisestä	 ja	 opettaja	 Isomursu	 ohjasi	

86	 Ibid.	s.	43-44.
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Kuva 67. Koulun oppilaita vanhimman rakennuksen 
lounaispäädyssä. Taustalla näkyy rakennuksen kivijalkaa 
ja päädyn alkuperäinen ikkunajako ennen reunimmaisten 
ikkunoiden peittämistä. Kuvan vasemmassa reunassa 
näkyy hieman opettajan asunnon kuistia ja kuistin ikkunaa.

Kuva 68. Lakarin koulun vanhimmassa rakennuksessa on käyty koulua jo vuodesta 1884.

kaikkien	 koulujen	 toimintaa	 laatien	 niille	 myös	
lukusuunnitelmat.	 Vuoden	 1898	 piirijakoasetuksen	
myötä	 kunnassa	 suoritettiin	 koulupiirijako	 seuraa-
vana	vuonna	1899,	ja	työmäärä	lisääntyi	entisestään.	
Lisäksi	 aiemmin	 yksityisesti	 perustetun	Hetejärven	
koulun	johtokunnan	tehtävät	annettiin	Pudasjärven	
kansakoulun	johtokunnalle.87
	 Koulurakennuksen	 tilaa	 valvottiin	 säännöl-
lisesti.	 Kansakouluntarkastaja	 kävi	 vuosittain	 tar-
kastamassa	koulurakennusten	kunnon	ja	opetusväli-

87	 Ibid.	s.	45.

neet,	 ja	 antoi	parannusehdotuksia,	 joita	 johtokunta	
noudatti.88
	 Pudasjärven	 kansakoulurakennuksen	 hyvä	
sijainti	 ja	 suuret	 tilat	 tekivät	 koulusta	 oivallisen	
juhlien	pitopaikan,	josta	paikalliset	järjestöt	ja	yksi-
tyisetkin	kiinnostuivat.	 Johtokunta	valvoi	kuitenkin	
tarkasti	tilojen	käyttöä	ja	tapahtumien	ohjelmia,	ettei	
koulun	maine	 kärsisi.	Tilaisuuksien	 järjestäjien	 tuli	
siivota	 koulusali	 huolellisesti,	 ettei	 koulun	 toimin-
nalle	aiheutunut	häiriötä.89

88	 Ibid.
89	 Ibid.

	 Pudasjärven	 kansakoulurakennus	 kärsi	 va-
hinkoja	tulipalossa	vuonna	1907.	Tuli	tuhosi	pahoin	
koulun	kattoa	pihan	puolelta	(luoteinen	katon	lape).	
Vaurioiden	 korjaamiseksi	 pyydettiin	 150	 markkaa	
vahingonkorvausta	 Helsingin	 Maalaisten	 paloapu-
yhdistykseltä.	 Henkilövahingoilta	 vältyttiin,	 sillä	
tulipalo	 tapahtui	 sunnuntaina,	 joka	 oli	 vapaapäivä	
koulusta.90

90	 Ibid.
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4.4 1920-luku oli koululla muutosten aikaa

1920-luku	oli	Pudasjärven	kansakoulussa	muutosten	
ja	 laajentumisen	 aikaa.	 1.8.1921	 voimaan	 astunut	
oppivelvollisuuslaki	 toi	mukanaan	 uusia	 vaatimuk-
sia.	 Lain	 mukaan	 oppivelvollisuus	 koski	 kaikkia	
7-13-vuotiaita	 ja	 heille	 taattiin	 maksuton	 kuuden	
vuoden	 kansakoulu.	 Kaupungeissa	 laki	 piti	 panna	
toimeen	 viiden	 vuoden	 kuluessa,	 mutta	 maaseutu-
kunnat	saivat	kuudentoista	vuoden	siirtymäajan.91
	 Lain	 mukaan	 koulu	 piti	 perustaa,	 mikäli	
koulupiirissä	 oli	 ylä-	 ja	 alakouluun	meneviä	 lapsia	
vähintään	20.	Pudasjärven	koulupiirissä	alle	kolmen	
kilometrin	päässä	koulusta	oli	44	yläkouluikäistä	 ja	
24	alakouluikäistä	lasta,	joten	koulupiiriin	vaadittiin	
uuden	alakoulun	perustamista	lain	mukaisesti.	Kan-
sakouluvaliokunta,	piiritarkastaja	Luukko	ja	opettaja	
Isomursu	 suosittelivat	 kunnallisen	 alemman	kansa-
koulun	 avaamista	 lukukauden	 1922	 alusta	 alkaen.	
Sopivista	 tiloista	 oli	 pulaa,	 joten	 kunnanvaltuustoa	
kehotettiin	 ryhtymään	 toimenpiteisiin	 kouluhuo-
neiston	hankkimiseksi.92
	 Opettaja	 Isomursu	 jäi	eläkkeelle	 ja	erosi	vi-
rastaan	15.8.1924	lähtien.	Hän	ehti	työskennellä	Pu-
dasjärven	 kansakoululla	 ansiokkaasti	 yli	 30	 vuotta.	
Matti	Isomursu	kuoli	9.5.1926.93
	 Matti	 Isomursun	 jäätyä	 eläkkeelle	 Pudas-
järven	 kansakoululle	 tuli	 ensimmäinen	 naisjoh-
tajaopettaja.	 Koulun	 johtokunta	 valitsi	 26	 hakijan	
joukosta	 johtajaopettajaksi	 ylioppilas	 Elina	 Alfhild	
Dahlbergin,	 joka	 oli	 suorittanut	 opettajatutkinnon	
Raahen	 seminaarissa.	 Toisen	 opettajan	 paikan	 sai	
niin	 ikään	 Raahessa	 opettajatutkinnon	 suorittanut	

91	 Poropudas	1987,	s.	46;	Arkkitehtuurimuseo:	Koulura-
kentamisen	historiaa,	1910-	ja	1920-luvut.	[online]	[viitattu	
22.3.2021].
92	 Poropudas	1987,	s.	46-47.
93	 Ibid.	s.	48.

Hilda	Amanda	Sohlman,	mutta	hän	joutui	kuitenkin	
pian	eroamaan	tehtävästään	ja	hänen	tilalleen	valit-
tiin	oululainen	ylioppilas	neiti	Emma	Ester	Ryselin.	
Ryselin	opetti	ensimmäistä	ja	toista	luokkaa	ja	johta-
jatar	Dahlberg	huolehti	kolmannen	ja	neljännen	luo-
kan	opetuksesta.	Koska	molemmat	opettajista	olivat	
naisia,	palkattiin	miesten	käsitöitä	opettamaan	Erkki	
Romppainen.	 Lakarin	 ja	 Isomursun	 aikana	 tekstii-
litöitä	 opettivat	 yleensä	 säätyläistytöt	 tai	 opettajien	
vaimot.94
	 Vuosikymmenten	 saatossa	 Pudasjärven	
kansakoulun	 rakennus	 oli	 auttamatta	 vanhentunut	
koulun	 tarpeisiin	 nähden	 ja	 sitä	 pidettiin	 sopimat-
tomana	kansakouluksi.	Loppuvuodesta	1924	raken-
nuksen	pysyminen	koulukäytössä	oli	vaakalaudalla.	
Koulun	johtokunta	esitti	kunnanvaltuustolle	koulun	
laajentamista	siten,	että	kirkonkylälle	rakennettaisiin	
kokonaan	 uusi	 ja	 ajanmukainen	 kahden	 opettajan	
kansakoulu	 ja	 sen	 yhteyteen	 alakoulu.	 Ehdotuksen	
mukaisessa	 ratkaisussa	 vanha	 koulurakennus	 olisi	
jäänyt	 tarpeettomaksi	 ja	 sitä	 ehdotettiin	 käyttöön	
kunnan	muihin	tarpeisiin.95
	 Päätös	 uudesta	 koulurakennuksesta	 syntyi,	
kun	kansakouluvaliokunta	laati	6.6.1923	ehdotuksen	
Pudasjärven	 koulujen	 oppivelvollisuuden	 täytän-
töönpanosuunnitelmasta.	 Ehdotuksen	 mukaan	 ala-
kansakoulu	 aloittaisi	 vuokrahuoneissa	 Pudasjärven	
kirkonkylässä	1.8.1924,	kunnes	sille	olisi	rakennettu	
omat	 tilat	 Kurenalle	 1.8.1929	 mennessä.	 Kun-
nanvaltuuston	 istunnossa	 19.11.1924	 ehdotuksen	
ajankohtaa	 siirrettiin	 vuoteen	 1926,	 jolloin	 koulun	
omalle	tontille	oli	määrä	rakentaa	 lisärakennus	ylä-	
ja	 alakoulua	 varten.	 Kansakoulun	 johtokunta	 oli	
päätökseen	 tyytyväinen,	 sillä	 vaatimus	kouluraken-
94	 Ibid.	s.	44,	48.
95	 Ibid.	s.	49.

nuksen	 laajentamisesta	 tai	 uudelleenrakentamisesta	
periaatteessa	hyväksyttiin	vuodelle	1926.96
	 Koulun	 opettajakunnassa	 tapahtui	 jälleen	
vaihdoksia.	Opettajatar	Dahlbergin	kausi	Pudasjär-
ven	kansakoulun	ensimmäisenä	naisjohtajaopettaja-
na	jäi	lyhyeksi,	koska	koulun	johtokunta	epäili	nai-
sen	kykyä	johtaa	koulua.	Keväällä	1925	Pudasjärven	
kansakouluun	julistettiin	avoimeksi	johtajaopettajan	
ja	vakinaisen	naisopettajan	virat.	Hakijoiden	joukos-
ta	 koulun	 johtajaksi	 valittiin	 diakoni	 Toivo	 August	
Ilkka	ja	opettajaksi	hänen	vaimonsa	ylioppilas	Aino	
Katariina	Ilkka.97
	 Opettajapariskunta	 aloitti	 työnsä	 heti	 han-
kalassa	tilanteessa,	kun	kouluun	pyrki	ensimmäisenä	
syksynä	 liikaa	 oppilaita.	 Johtokunnan	 päätöksellä	
alaikäisiä	 ja	 lukutaidottomia	 oppilaita	 erotettiin	
koulusta	 tilanpuutteen	 vuoksi.	 Tilannetta	 ei	 nähty	
oppivelvollisuuden	mukaisena,	 joten	siitä	valitettiin	
Oulun	 läänin	maaherralle.	Maaherran	 virasto	 vaati	
selitystä	 toimenpiteelle,	 jolloin	 johtokunta	 vetosi	
siihen,	 ettei	 koulun	 laajentamista	 ollut	 pidetty	 kii-
reellisenä.98
	 Maaherran	 viraston	 väliintulo	 joudutti	
kouluasiaa.	 Joulukuussa	 1925	 kunnanvaltuusto	
pyysi	 koulun	 johtokunnalta	 vaihtoehtoiset	 kustan-
nusarviot	 uuden	 koulun	 rakentamisesta	 ja	 vanhan	
laajentamisesta.	 Johtokunta	 oli	 uudisrakentamisen	
puolella,	koska	silloin	kustannuksista	oli	mahdollista	
saada	lailliset	valtion	osuudet.	Uutta	koulurakennus-
ta	 perusteltiin	 myös	 sillä,	 että	 vanhat	 rakennukset	
vapautuisivat	 kunnalle	 muuhun	 käyttöön.	 Ajalle	
tyypillisesti	koulun	johtokunta	tilasi	Kansakoulujen	

96	 Ibid.
97	 Poropudas	1987,	s.	49;		Maiju	Teeriaho,	”Riekistä	Nyynäjän	
kautta	Lakarille”,	Iijokiseutu,	21.11.2014,	s.	13.
98	 Poropudas	1987,	s.	49.
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Piirustustoimistosta	Helsingistä	koulutalojen	piirus-
tuksia	kustannusarvioineen.	Suunnitelmien	joukosta	
ei	 kuitenkaan	 löydetty	 mieleistä	 vaihtoehtoa,	 joten	
työhön	 pyydettiin	 oululainen	 rakennusmestari	 J.	
Karvonen.	Karvonen	kutsuttiin	paikan	päälle	tarkis-
tamaan	 vanha	 koulurakennus	 sekä	 suunnitellut	 ra-
kennuspaikat.	Saatujen	tietojen	perusteella	Karvosta	
pyydettiin	tekemään	maisemaan	sopivat	piirustukset	
koulusta.	 Kun	 rakennusmestari	 myöhemmin	 toi	
suunnitelmansa	 tarkastettavaksi,	 oltiin	 lopputulok-
seen	tyytyväisiä.99
	 Tämän	 työn	 yhteydessä	 löytyivät	 J.	 Karvo-
sen	 vuonna	 1926	 laatimat	 ehdotukset	 kansakoulun	
ensimmäisen	 osan	 muutostyölle	 ja	 laajennukselle,	
sekä	 suuremmalle	 uudisrakennukselle.	 Kumpikaan	
ehdotuksista	ei	ole	toteutunut,	vaan	lopulliset	suun-
nitelmat	muutoksista	 ja	 laajennuksesta	 laati	 raken-
nusmestari	L.	Tikkanen	vuonna	1928.	Toteutuneissa	
suunnitelmissa	 on	 kuitenkin	 selvästi	 nähtävissä	 J.	
Karvosen	kädenjälki,	 joten	luultavasti	suunnitelmat	
laadittiin	 yhteistyössä.	 Piharakennukset	 ovat	 toteu-
tuneet	 J.	 Karvosen	 vuonna	 1926	 tekemien	 suunni-
telmien	mukaan.	Mainittuja	 suunnitelmia	 ja	niiden	
sisältöä	 käsitellään	 tarkemmin	 tämän	 työn	 luvussa	
4.5.100
	 Täydellinen	oppivelvollisuus	 alkoi	 lähestyä,	
joten	 koulun	 johtokunta	 kiirehti	 kunnanvaltuustoa	
ryhtymään	 toimenpiteisiin	uuden	alakoulun	perus-
tamiseksi	ja	koulun	rakentamiseksi.	Piiritarkastaja	J.	
Kalliokosken	mielestä	uusi	alakoulu	tulisi	avata	Pu-
dasjärvelle	kevätlukukaudesta	1927	alkaen.	Alakan-
sakoululle	vuokrattiin	tilat	Rauma	Oy:ltä	tarkastajan	
esityksen	 mukaisesti,	 mutta	 tehtävään	 ei	 löydetty	
opettajaa	 ja	 vuokrasopimus	 jouduttiin	 purkamaan.	
Tämän	seurauksena	alakouluhake	siirtyi	seuraavaan	

99	 Ibid.	s.	50.
100	 Rakennuspiirustukset	ja	rakentamiseen	liittyvät	asiakirjat	
1928-1929,	PKA

syksyyn.	 Syksyllä	 1927	 tilat	 alakoululle	 vuokrattiin	
Nyynäjästä	Kalle	Poroputaalta.	Alakoulu	toimi	Nyy-
näjässä	 kaksi	 lukuvuotta	 opettajanaan	Anna	Kilpo-
nen	(myöh.	Ruuskanen).101
	 Samoihin	aikoihin	Pudasjärven	kansakoulu-
rakennus	 (rakennus	 1)	 oli	 päässyt	 niin	 huonoon	
kuntoon,	 että	 tarkastaja	 Kalliokoski	 tyrmistyi	 nä-
kemästään	 tullessaan	 tarkastamaan	 koulun	 kuntoa.	
Kerrotaan,	 että	 hän	 luuli	 saapuneensa	 ”vanhaan	
riiheen”	astuessaan	sisään	rakennukseen.	Oli	selvää,	
että	uusi	koulurakennus	tarvittiin	pikimmiten.102
	 Uuden	 koulun	 rakentamisella	 oli	 kuiten-
kin	 myös	 vastustajansa.	 Osa	 vastustajista	 vastusti	
koulun	 rakentamista	 ylipäätään.	 Osa	 taas	 vastusti	
uuden	 koulun	 rakentamista	 vanhalle	 tontille,	 sillä	
he	 pitivät	 päätöksenteossa	 7.8.1926	 ehdotettua	On-
nelan	kangasta	parempana	rakennuspaikkana.	Kun-
nanvaltuusto	 joutui	 käsittelemään	 koulun	 sijaintia	
useita	kertoja	tuloksetta.	Koulun	johtokunta	lopulta	
kyllästyi	 koulupaikkariitaan	 ja	 pyysi	 kirjeitse	 kou-
luhallitukselta	 tarkastusta	 paikalle.	 Lopulta	 vanhan	
koulun	tontille	päätettiin	rakentaa	kahden	opettajan	
koulurakennus.	 Koulun	 johtokunta	 ehdotti	 uuteen	
koulurakennukseen	asennettavaksi	sähkövalaistusta,	
mikäli	 kunta	 laittaisi	 sellaiset	 myös	 muihin	 laitok-
siinsa.	 Pudasjärven	 kansakoulupiiri	 muuttui	 Ku-
renalan	 piiriksi	 syksyllä	 1928,	 jolloin	myös	 koulun	
nimi	 vaihtui	Pudasjärven	 kansakoulusta	Kurenalan	
kansakouluksi.	Uusi	koulurakennus	valmistui	vuon-
na	1929	 ja	sen	myötä	oppivelvollisuus	tuli	voimaan	
viiden	kilometrin	etäisyydellä	koulusta.	Uusi	raken-
nus	sisälsi	tilat	myös	alakansakoululle.103

101	 Poropudas	1987,	s.	50-51.
102	 Ibid.	s.	51.
103	 Poropudas	1987,	s.	51;	Rakennuspiirustukset	ja	rakentami-
seen	liittyvät	asiakirjat	1928-1929,	PKA

	 Uuden	 koulurakennuksen	 rakentamisen	
yhteydessä	 vanhaa	 koulurakennusta	 kunnostettiin	
ja	 sen	 tiloja	 järjesteltiin	 uudelleen.	 Samalla	 koulun	
pihapiiri	 täydentyi	 nykyiseen	 asuunsa,	 kun	 tontille	
rakennettiin	uudet	piharakennukset.104

104	 Rakennuspiirustukset	ja	rakentamiseen	liittyvät	asiakirjat	
1928-1929,	PKA

Kuva 69. Yksityiskohta rakennuksen 1 julkisivusta.
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Kuva 70. Lisärakennuksen 
(rakennus 2) piirustus, 
laatinut L. Tikkanen 1928.
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Vuoden	 1925	 joulukuussa	 Pudasjärven	 kunnanval-
tuusto	 pyysi	 koulun	 johtokunnalta	 vaihtoehtoiset	
kustannusarviot	 kansakoulun	 laajennuksesta	 ja	
uudisrakennuksesta.	 Piirustuksia	 tilattiin	 Kansa-
koulujen	 Piirustustoimistosta	 Helsingistä,	 mutta	
niiden	 joukosta	 sopivia	 ei	 löytynyt.	 Tämän	 jälkeen	
ehdotukset	 tilattiin	 oululaiselta	 rakennusmestari	 J.	
Karvoselta,	ja	niihin	oltiin	tyytyväisiä.	105
	 Tämän	 työn	 yhteydessä	 löytyivät	 Johannes	
Karvosen	 laatimat	 piirustukset	 ”Pudasjärven	 kun-
nan	kirkonkylänpiirin	kansakoulutalon	kouluraken-
nuksen	 muutos	 ja	 lisäys”	 ja	 ”Pudasjärven	 kunnan	
kirkonkylänpiirin	 kansakoulutalon	 koulurakennus”,	
jotka	 on	 molemmat	 laadittu	 Oulussa	 heinäkuussa	
1926.	Molempiin	ehdotuksiin	liittyen	löytyivät	myös	
ovi-	ja	ikkunapiirustukset.	Kumpikaan	ehdotuksista	
ei	ole	kuitenkaan	toteutunut.	Suunnitteluajankohdan	
perusteella	kyseiset	 luonnokset	 todennäköisesti	 liit-
tyivät	 kunnanvaltuuston	 pyytämiin	 kustannusarvi-
oihin.	Koulun	piharakennukset	on	sen	sijaan	raken-
nettu	Karvosen	vuonna	1926	 laatiman	piirustuksen	
”Pudasjärven	kunnan	Pudasjärven	kansakoulutalon	
talousrakennukset”	mukaan.
	 Lakarin	koulun	toisen	osan	on	suunnitellut	
piirustuksen	 allekirjoituksen	 mukaan	 L.	 Tikkanen,	
eli	 todennäköisesti	 rakennusmestari	 Lauri	 Tikka-
nen.	 Toteutunut	 alkuperäispiirustus	 ”Pudasjärven	
kunnan	 Pudasjärven	 kansakoulun	 lisärakennuksen	
piirustus.”	 on	 päivätty	 Pudasjärvellä	 kesäkuussa	
1928.	Piirustuksesta	löytyvät	rakennuksen	julkisivut,	
pohjapiirustukset	ja	leikkaukset,	sekä	periaatepiirros	
riippuansaksesta.	 Samaan	 aikaan	 koulun	 ensim-
mäiseen	osaan	tehtiin	korjaus-	 ja	muutostöitä,	 sekä	
rakennettiin	 nykyiset	 piharakennukset.	 Ensimmäi-

105	 Poropudas	1987,	s.	50.

sen	osan	muutos-	 ja	korjauspiirustus,	 ”Pudasjärven	
kunnan	 Pudasjärven	 kansakoulutalon	 muutos-	 ja	
korjauspiirustus.”,	on	niin	ikään	Tikkasen	käsialaa,	ja	
piirustus	on	päivätty	Pudasjärvellä	kesäkuussa	1928.	
Piharakennukset	 on	 suunnitellut	 rakennusmestari	
Johannes	Karvonen	ja	piirustus	on	päivätty	Oulussa	
heinäkuussa	1926.	Muutostöihin	ja	lisärakennukseen	
liittyvästä	rakennustyöselityksestä	löytyi	kaksi	hyvin	
samankaltaista	 versiota.	 J.	 Karvosen	 laatima	 työ-
selitys	on	 laadittu	mitä	 luultavimmin	ehdotuksia	 ja	
kustannusarviota	varten,	sillä	se	on	päivätty	Oulussa	
heinäkuussa	 1926.	 L.	 Tikkasen	 laatima	 päivitetty	
työselitys	on	päivätty	Pudasjärvellä	9.6.1928	ja	se	on	
vahvistettu	 hyväksyttyjen	 piirustusten	 perusteella	
kouluhallituksessa	Helsingissä	1.10.1928.
	 Rakennusmestari	 Lauri	 Tikkasesta	 löytyi	
tämän	 työn	 yhteydessä	 melko	 niukasti	 tietoa.	 Tik-
kanen	on	ollut	Oulun	Rakennusmestariyhdistyksen	
jäsen	ja	vuosina	1944-1947	yhdistyksen	johtokunnan	
varajäsen.106	Käytetyn	 aineiston	perusteella	 ei	 saatu	
selvyyttä,	työskentelikö	Tikkanen	mahdollisesti	Kar-
vosen	suunnittelutoimistossa	Lakarin	koulun	toisen	
osan	 suunnittelun	 aikaan.	 Tikkanen	 ja	 Karvonen	
esiintyvät	molemmat	Oulun	Rakennusmestariyhdis-
tyksen	johtokunnasta	vuonna	1946	otetussa	valoku-
vassa107,	joten	luultavasti	he	tunsivat	toisensa	ainakin	
yhdistystoiminnan	kautta.
	 Rakennusmestari,	 raatimies	 Johannes	 Kar-
vonen	 oli	 Pohjois-Pohjanmaan	 alueella	 tunnettu	 ja	
hyvin	 tuottelias	 rakennusalan	 vaikuttaja.	 Karvonen	
syntyi	10.6.1887	ja	oli	kotoisin	Lapinlahdelta.
Karvonen	 sai	 päästötodistuksen	 Oulun	 teolli-

106	 P.	P.	Halonen	ja	Erkki	Helminen,	toim.,	Oulun Rakennus-
mestariyhdistys 50v, 1906-1956,	PT-Paino,	Oulu,	1956,	s.	52,	56.
107	 P.	P.	Halonen,	toim.,	Oulun Rakennusmestariyhdistys 1906-
1946,	Kirjapaino-Osakeyhtiö	Kaleva,	Oulu,	1946,	s.	33.

4.5 Lakarin koulun toinen osa ja ensimmäisen osan muutokset 1929

Kuva 71. Oulun Rakennusmestariyhdistyksen johtokunta 
vuonna 1946. Edessä vasemmalta: P. P. Halonen, J. 
Karvonen ja A. N. Haaranen. Takana vasemmalta: Olavi 
Holma ja L. Tikkanen.

Kuva 72. J. Karvosen piirustustoimiston mainos Oulun 
Rakennusmestariyhdistys 1906-1946 -julkaisun (P. P. 
Halonen toim. 1946) ilmoitussivuilla. 
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Kuva 73. Olisiko 
Pudasjärven 
kansakoulutalo voinut 
näyttää tältä? Kuvassa 
on J. Karvosen vuonna 
1926 laatima alustava 
ehdotus kansakoulutalon 
laajennuksesta.

◄ Alkuperäinen osa Laajennus ►
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Kuva 74. J. Karvosen vuonna 1926 
laatima vaihtoehtoinen ehdotus 
kansakoulun uudisrakennukseksi.
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Kuva 75. Piharakennusten 
piirustukset, laatinut J. 
Karvonen 1926.
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suuskoulun	 huonerakennuksen	 osastolta	 vuonna	
1918.	 Hän	 teki	 lukuisia	 opintomatkoja	 kotimaassa	
tutustuakseen	 maatalousrakennuksiin.	 Karvonen	
suunnitteli	uransa	aikana	runsaasti	niin	julkisia	kuin	
yksityistenkin	 tilaajien	 ja	 yhdistysten	 rakennuksia	
Pohjois-Pohjanmaalle.	 Karvonen	 suunnitteli	 muun	
muassa	useita	kunnalliskoteja,	 lukuisia	kansakoulu-
ja,	 kuntien	 toimitaloja,	 sairaaloita,	 seurataloja,	
lääkärinasuntoja	 sekä	 osuuskuntien	 ja	 yksityisten	
liike-,	 asuin-	 ja	 talousrakennuksia.	Useissa	 kohteis-
sa	 Karvonen	 toimi	 myös	 työnvalvojana.	 Karvonen	
omisti	 Oulussa	 maatalous-	 ja	 kunnallisten	 raken-
nusten	 piirustustoimiston	 vuodesta	 1926	 alkaen.	
Karvonen	 suunnitteli	 myös	 Pudasjärvelle	 useita	
kansakoulurakennuksia.	 Pudasjärven	 kansakoulun	
ehdotusten	 lisäksi	 hän	 suunnitteli	 Pudasjärvelle	
Sarakylän	 (rakennusvuosi	 1921),	 Paukkerinharjun	
(1922),	Kipinän	 (1930),	Metsälän	 (1934),	 Jaurakan	
(1935),	 Jongun	 (1950)	 ja	 Puhoksen	 (1952)	 kansa-
koulurakennukset.108	 Karvonen	 oli	 kunnostautunut	
myös	 useissa	 luottamus-	 ja	 opetustehtävissä.	 Hän	
toimi	 Oulun	 läänin	 Talousseuran	 rakennusneuvo-
jana	vuosina	1919-1926,	Pohjois-Pohjanmaan	maa-
mieskoulun	rakennusopin	ja	piirustuksen	opettajana	
vuosina	 1923-1925	 ja	 Oulun	 naiskäsityökoulun	
rakennustoimikunnan	 jäsenenä	 vuosina	 1928-1929.	
Lisäksi	 hän	 toimi	 kunnallisneuvosmiehenä	 Oulun	
kaupungin	maistraatin	raastuvanoikeudessa	vuoden	
1945	alusta	ja	Oulun	Asuinkiinteistöyhdistyksen	sih-
teerinä	kymmenisen	vuotta.	Karvonen	oli	myös	Ou-
lun	Rakennusmestariyhdistyksen	johtokunnan	jäsen	
vuosina	1943-1945,	sekä	yhdistyksen	puheenjohtaja	
vuosina	1946-1947.109
	 Koulun	 pihapiiri	 on	 säilynyt	 nykypäivään	
asti	pääosin	vuoden	1929	mukaisessa	asussa.	Koulun	
ensimmäinen	 ja	 toinen	 osa	 näyttävät	 ulkoarkkiteh-
108	 Poropudas	1987,	Liite	3.
109	 Halonen	1946,	s.	48-49;	Halonen	ja	Helminen	1956,	s.	50.

ja	ajallista	kerrostumaa.	Nämä	eri	kertaustyylit	kes-
kustelevat	 tasapainoisesti	 keskenään,	 vaikka	 raken-
nuksilla	on	selvästi	erotettavissa	oman	aikakautensa	
tyyli-identiteetti.
	 Katselmuskertomuksessa	 16.1.1930	 tode-
taan,	että	Pudasjärven	Kurenalan	kansakoulun	vas-
tavalmistuneet	 rakennukset	 oli	 rakennettu	 tarkasti	
hyväksyttyjen	 piirustusten	 ja	 työselitysten	mukaan.	
Voidaan	 siis	 olettaa,	 että	 vuosina	 1926-1928	 suun-
nitellut	rakennukset	vastasivat	valmistuessaan	 lähes	
täysin	laadittuja	piirustuksia.	Lisäksi	katselmuksessa	
todetaan,	 että	 rakennusaineet	 olivat	 hyvää	 laatua,	
ja	 että	 työn	 jälki	niin	uusissa	kuin	uudistetuissakin	
rakennuksissa	 oli	 ammattitaitoista,	 lujaa,	 hyvää	 ja	
siistiä.	Alapohjan	ja	yläpohjan	täytteet	todettiin	riit-
tävän	tiiviiksi	ja	vahvoiksi	pitämään	lämpöä,	ja	myös		
seinät	ja	nurkat	oli	tilkitty	kunnollisesti.111

111	 Katselmuskertomus	16.1.1930,	PKA

tuuriltaan	 sointuvan	 tasapainoisesti	 yhteen,	 vaikka	
niiden	 rakentamisen	 välillä	 ehti	 kulua	 45	 vuotta.	
Tuolla	 aikavälillä	 (1884-1929)	 Suomen	 arkkiteh-
tuurissa	 ehdittiin	 käydä	 läpi	 lukuisia	 tyylikausia:	
kertaustyyleistä	 jugendiin	 ja	 kansallisromantiik-
kaan,	puuarkkitehtuurin	nikkarityyliin	sekä	 lopulta	
1920-luvun	 klassismiin,	 joka	 edelsi	 1930-luvulla	
herännyttä	funktionalismia.110	Koulun	ensimmäisen	
osan	 ulkoarkkitehtuuria	 sopeutettiin	 muutostöiden	
yhteydessä	 uusien	 rakennusten	 1920-luvun	 arkki-
tehtuuriin.	 Uusrenessanssin	 piirteet	 ovat	 kuitenkin	
muutosten	 jälkeen	 edelleen	 tunnistettavissa	 koulun	
vanhemmasta	 osasta.	 Toinen	 osa	 piharakennuksi-
neen	 toi	 pihapiiriin	 1920-luvun	klassismin	piirteitä	

110	 Risto	Vuolle-Apiala,	Hirsitalo ennen ja nyt.	Kustan-
nusosakeyhtiö	Moreeni,	Bookwell	Oy,	Porvoo,	2012,	s.	25;	
Pohjois-Suomen	arkkitehdit	SAFA:	Suomen	arkkitehtuuri.	
[online]	[viitattu	1.2.2021].	Saatavilla	www-muodossa:	[URL:ht-
tps://p-ssafa.com/].

Kuva 76. Koulun oppilaita 
kellarin ympärillä. Kellarin 
kattomaailma on kokenut 
aikojen saatossa muutoksia, 
mutta ympäristö on säilynyt 
varsin tutun näköisenä.
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Kuva 77. Ote rakennuksen 2 alkuperäisestä piirustuksesta julkisivujen ja leikkausten kohdalta. 
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	 Kurenalan	kansakoulun	lisärakennus	valmis-
tui	 vuonna	 1929.112	 Toinen	 osa	 on	 yksikerroksinen	
hirsirunkoinen	 rakennus,	 jonka	 suhteellisen	 jyrkän	
satulakaton	alla	on	toisessa	päässä	ullakkohuoneita.	
Rakennuksen	perustukset	rakennettiin	kanttisista	ki-
vistä	ja	kivijalka	valettiin	betonista	lautamuotteihin.	
Kivijalka	 rapattiin	 sementtilaastilla.	 Hirsirungossa	
on	 lyhytnurkat	 ja	 nurkkasalvokset	 tehtiin	 ham-
masnurkkarakenteella.	 Varaukset	 täytettiin	 kuivilla	
sammalilla	ja	tilkittiin	molemmin	puolin	tappuroilla.	
Seinähirret	 ja	niskapuut	 ovat	 palhotut.	 Seinäpiirut,	
kattotuolit	 ja	 korokkeet	 veistettiin	 pyöreistä	 puista.	
Muu	tarvittava	puutavara	oli	sahattua	ja	sisustustar-
peet	 koneella	 höylättyä.	 Ullakkohuoneiden	 seinät	
rakennettiin	 lautatavarasta	 piiruihin	 naulattuina.	
Piirujen	 molemmin	 puolin	 asetettiin	 pinkopahvit	
ja	 täytteeksi	 sullottiin	 kuivia	 sammalia.	 Päätyseinä	
oli	 kolminkertainen	 ja	muut	 seinät	 kaksinkertaisia.	
Päädyt	 naulattiin	 höylätyistä	 ulkovuorauslaudoista.	
Painumisen	 jälkeen	hirsiset	ulkoseinät	 tilkittiin	uu-
delleen	ja	vuorattiin	rimalomalaudoituksella.113
	 Satulakatto	 on	 kannatettu	 riippuansaksin.	
Rakennuksen	 räystäät	ovat	 lyhyet	 ja	 räystäiden	alla	
kulkevat	 koristelistat.	 Rakennuksen	 päädyissä	 on	
koristeaiheena	taitetut	räystäät,	eli	niin	sanotut	kis-
sanpenkit.	Kattokulma	on	jyrkempi	kuin	ensimmäi-
sessä	osassa.	Vesikaton	katemateriaali	oli	alun	perin	
galvanoitu	pelti.	Räystäille	rakennettiin	jalkarännit	ja	
syöksytorvet.114
	 Savupiiput	 ja	 palomuurit	 muurattiin	 jal-
kaisista	 sementtitiilistä	 kalkkilaastilla.	 Ullakko-
huoneiden	 tulisijojen	 perustukset	 tehtiin	 betonista	
alakerran	 tulisijojen	 varaan.	 Uunit	 muurattiin	 pel-

112	 Poropudas	1987,	s.	51.
113	 Piirustus	”Pudasjärven	kunnan	Pudasjärven	kansakoulun	
lisärakennuksen	piirustus”,	L.	Tikkanen,	6/1928;
Työselitys	9.6.1928,	L.	Tikkanen,	PKA
114	 Ibid.

tikuorten	 sisään.	 Uunit	 varustettiin	 valurautaisilla	
pesänsuuovilla	 ja	 kipinäsuojuksilla	 sekä	 pelleillä	 ja	
tuhkaluukuilla.	 Savupeltien	 väliin	 asennettiin	 nik-
lattu	vetoventtiili.	Opettajien	hellat	muurattiin	pelti-
kuoren	sisään	ja	varustettiin	hellaraudalla,	paistin-	ja	
leivinuunilla,	kuparisella	vesisäiliöllä,	valurautaisella	
pesänsuuovella,	peltisellä	höyrynkokoojalla,	pelleil-
lä,	 pellinjohtimilla	 ja	 tuhkaluukuilla.	 Veistoluokan	
liimahella	muurattiin	niin	 ikään	peltikuoren	 sisään	
ja	 varustettiin	 hellaraudalla,	 valurautaisella	 pesän-
suuovella,	 pelleillä	 sekä	 tuhkaluukuilla.	 Kaikkien	
tulisijojen	eteen	asennettiin	suojapelti.	Luokkatilojen	
ja	oppilaseteisen	ilmakanavien	aukot	olivat	lattian	ra-
jassa	ja	ne	oli	varustettu	kalterein	suojatuilla	venttii-
leillä.	Tuloilma	oli	järjestetty	venttiileillä	ulkoseinistä	
läheltä	 välipohjaa.	 Venttiiliaukot	 oli	 ulkopuolelta	
suojattu	galvanoidusta	pellistä	tehdyillä	kaltereilla.115
	 Savupiippujen	 ympärille	 yläpohjan	 eristys	
tehtiin	 hiekkakerroksella.	 Muualla	 yläpohjassa	 ja	
alapohjassa	 eristeenä	 käytettiin	 kuivia	 sammalia	
tai	 höylänpurua,	 minkä	 päälle	 levitettiin	 painoksi	
kuivaa	 hiekkaa.	 Sisäkattopinnat	 paneloitiin.	 Lattiat	
naulattiin	höylätyistä	lankuista	ja	ullakon	lattia	hyl-
kylaudoista.116
	 Ensimmäisen	 kerroksen	 alkuperäiset	 ikku-
nat	olivat	2x3	ja	3x3	-ruutuisia.	Alemmat	lasit	olivat	
1x2	 suorakaiteen	 mallisissa	 puitteissa	 ja	 ylemmät	
lasit	 omissa	 puitteissaan.	 Ullakkohuoneiden	 pää-
tyikkunat	 olivat	 2x2-ruutuiset	 kahdessa	 puitteessa.	
Rakennuksen	 pitkillä	 sivuilla	 katon	 lappeella	 oli	
lunetti-ikkunoita.117	 Vuoden	 1928	 piirustuksista	
poiketen	 lunetti-ikkunoita	 rakennettiin	 vain	 sisäpi-
han	 puoleiselle	 katon	 lappeelle	 neljä	 kappaletta.118	

115	 Työselitys	9.6.1928,	L.	Tikkanen,	PKA
116	 Ibid.
117	 Piirustus	”Pudasjärven	kunnan	Pudasjärven	kansakoulun	
lisärakennuksen	piirustus”,	L.	Tikkanen,	6/1928,	PKA
118	 Piirros	rakennuksesta	2,	Pekka	Törrö	1988,	LKA;	Pekka	

Asuinhuoneissa,	oppilaseteisessä	ja	luokkahuoneissa	
osa	ikkunoista	tehtiin	saranoilla	avattavaksi.	Lisäksi	
luokkahuoneissa	 ja	 oppilaseteisessä	 yhden	 ikkunan	
yläosaan	 asennettiin	 terveysikkunasaranat.	 Ikkunat	
kehystettiin	 valkoisin	 vuorilaudoin,	 jotka	 olivat	
1920-luvun	klassismin	 tyyliin	huomattavasti	pelkis-
tetymmät	kuin	ensimmäisen	osan	renessanssi-ikku-
nat.	Ulko-ovet	ja	luokkahuoneiden	ovet	varustettiin	
rullalukoilla	ja	messinkisillä	painikkeilla.119
	 Rakennuksen	 pitkät	 julkisivut	 ovat	 luoteis-
päästään	 ikkunattomat,	 mistä	 voi	 päätellä	 raken-
nuksen	 olevan	 koulurakennus.	 Koulurakennusten	
typologia	 ja	määräykset	olivat	 1920-luvun	 loppuun	
mennessä	kehittyneet	siten,	että	yleensä	valo	otettiin	
sisään	 luokkatilaan	 vain	 yhdeltä	 sivulta	 oppilaiden	
vasemmalta	puolelta	ja	mielellään	luoteisesta	ilman-
suunnasta,	 jotta	 valo	olisi	 riittävää	muttei	häikäise-
vää.120	 Rakennuksen	 päässä	 sijainneen	 alakoulun	
luokan	 ja	 veistosalin	 ikkunat	 avautuivat	 rakennuk-
sen	 luoteispäätyyn	 lyhyelle	 julkisivulle,	 jolloin	 tilan	
etu-	ja	takaseinän	ikkunattomat	alueet	jäävät	pitkille	

Törrö,	Lakarin	koulun	rehtori	1983-2011,	puhelinhaastattelu	
25.5.2021
119	 Työselitys	9.6.1928,	L.	Tikkanen,	PKA
120	 Lilius	1982,	s.	124.

Kuva 78. Katon rakenne. Ote rakennuksen 2 alkuperäisestä 
piirustuksesta. 
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Kuva 79. Ote rakennuksen 2 alkuperäisestä piirustuksesta pohjapiirustusten kohdalta. Ei mittakaavassa. 

julkisivuille.	 Luokkatilan	 takaseinällä	 on	 alkuperäi-
sen	piirustuksen	mukaan	ollut	ulospäin	valeikkuna.	
Toisessa	 päässä	 rakennusta	 sijaitsivat	 opettajien	
huoneistot	kahdessa	kerroksessa:	alempana	kahden	
huoneen	 ja	keittiön	asunto	sekä	ullakkokerroksessa	
yhden	huoneen	ja	keittiön	alakoulun	opettajan	asun-
to.	Koulun	tiloihin	ja	opettajien	asuntoihin	oli	omat	
sisäänkäynnit	 symmetrisesti	 sijoiteltuna	 pihanpuo-
leisella	 pitkällä	 julkisivulla.	 Opettajan	 sisäänkäynti	
oli	 katettu	 ja	 oppilaiden	 sisäänkäynnillä	 oli	 kuisti.	
Ulkokuisteista	portaineen	on	 työselityksen	mukaan	
laadittu	 erikoispiirustukset,	 mutta	 niitä	 ei	 tämän	
työn	yhteydessä	löytynyt.	Piirustuksessa	sisäänkäyn-

tien	 päätyjä	 koristivat	 pelkistetyt	 vinoneliöaiheet.	
Julkisivujen	 myöhemmässä	 ilmeessä	 korostuvat	
vinoristikkoaiheet	näkyivät	vuoden	1928	suunnitel-
mien	 mukaan	 ainoastaan	 opettajien	 sisäänkäynnin	
kaiteessa.121
	 Rakennuksen	 kaakkoispäädyssä	 opettajien	
sisäänkäynniltä	 saavutaan	 ensin	 porrashuoneeseen,	
josta	 U-porras	 johtaa	 toiseen	 kerrokseen.	 Porras-
huoneesta	 pääsi	 kulkemaan	 sekä	 oppilaseteiseen	
että	opettajan	asunnon	eteiseen.	Opettajan	asunnon	
eteinen	 oli	 kapea	 mutta	 valoisa,	 sillä	 siitä	 avautui	
ikkuna	koulun	pihan	puolelle.	Eteisessä	oli	säilytys-
komero	 upotettuna	 portaan	 takana.	 Eteisen	 kautta	
121	 	Piirustus	”Pudasjärven	kunnan	Pudasjärven	kansakoulun	
lisärakennuksen	piirustus”,	L.	Tikkanen,	6/1928,	PKA

pääsi	asunnon	keittiöön	ja	toiseen	asuinhuoneeseen.	
Keittiö	 oli	 rakennuksen	 pihan	 puolen	 nurkassa	 ja	
siitä	avautui	ikkuna	rakennuksen	päätyyn.	Keittiössä	
oli	 puuhella	 ja	 kaksi	 väliseinän	 sisään	 rakennettua	
säiliötä.	 Suurempi	 asuinhuone	 sijaitsi	 rakennuksen	
niitynpuoleisella	 sivulla	 ja	 siitä	 aukesi	 ikkuna	 ra-
kennuksen	 pitkälle	 takajulkisivulle.	 Huoneessa	 oli	
uuni.	Suuremman	huoneen	kautta	pääsi	kulkemaan	
vielä	 toiseen	 huoneeseen,	 joka	 sijaitsi	 rakennuksen	
nurkassa.	Siitä	avautui	ikkuna	rakennuksen	päätyyn.	
Tilassa	oli	lisäksi	pienempi	uuni	ja	keittiön	puoleisen	
seinän	sisään	rakennettu	säiliö.	Hormit,	uunit	ja	hel-
la	sijaitsivat	huoneiston	keskellä.122

122	 	Ibid.
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	 Rakennuksen	toisessa	kerroksessa	opettajan	
asunnon	 yläpuolella	 oli	 pieni	 alakoulun	 opettajan	
asunto.	Asuntoon	oli	käynti	opettajan	sisäänkäynnin	
portaikkoa	pitkin.	Portaiden	yläpäässä	oli	eteinen	ja	
pieni	säiliö.	Eteisessä	oli	alusta	asti	katon	lappeen	alle	
sijoittuva	matala	ikkuna.	Eteisestä	oli	portaita	vasta-
päätä	 käynti	 asunnon	 keittiöön.	Keittiössä	 oli	 puu-
hella,	yksi	ikkuna	talon	päätyyn	ja	katon	lappeen	alla	
säiliöitä.	 Toiseen	 säilytystilaan	 oli	 käynti	 eteisestä.	
Keittiöstä	ei	ollut	suoraa	yhteyttä	asuinhuoneeseen,	
vaan	 sinne	 kuljettiin	 asunnon	 eteisen	 kautta.	 Tila-
vassa	 huoneessa	 oli	 kaksi	 talon	 päätyyn	 avautuvaa	
ikkunaa	ja	uuni.	Alakoulun	opettajan	asunto	ei	ollut	
vaatimusten	mukainen,	sillä	naisopettajalla	 tuli	olla	
asunnossaan	 keittiön	 lisäksi	 kaksi	 asuinhuonetta	 ja	
miesopettajalla	kolme.123	Opetustilojen	kohdalla	toi-
sessa	kerroksessa	oli	kylmää	ullakkotilaa.124
	 Oppilaiden	sisäänkäynniltä	kuljettiin	kuistin	
kautta	oppilaseteiseen.	Oppilaseteiseen	rakennettiin	
hattuhyllyt	 ja	 vaatenaulakot.125	 Oppilaseteisestä	 oli	
kulkuyhteys	 rakennuksen	 keskellä	 sijainneeseen	
luokkahuoneeseen	 ja	 rakennuksen	 päädyssä	 sijain-
neeseen	alakoulun	luokkaan	ja	veistosaliin.	Isomman	
luokkahuoneen	ikkunat	avautuivat	rakennuksen	pit-
kän	 julkisivun	keskelle	 ja	 veistosalista	 rakennuksen	
päätyyn.	Oppilaseteisen	ja	isomman	luokkahuoneen	
välisellä	muuriseinällä	oli	kolme	uunia,	 joista	kaksi	
oli	luokkatilan	ja	yksi	eteisen	puolella.	Veistosalin	ja	
luokkahuoneen	 välissä	 oli	myös	 uuniryhmä,	 jonka	
kaksi	 uunia	 ja	 puuhella	 olivat	 veistosalin	 puolella.	
Molempien	luokkahuoneiden	etuosassa	oli	opettajan	
koroke	 eli	 kateederi	 ja	 tilojen	 molemmissa	 päissä	
säiliöt.	Veistosalissa	oli	lisäksi	lautavarasto.	Ikkunois-
ta	 tuleva	 valo	 lankesi	 luokkahuoneisiin	 oppilaiden	

123	 	Lilius	1982,	s.	128.
124	 	Piirustus	”Pudasjärven	kunnan	Pudasjärven	kansakoulun	
lisärakennuksen	piirustus”,	L.	Tikkanen,	6/1928,	PKA
125	 	Työselitys	9.6.1928,	L.	Tikkanen,	PKA

Kuva 80. Näkymä nykyisestä museoluokasta, rakennuksen 2 alakoulun luokasta ja veistosalista 1930- ja 1950-lukujen 
väliltä. Kuvassa näkyvät tilan takaosan säiliöt ja puolapuut takaseinällä. Tilan katosta roikkuvat voimisteluköydet ja 
tilan keskiosassa näkyy voimisteluteline. Tilan takaosassa näkyy pinottuna tuolloin käytössä olleita pulpetteja. Kuva on 
aiemmin tunnistamaton, mutta se vastaa arkistolähteitä ja tilan nykyistä luonnetta.

vasemmalta	puolelta.	Veistosalissa	oli	myös	voimiste-
luvälineitä.	 Pohjapiirustuksesta	 poiketen	 puolapuut	
sijaitsivat	 luokan	 takaseinällä.126	 Tilan	 takaosassa	
sijaitsi	tanko	pylväineen.	Katossa	olevista	koukuista	
roikkuivat	kiipeämisköydet.	Lisäksi	tilan	takaosassa	

126	 	Valokuva	veistosalin	takaosasta,	Paavo	Räisänen	1930-
1950,	Pudasjärven	kaupungin	kokoelmat

oli	tikapuut.	Työselityksessä	on	kuvattu	myös	muita	
tilaan	sijoitettuja	voimisteluvälineitä,	kuten	voimiste-
lupenkit,	hyppyarkku	ja	korkeushyppytelineet.127

127	 Piirustus	”Pudasjärven	kunnan	Pudasjärven	kansakoulun	
lisärakennuksen	piirustus”,	L.	Tikkanen,	6/1928;	Työselitys	
9.6.1928,	L.	Tikkanen,	PKA
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	 Ensimmäisen	 osan	 muutostyöt	 suunnitteli	
rakennusmestari	 Lauri	 Tikkanen.	 Muutos-	 ja	 kor-
jauspiirustus	 on	 päivätty	 Pudasjärvellä	 kesäkuussa	
1928.	 Rakennukseen	 oli	 jo	 aiemmin	 tehty	 vähäi-
sempiä	 korjaustöitä,	 kuten	 tiivistämistä	 ja	 uunien	
kunnostusta.128
	 Vuoden	 1929	 ulkoisesti	 merkittävimpiä	
muutoksia	 olivat	 alkuperäisten	 kuistien	 poista-
minen,	 oppilaiden	 sisäänkäynnin	 siirtäminen,	
sisäänkäyntien	 uudet	 katokset	 ja	 kivijalan	 uusimi-
nen.	Rakennuksen	hormeihin	 tuli	myös	muutoksia	
uunien	 poiston	 ja	 siirtämisen	 takia.	 Rakennuksen	
kaikki	 ikkunat	 sekä	 ulko-	 ja	 sisäovet	 vaihdettiin.	
Uudet	 ikkunat	 ja	 ovet	 rakennettiin	 mäntypuusta	
erikoispiirustuksen	 mukaan.	 Väliovet	 varustettiin	
upotettavilla	 reikelilukoilla	 ja	 säiliöiden	 ovet	 päälle	
kiinnitettävillä	lukoilla.	Ulko-ovet	varustettiin	rulla-
lukoilla	ja	messinkisillä	painikkeilla.	Osa	ikkunoista	
tehtiin	 avattaviksi.	 Lisäksi	 oppilaseteisessä,	 koulu-
keittiössä	 ja	 luokkahuoneessa	 yhden	 ikkunan	 ylä-
osaan	 asennettiin	 terveysikkunasaranat.	 Vanhoista	
ikkunoista	saadut	käyttökelpoiset	lasit	hyödynnettiin	
uusien	 ikkunoiden	 valmistuksessa.129	 Ikkunoiden	
ulkopuolisia	 vuorilaudoituksia	 ei	 yksinkertaistettu	
julkisivupiirustusten	mukaisiksi,	vaan	ikkunat	jäivät	
ulkomuodoltaan	kertomaan	rakennuksen	alkuperäi-
sestä	aikakaudesta.	Ikkunoiden	yläpuoliset	koristeai-
heet	kuitenkin	poistettiin.	Nykyisellään	alkuperäistä	
muotoa	 jäljittelevä	 koristeaihe	 löytyy	 vain	 yhdestä	
yläikkunasta	 rakennuksen	 lounaispäädyssä.	 Raken-
nuksen	molemmista	päädyistä	oli	tarkoitus	peittää	

128	 Poropudas	1987,	s.	42-43.
129	 Työselitys	9.6.1928,	L.	Tikkanen,	PKA.

◄ Kuva 81. Rakennuksen 1 muutos- ja korjauspiirustus, 
laatinut L. Tikkanen 1928.

Pudasjärven Lakarin koulu: rakennushistoriaselvitys ja viitesuunnitelmat66 Meri-Tuuli Hietala 2021



GSEducationalVersion

P P

DWG Piha sijaintikaavio 1:3000

Rakennus 1 Rakennus 2

ensimmäisen	 kerroksen	 kaksi	 reunimmaista	 ikku-
naa,	mutta	 näin	 tehtiin	 vain	 rakennuksen	 lounais-
päädyssä.	Vanha	pärekatto	paikattiin	ja	tervattiin.130
	 Sisätiloissa	 merkittävimmät	 muutokset	
koskivat	 koulun	 tiloja.	 Oppilaiden	 sisäänkäyntiä	
siirrettiin	ja	vanhan	kuistin	kohdalle	tehtiin	ikkuna.	
Sisäänkäynti	kohdistui	nyt	vanhan	seinälinjan	koh-
dalle,	joten	sisään	johti	kaksi	ovea	seinän	molemmin	
puolin.	 Molempien	 ovien	 sisäpuolelle	 rakennettiin	
pienet	tuulikaapit.	Toinen	ovi	johti	sisään	koulukeit-
tiön	puolelle.	Vanha	koko	päädyn	mittainen	eteistila	
jaettiin	 kahteen	 osaan	 eteiseksi	 ja	 koulukeittiöksi.	
Eteisestä	rakennettiin	uusi	porras	yläkertaan	ja	por-
taan	 alle	 komero.	 Porras	 oli	 suojattu	 sekä	 eteisessä	
että	 vintillä	 laudoituksella	 ja	 ovella.131	 Keittiöön	
rakennettiin	 uusi	 leivinuuni,	 puuhella	 ja	 säiliöt.	
Toinen	 sisäänkäynnin	 ovi	 johti	 oppilaseteiseen,	
joka	oli	rajattu	vanhasta	koulusalista	uudeksi	tilaksi.	
Oppilaseteiseen	oli	 suunniteltu	myös	 vaatenaulakot	
ja	hattuhyllyt.	Kaikkiin	keittiöihin	ja	oppilaseteiseen	
rakennettiin	 lisäksi	 kiinteä	 halkolaatikko.132	 Vanha	
kulkuyhteys	keittiön	eteisen	ja	oppilaseteisen	välillä	
säilytettiin,	 mutta	 oviaukkoa	 kavennettiin.	 Vanhan	
koulusalin	jäljelle	jäänyt	osa	toimi	edelleen	luokkati-
lana.	Uuden	luokkatilan	ja	eteisen	väliin	rakennettiin	
muuriseinä	 ja	 kolmen	 uunin	 ryhmä,	 joista	 yksi	 oli	
oppilaseteisen	puolella	ja	kaksi	luokkahuoneen	puo-
lella.	 Luokkahuoneessa	 oli	 tien	 puolen	 julkisivulla	
kolme	ikkunaa,	 joista	valo	lankesi	tilaan	oppilaiden	
vasemmalta	puolelta,	kuten	uudessa	rakennuksessa.	
Luokkahuoneen	 etuosaan	 rakennettiin	 opettajan	
koroke	ja	kaksi	säiliötä.133

130	 Piirustus	”Pudasjärven	kunnan	Pudasjärven	kansakouluta-
lon	muutos-	ja	korjauspiirustus”,	L.	Tikkanen,	6/1928;	Työseli-
tys	9.6.1928,	L.	Tikkanen,	PKA.
131	 Työselitys	9.6.1928,	L.	Tikkanen,	PKA.
132	 Ibid.
133	 Piirustus	”Pudasjärven	kunnan	Pudasjärven	kansakouluta-

Kuva 82. Koulun oppilaita opettajineen 1920-luvulla. Taustalla näkyy rakennuksen 1 opettajan asunnon kuisti ja 
rakennuksen julkisivua 1920-luvun tilanteessa ennen vuoden 1929 muutoksia ja korjaustoimenpiteitä. Opettajan 
sisäänkäynnin ulko-oven väritys on muuttunut vuoden 1894 tilanteesta. Kuistin ulkoasusta voidaan päätellä, että 
rakennuksen julkisivu oli korjauksen tarpeessa.
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	 Opettajan	asunnon	eteisestä	erotettiin	pieni	
tuulikaappi.	Eteisen	vanha	porras	purettiin	ja	tilalle	
rakennettiin	 uuni.	 Välipohjan	 porrasaukko	 peitet-
tiin	 samanlaisella	 laudoituksella	 kuin	 ympäröivä	
sisäkatto	 ja	 välipohja	 täytettiin.	 Pihanpuoleisessa	
huoneessa	ja	salissa	ei	tapahtunut	muutoksia.	Kulku-
yhteys	asunnon	ja	koulun	välillä	kulki	työhuoneesta	
oppilaseteiseen.	Keittiöön	rakennettiin	kaksi	säiliötä.	

lon	muutos-	ja	korjauspiirustus”,	L.	Tikkanen,	6/1928,	PKA.

Keittiön	 hellan	 sekä	 keittiön	 ja	 viereisen	 huoneen	
välisen	kulkuyhteyden	muutos	on	jäänyt	epäselväksi.	
Rakennuksen	 nurkassa	 sijainneet	 pienemmät	 huo-
neet	 yhdistettiin	 suuremmaksi	 tilaksi	 ja	 niiden	 vä-
linen	 seinä	 uuneineen	purettiin.	 Purettujen	uunien	
paikalle	tilaan	rakennettiin	uusi	uuni.134
	 Rakenteista	 väliseinien	 ja	 lattianiskojen	
kannatuspilareita	 uusittiin	 pilarikivillä	 ja	 betonista	

134	 Ibid.

Kuva 83. Ote rakennuksen 1 muutos- ja korjauspiirustuksesta pohjapiirustusten kohdalta. Ei mittakaavassa. Piirustukseen 
on merkitty punaisella vuoden 1929 muutostoimenpiteissä tehtävät lisäykset ja muutokset ja vihreällä purettavat osat. 
Piirustuksen päälle on myöhemmin tehty merkintöjä, jotka näkyvät kuvassa. 

Kuva 84. Ote rakennuksen 1 muutos- ja 
korjauspiirustuksesta leikkauksen kohdalta. Ei 
mittakaavassa. Piirustukseen on merkitty punaisella 
vuoden 1929 muutostoimenpiteissä tehtävät lisäykset ja 
muutokset. 

valamalla.	Kannatuspilareille,	kuisteille,	tulisijoille	ja	
ulkoseinille	kaivettiin	uudet	perushaudat.	Perustuk-
set	tehtiin	kanttisista	kivistä	ja	vanhat	kivijalkakivet	
aseteltiin	 tasoitetun	 perustuksen	 päälle.	 Kivijalka	
verhottiin	 ulkopuolelta	 betonilla.	 Uusien	 katosten	
kivijalka	tehtiin	betonista	 ja	pinta	rapattiin	sement-
tilaastilla.	 Uusien	 ulkoportaiden	 alimmat	 askelmat	
valettiin	myös	betonista.	Uudet	väliseinät	keittiön	ja	
eteisen	sekä	luokkahuoneen	ja	oppilaseteisen	välillä	
tehtiin	laudoista	piiruihin	naulaamalla.	Seinien	täyt-
teenä	käytettiin	hiekkaa	ja	kuivia	sammalia.	Seinien	
pintaan	kiinnitettiin	pinkopahvit.	Purkamisesta	saa-
tuja	 hirsiä	 käytettiin	 tukkimaan	 tarpeettomia	 ikku-
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Kuva 86. Kapea tuulikaappi on säilynyt tilallisesti 
muttumattomana vuodesta 1929 saakka.

Kuva 85. Ajallisia kerrostumia. Rakennuksen 1 eteisen 
nurkassa näkyy vuonna 1929 uunia varten lisätty 
muuriseinä ja sisäkaton paneelipinnassa näkyvä vanha 
aukon reuna muistuttaa alkuperäisestä portaan paikasta. 
Seinien levypinnat ja katon valaisin ovat myöhempien 
aikojen kerrostumia.

na-	ja	oviaukkoja.	Tukitut	aukot	tilkittiin	molemmin	
puolin	 tappuroilla.	Muilta	 osin	 ulkoseinät	 tilkittiin	
sisäpuolelta.	Peitettyjen	aukkojen	kohdalle	naulattiin	
entistä	 vastaava	 ulkovuoraus.	 Ulkoseinille	 lähelle	
välipohjaa	 tehtiin	 tuloilmaventtiilit.	 Venttiiliaukot	
suojattiin	 ulkopuolelta	 pellistä	 tehdyillä	 kaltereilla.	
Uusien	 tuulikaappien	 seinien	 rungot	 rakennettiin	
rimoista,	 joiden	 päälle	 molemmin	 puolin	 laitettiin	
pahvit	 ja	 paneelit.	 Uudet	 palomuurit	 ja	 savupiiput	
muurattiin	 jalkaisista	 sementtitiilistä	 kalkkilaastilla.	
Oppilaseteisen,	 luokkahuoneen	 ja	 koulukeittiön	
uudet	ilmakanavat	tehtiin	lattianrajaan	palomuurien	
sivuun	 tai	 uunien	 jalustaan.	 Kanavat	 oli	 varustettu	
kalterein	 suojatuilla	 venttiileillä.	Uudet	 uunit	muu-
rattiin	 peltikuorten	 sisään.	 Uunit	 varustettiin	 valu-
rautaisilla	suuovilla	ja	kipinäsuojuksilla	sekä	pelleillä	
ja	 tuhkaluukuilla.	 Savupeltien	 väliin	 asennettiin	
niklattu	 vetoventtiili.	 Koulukeittiön	 leivinuunin	
sivut	 vuorattiin	 kahden	 metrin	 korkeudelle	 pellil-
lä	 ja	 uunin	 yläosa	 rapattiin	 kalkkilaastilla.	 Uunin	
pesänsuuovi	 ja	muut	 varusteet	 olivat	 valurautaiset.	
Koulukeittiön	hella	muurattiin	peltikuoren	sisään	ja	
varustettiin	hellaraudalla,	paistinuunilla,	kuparisella	
vesisäiliöllä,	valurautaisella	pesänsuuovella,	peltisel-
lä	 höyrynkokoojalla	 ja	 pelleillä,	 pellinjohtimilla	 ja	
tuhkaluukuilla.	Kaikkien	tulisijojen	eteen	asennettiin	
suojapelti.	Myös	vanhat	säilytettävät	tulisijat	korjat-
tiin.	Kaikkien	huoneiden	lattiat	avattiin	ja	alapohjan	
täytteet	 tiivistettiin	 lisäämällä	 sammalia.	 Lattioiden	
korokkeet	 oikaistiin	 ja	 lattia	 naulattiin	 uudelleen	
käyttäen	 sekä	 vanhoja	 että	 uusia	 lankkuja.	 Kuistit	
rakennettiin	 höylätystä	 puutavarasta	 erikoispiirus-
tuksen	mukaan,	jota	ei	tämän	työn	yhteydessä	löyty-
nyt.	Ensimmäisen	osan	kuisteihin	tehtiin	pärekatot.	
Vanhat	 palotikkaat	 säilytettiin	 ja	 tervattiin,	 minkä	
lisäksi	katolle	tehtiin	portaat	nuohoojalle.135

135	 Työselitys	9.6.1928,	L.	Tikkanen,	PKA

	 Korjauksen	 yhteydessä	 kaikki	 lattiat,	 jalka-
listat,	 tulisijat,	 ikkunat	 ja	 ovet	 vuorilautoineen,	 ul-
kokuistit,	 räystäslaudoitukset	 ja	 nurkkavuorilaudat,	
kiintokalusteet	ja	sisäportaat	pohjustettiin	ja	maalat-
tiin	 öljymaalilla.	 Palomuurit	 ja	 rapatut	 uunipinnat	
maalattiin	liimamaalilla	valkoiseksi.	Säiliöt	öljyttiin	ja	
lakattiin.	Ensimmäisessä	rakennuksessa	luokkahuo-
neen	ja	oppilaseteisen	sekä	koulukeittiön	ja	keittiön	
eteisen	seinät	peitettiin	alaosastaan	1,40	metrin	kor-
keudelle	 asti	 pahvilla.	Pahvin	 yläreunaan	naulattiin	
puulista.	Uudet	rankarakenteiset	väliseinät	peitettiin	
kokonaan	 pahvilla.	 Pahvit	 kiinnitettiin	 liimaamalla	
ja	 ne	 maalattiin	 öljymaalilla.	 Opettajan	 huoneiden	
seinien	 pahvit	 oiottiin	 ja	 tapetoitiin.	 Alaosastaan	
peitettyjen	 seinien	 yläosat	 sekä	 koulukeittiön	 ja	
eteisen	 sahapintaiset	 katot	maalattiin	 liimamaalilla.	
Kaikki	 sisäkatot	 ja	 kattolistat	 siveltiin	 liimavedellä	

ja	 lakattiin.	 Toisen	 rakennuksen	 luokkahuoneessa,	
oppilaseteisessä,	 opettajan	 keittiössä	 ja	 eteisessä	
oli	 paneelilautakatot,	 jotka	 maalattiin	 öljymaalilla.	
Opettajan	 muiden	 huoneiden	 katot	 peitettiin	 pah-
villa	 ja	 maalattiin	 liimamaalilla.	 Ullakkohuoneiden	
seinät	 peitettiin	 pinkopahvilla	 ja	 ”tapiseerattiin”	 eli	
tapetoitiin.	 Ulkoportaat	 siveltiin	 kuumennetulla	
tervalla,	 johon	 sekoitettiin	 maaliöljyä.	 Ulkoseinät	
maalattiin	ulkopuolelta	punamultamaalilla.136

136	 Työselitys	9.6.1928,	L.	Tikkanen,	PKA
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5 KOULUN TOIMINTA JA VAIHEET 1930-1989

5.1 1930-luku ja sota-aika Kurenalan kansakoululla

1930-luvulla	 kunnan	 taloutta	 kurittivat	 pulavuodet	
ja	 lisääntyvä	 työttömyys,	mikä	 vähensi	 kunnan	 ve-
rotuloja.	Samaan	aikaan	köyhäinavustusta	jouduttiin	
lisäämään.	Koulujen	menot	olivat	kunnan	taloudelle	
suuri	rasite.	Paineita	toi	myös	vuosikymmenen	lop-
pupuolella	häämöttänyt	aikaraja	oppivelvollisuuden	
toteutumiselle.	 Pudasjärvellä	 jouduttiin	 anomaan	
lykkäystä	 oppivelvollisuuden	 toimeenpanoon	 kah-
teen	kertaan.137
	 Tilanteesta	 voidaan	 päätellä,	 että	 koulujen	
hankintoihin	ja	rakennusten	ylläpitoon	oli	käytettä-
vissä	hyvin	niukasti	varoja.	Kurenalan	kansakoululla	
rakennusten	tilanne	oli	kuitenkin	tuolloin	verrattaen	
hyvä,	koska	vanha	koulurakennus	oli	juuri	kunnos-
tettu	ja	koululle	oli	vastikään	valmistunut	lisäraken-
nus	ja	uudet	piharakennukset.
	 1930-luvun	lopulla	sodan	pelko	alkoi	kasvaa	
ja	 vaikuttaa	 yhteiskunnan	 toimintaan.	Majoituslau-
takunta	pyysi	vuonna	1937	Kurenalan	kansakoulun	
johtokunnalta	 uuden	 koulurakennuksen	 luovutta-
mista	 reservimajoitukseen	 kesäajaksi.	 Johtokunta	
suostui	 pyyntöön.	 Koulutoiminta	 jatkui	 kuitenkin	
seuraavana	syksynä	normaalisti.138
	 Koulutyö	 Kurenalan	 kansakoulussa	 jatkui	
vielä	 seuraavan	 lukuvuoden	 yli,	 kunnes	 sota	 syttyi	
loppuvuodesta	 1939.	 Koulutyö	 keskeytettiin	 sodan	
takia	 7.12.1939-27.3.1940	 väliseksi	 ajaksi.	 Terveys-
lautakunnan	suosituksesta	Kurenalan	koulun	tiloissa	
toimi	koulutoiminnan	keskeyttämisen	ajan	evakuoi-
tujen	synnytys-	ja	sairasmaja.139

137	 Poropudas	1987,	s.	51.
138	 Ibid.
139	 Ibid.	s.	51-52.

Tässä	työssä	käytetystä	aineistosta	 löytyi	päiväämä-
tön	 dokumentti,	 jonka	mukaan	 koululla	 olisi	 ollut	
saksalaista	 ja	 suomalaista	 sotilasmajoitusta.	 Doku-
mentista	 ei	 käy	 ilmi,	 oliko	 kyse	 edellä	 mainitusta	
kesäajan	reservimajoituksesta	ennen	sotaa	vai	majoi-

tustoiminnasta	 sota-aikana.	 Sotilasmajoitus	 aiheutti	
koulun	 rakennuksiin	 vaurioita.	 Majoitustoiminnan	
seurauksena	 koululla	 jouduttiin	 maalaamaan	 lat-
tioita	 ja	 uusimaan	 pinkopahveja,	 sekä	 tapetoimaan	
seiniä.140

140	 Todistus	sotilasmajoituksen	aiheuttamien	vaurioiden	
korjaamisesta,	allekirjoittanut	Rakennuslautakunnan	puolesta	
puheenjohtaja	Kalle	Isomursu	ja	rakennusmestari	Pentti	Järve-
lin,	PKA

Kuva 87. Kurenalan vanhan koulun tontti. Piirustuksen tarkka ajankohta ei ole selvillä, mutta Kuusamontie näyttäisi 
kulkevan vielä vanhalla paikallaan nykyistä Postimiehentietä.
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5.2 Kasvupaineita

Sota-aika	ei	keskeyttänyt	opetuksen	tehostamista	 ja	
Kurenalan	 kansakoululle	 ehdotettiin	 oppilasasun-
tolan	 rakentamista	 1940-luvulla.	 Kunnanvaltuusto	
ehdotti	syksyllä	1940	uuden	alakoulun	perustamista	
Kurenalan	 koulupiiriin.	Kunnanvaltuusto	 päätti	 to-
teuttaa	alakoulun	kiertävänä,	koska	koulupiirin	alue	
oli	laaja	ja	asutus	hajanaista.	Kurenalan	kansakoulun	
johtokunnan	mielestä	ratkaisu	ei	ollut	 tasapuolinen		
koulupiirin	 pitkämatkalaisille	 oppilaille.	 Vaihtoeh-
toisesti	johtokunta	ehdotti	toisen	alakoulun	opettajan	
viran	 ja	 oppilasasuntolan	 perustamista	 Kurenalan	
kansakoulun	 yhteyteen.	 Johtokunnan	 väliintulosta	
huolimatta	 alakoulun	 opettajan	 virka	 perustettiin	
kiertävään	18-viikkoiseen	kouluun,	jolle	vuokrattiin	
tilat	 Hilturannalta	 ja	 Pirinrannalta	 5-6	 kilometrin	
päässä	pääkoululta.	Tulevina	vuosina	oppilasmäärä	
Kurenalan	 koulupiirissä	 kasvoi	 niin,	 että	 vuoden	
1945	piirijaossa	 siitä	erotettiin	omiksi	koulupiireik-
seen	Pirinranta	ja	Pudasjärven	seutu.141

141	 Poropudas	1987,	s.	52.

	 Kunnan	 väkiluku	 kasvoi	 sodan	 jälkeen	 ko-
vaa	vauhtia	ja	kouluun	pyrki	runsaasti	oppilaita.	Ku-
renalan	kansakouluun	perustettiin	toinen	alakoulun	
opettajan	virka	1.8.1949	lähtien.	Koulun	vanha	veis-
tosali	 kunnostettiin	 uudeksi	 alakoulun	 luokkahuo-
neeksi.	Koulun	pihaan	ostettiin	uudeksi	veistosaliksi	
metsäkämppänä	 toiminut	 parakki	 Toppila	 Oy:ltä.	
Kurenalan	 kansakoulussa	 toimi	 täten	 neljä	 opetta-
jaa.142	Parakista,	sen	käyttöajasta	tai	sijoittelusta	kou-
lun	pihalla	ei	tämän	työn	yhteydessä	löytynyt	tietoja.
	 1950-luvun	alussa	Kurenalan	kansakoulussa	
kärsittiin	 tilanahtaudesta.	 Erikoisluokat	 puuttuivat	
kokonaan	 ja	 oppilasluvun	 ennustettiin	 kasvavan	
lähivuosina	 entisestään.	 Oppivelvollisten	 määrän	
ennustettiin	 lähes	 kaksinkertaistuvan	 1950-luvun	
loppua	kohti.	Tuolloin	myös	arveltiin,	että	tarvittaes-
sa	vuokrahuoneita	koulun	käyttöön	ei	olisi	enää	saa-
tavilla.	Osa	lapsista	oli	kokonaan	poissa	opetuksesta	

142		Ibid.	s.	53.

◄ Kuva 88. Näkymä alakoulun luokasta ja veistosalista 
1930- ja 1950-lukujen väliltä. Kuvassa näkyvät opettajan 
koroke, liitutaulu ja komero tilan etuosassa. Tilaa valaisivat 
katosta roikkuvat pyöreät riippuvalaisimet. Kuvassa 
vasemmalla näkyy rakennuksen päädyn ikkunaseinää 
ja oikealla uuniryhmän reunaa sekä sisäänkäynti tilaan. 
Tilassa oli lautalattia ja sisäkatto oli paneloitu. Tilan 
seinät on peitetty pahvilla ja maalattu. Kuva on aiemmin 
tunnistamaton, mutta se vastaa arkistolähteitä ja tilan 
nykyistä luonnetta.

oppilasasuntolan	 puutteen	 vuoksi.143	 Lisäksi	 kansa-
koululta	 puuttuivat	 jo	 ennestään	 kahden	 opettajan	
asunnot.144
	 Johtokunnan	mielestä	koulu	olisi	pitänyt	laa-
jentaa	6-opettajaiseksi,	koska	oppivelvollisten	määrä	
kasvoi	koko	ajan.	Myös	koululautakunta	oli	esittänyt	
koulun	laajentamista	aiemmin,	joten	asiaa	käsiteltiin	
kunnanvaltuustossa.	 Valtuusto	 päätti,	 että	 koululle	
perustettaisiin	 kolmas	 yläkoulun	 opettajan	 virka	
1.8.1950	alkaen,	joten	koulu	kasvaisi	5-opettajaiseksi.	
Uutta	luokkaa	varten	vanhemmassa	koulurakennuk-
sessa	 tehtiin	 muutostöitä.	 Ilkan	 opettajapariskunta	
muutti	uuteen	taloonsa	ja	luopui	asunnosta	koululla.	
Vanhasta	opettajan	asunnosta	kaksi	 suurinta	asuin-
huonetta	yhdistettiin	yhtenäiseksi	luokkatilaksi.145

143	 Pudasjärven	Kurenalan	kansakoulun	johtokunnan	kokous	
12.12.1951,	ote	pöytäkirjasta,	PKA
144	 Pudasjärven	kansakoululautakunnan	kokous	22.12.1951,	
ote	pöytäkirjasta,	PKA
145	 Poropudas	1987,	s.	53.

Kuva 89. Etualalla rakennuksen 1 koillispääty ja oikealla taustalla rakennus 2.
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5.3 Ensimmäisen osan muutokset vuosina 1949 ja 1950

1950-luvun	taitteessa	Kurenalan	ensimmäiseen	kan-
sakoulurakennukseen	 tehtiin	muutoksia	 ja	korjaus-
töitä	 kasvaneen	 oppilasmäärän	 vuoksi.	 Muutokset	
suunnitteli	 rakennusmestari	M.	 Hiltunen.	 Hiltusen	
laatimat	 piirustukset	 on	 päivätty	 Pudasjärvellä	
helmikuussa	1951.	Hiltunen	 laati	muutos-	 ja	 korja-
ustöistä	myös	 rakennusselityksen,	 jossa	 on	 lueteltu	
vuosina	 1949	 ja	 1950	 tehtyjä	 muutostoimenpiteitä.	
Selostus	on	päivätty	Pudasjärvellä	21.5.1951.
	 Hiltunen	on	piirustuksissaan	kuvannut	myös	
rakennuksen	 tilanteen	 ennen	muutostöitä,	mitä	 on	
mielenkiintoista	verrata	vuoden	1928	suunnitelmiin.	
1950-luvun	vaihteen	muutoksia	edeltäneen	tilanteen	
piirustuksissa	 oppilaiden	 sisäänkäynti	 on	 yksiosai-
nen	ja	johtaa	sisään	entiseen	keittiön	eteiseen.	Van-
han	 koulukeittiön	 päädyn	 ikkunoita	 ei	 ole	 peitetty,	
eikä	toisaalta	uutta	ikkunaa	keittiön	eteiseen	avattu.	
Eteisen	porras	on	L-mallinen	eikä	sitä	ole	rajattu	sei-
nällä	eikä	sen	alla	piirustuksen	mukaan	ole	komeroa.	
Vanhan	koulukeittiön	hella-leivinuuniyhdistelmä	on	
toteutunut	 pienempänä	 kuin	 vuoden	 1928	 suunni-
telmissa	 tai	 hellaa	 on	 vuosien	 varrella	 pienennetty.	
Vanhan	koulukeittiön	säiliöt	on	myös	poistettu.	Tilan	
käyttötarkoitus	on	vuosien	varrella	vaihtunut	koulu-
keittiöstä	 ”poikain	 käsityöhuoneeksi”	 eli	 teknisen	
käsityön	tilaksi.	Pienemmästä	eteisestä	oli	käynti	op-
pilaseteiseen	kuten	aiemmin.	Oppilaseteisen	ja	opet-
tajan	asunnon	välille	oli	myös	rakennettu	jonkinlai-
nen	välieteinen,	jota	ei	vuoden	1928	suunnitelmissa	
ollut.	Luokkatila	sen	sijaan	vaikuttaisi	toteutuneen	ja	
säilyneen	hyvin	pitkälti	vuoden	1928	suunnitelman	
mukaisena.	 Opettajan	 asunnon	 tilat	 ovat	 vuoden	
1951	 ajantasapiirustuksessa	myös	 säilyneet	 vuoden	
1928	 suunnitelman	 mukaisina.	 Asunnon	 päädystä	
reunimmaiset	ikkunat	oli	peitetty.	Kulkuyhteys	keit-
tiöstä	suoraan	toiseen	asuinhuoneeseen	oli	säilynyt.	

Kuva 90. Rakennuksen 1 pohjapiirustus ennen muutoksia, laatinut M. Hiltunen 1951.

Ainoat	selvät	eroavaisuudet	vuoden	1928	suunnitel-
miin	opettajan	asunnossa	ovat	tuulikaapista	erotettu	
komero	 ja	 mahdollisesti	 suunniteltua	 pienempinä	
toteutuneet	työhuoneen	uuni	sekä	keittiön	hella.146
	 Huomionarvoista	on,	että	muutospiirustuk-
sia	 ja	 työselitystä	 ei	 hyväksytty	 kouluhallituksessa,	
sillä	 ne	 eivät	 täyttäneet	 valtioneuvoston	 11.11.1948	

146	 Muutos-	ja	korjauspiirustukset	1951,	M.	Hiltunen,	PKA

antamassa	 päätöksessä	 mainittuja	 määräyksiä	 kou-
lurakennuksista.	 Kouluhallitus	 luetteli	 kirjeessään	
piirustusten	 hyväksymisestä	 muutospiirustuksista	
seuraavat	 epäkohdat:	 ”--	 oppilaseteiset,	 koulukeit-
tola	 ja	 kirjasto-	 ja	 kerhohuone	 pinta-alaltaan	 liian	
pieniä,	 alakoulun	 opettajan	 asunto	 pinta-alaltaan	
liian	 pieni	 ja	 oma	 eteinen	 puuttuu,	 vahtimestarin	
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Kuva 92. Rakennuksen 1 julkisivupiirustus muutoksen 
jälkeen, laatinut M. Hiltunen 1951.

Kuva 93. Rakennuksen 1 julkisivupiirustus muutoksen 
jälkeen, laatinut M. Hiltunen 1951.

Kuva 91. Rakennuksen 1 toinen kerros muutoksen jälkeen, laatinut M. Hiltunen 1951.

asuntoon	 käynti	 ullakon	 kautta”.	 Kouluhallitukselta	
tieto	 hylkäämisestä	 lähetettiin	 ensin	 Pudasjärven	
piirin	 kansakouluntarkastajalle,	 joka	 ohjasi	 viestin	
kunnanhallitukselle,	 josta	 asia	 lähetettiin	 edelleen	
rakennuslautakunnalle.	 Rakennuslautakunnan	
toivottiin	 vielä	 tutkivan,	 olisiko	 rakennukset	 voitu	
korjata	siten,	että	laissa	säädetyt	vaatimukset	täyttyi-

sivät.147	Vanhojen	hirsirakennusten	kohdalla	tilanne	
oli	hankala,	sillä	kouluhallituksen	mainitsemat	epä-
kohdat	 liittyivät	 pääasiassa	 tilojen	 laajuuteen,	 mitä	
rakennusten	 tarjoamissa	 puitteissa	 oli	 mahdotonta	
järjestää.

147	 Kouluhallituksen	kirje	Pudasjärven	piirin	kansakouluntar-
kastajalle,	Helsingissä	31.1.1952,	PKA
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	 1950-luvun	vaihteen	muutoksista	monet	ovat	
säilyneet	tähän	päivään.	Vuoden	1949	aikana	tehtiin	
muutokset	 rakennuksen	 koillispäädyssä,	 eli	 koulun	
tiloissa	 ja	 koillispäädyn	 ullakolla.	 Tämän	 lisäksi	
samana	vuonna	koulun	pihaan	pystytettiin	parakki	
käsityötiloiksi.	Vuonna	1950	 tehtiin	muutostyöt	 ra-
kennuksen	 lounaispäädyssä,	 eli	 entisessä	 opettajan	
asunnossa	ja	ullakolla	asunnon	yläpuolella.148
	 Väliseinä	 käsityötilan	 ja	 eteisen	 välillä	
purettiin	 ja	 tilasta	 muodostui	 uusi	 luokkahuone.	
Leivinuuni	ja	hella	purettiin	ja	niiden	paikalle	raken-
nettiin	kokonaan	uudet	uunit,	hormit	ja	muuri.	Uusi	
uuniryhmä	oli	samantyyppinen,	mitä	voidaan	nähdä	
muissakin	 koulun	 tiloissa.	 Samalla	 luokkatilojen	 ja	
oppilaseteisen	poistoilmanvaihtoa	parannettiin.	Van-
hasta	eteisestä	porraskäytävä	ja	tuulikaappi	purettiin	
ja	sisäänkäynti	siirrettiin	oppilaseteisen	puolelle.	En-
tisen	käsityötilan	pitkälle	julkisivulle	avautuva	ikku-
na-aukko	on	peitetty,	kun	taas	etujulkisivun	puolelle	
puretun	portaan	kohdalle	on	lisätty	ikkuna.	Oppilai-
den	 sisäänkäynti	 ja	 tuulikaappi	 siirtyivät	nykyiselle	
paikalleen	oppilaseteisen	puolelle.	Kulku	yläkertaan	
järjestettiin	oppilaseteisestä	tuulikaapin	yli	kiertäen.	
Porras	oli	erotettu	oppilaseteisestä	seinällä	ja	ovella.	
Muilta	osin	vanha	oppilaseteinen	ja	luokkatila	säilyi-
vät	ennallaan.149
	 Opettajan	 asunto	 muutettiin	 kokonaan	
koulun	 tiloiksi.	 Kaksi	 suurempaa	 asuinhuonetta	
yhdistettiin	luokkatilaksi	 ja	väliseinä	muureineen	ja	
uuneineen	purettiin.	Vanhan	väliseinän	keskellä	ol-
leet	uunit	muurattiin	uuden	luokkatilan	pitkälle	sei-
nälle	 olemassa	 olleita	muuriseiniä	 vasten.	Hormeja	
jouduttiin	 lisäämään	 ja	 samalla	parannettiin	 tilojen	
poistoilmanvaihtoa.	Uunien	siirron	myötä	kulkuyh-
teys	 keittiöstä	 luokkahuoneeseen	 poistui.	 Vanhasta	

148	 Rakennusselitys	21.5.1951,	M.	Hiltunen,	PKA
149	 Muutos-	ja	korjauspiirustukset	1951,	M.	Hiltunen;	Raken-
nusselitys	21.5.1951,	M.	Hiltunen,	PKA

opettajan	asunnon	keittiöstä	tuli	koulukeittiö.	Keitti-
ön	vanha	hella	korjattiin,	minkä	lisäksi	tilaan	lisättiin	
tehdasvalmisteinen	 muuripata.	 Vanhasta	 opettajan	
työhuoneesta	tehtiin	koulukirjasto.150
	 M.	Hiltusen	vuonna	1951	laatimissa	muutos-
piirustuksissa	on	vanhin	ensimmäisen	osan	ullakko-
kerroksesta	tehty	pohjapiirustus.	Ensimmäisen	osan	
ullakkotiloista	 ei	 tämän	 työn	 yhteydessä	 löytynyt	
varhaisempia	piirustuksia.	Piirustuksessa	on	esitetty	
1950-luvun	 vaihteessa	 tehty	 uusi	 porrasratkaisu	 ja	
silloiset	yläkerran	asunnot.151
	 Portaikosta	päästiin	 kulkemaan	uuteen	 ala-
koulun	 opettajan	 asuntoon,	 kylmään	 ullakkotilaan	
ja	katon	lappeen	matalan	osan	alle	tehtyyn	varasto-
tilaan.	 Porrashuoneen	 seinät	 paneloitiin,	 käsiteltiin	
liimavedellä	 ja	 lakattiin.	 Alakoulun	 opettajalle	 ra-
kennettiin	yhden	huoneen	ja	keittiön	asunto	raken-
nuksen	 koillispäätyyn.	 Asuinhuoneessa	 oli	 uuni	 ja	
keittiössä	 tehdasvalmisteinen	hella.	Asunnon	 seinät	
rakennettiin	 lautarakenteisina	 täyteseininä,	 peitet-
tiin	pinkopahvilla	ja	tapetoitiin.	Lattiat	rakennettiin	
puisten	 korokkeiden	 varaan	 höylätyistä	 lattiapont-
tilaudoista.	 Sisäkattopinnat	 paneloitiin,	 käsiteltiin	
liimavedellä	 ja	 lakattiin.	 Molemmista	 huoneista	
puhkaistiin	 uudet	 ikkunat	 rakennuksen	 päätyyn.	
Ikkunat	ja	ovet	olivat	tehdasvalmisteisia.	Ensimmäi-
seen	huoneeseen	kuljettiin	suoraan	porrashuoneesta	
ja	toiseen	huoneeseen	ensimmäisen	huoneen	kautta.	
Toisesta	 huoneesta	 oli	 lisäksi	 kulkuyhteys	 kylmälle	
ullakolle.	 Ullakkotilan	 toiselle	 puolelle	 rakennuk-
sen	 lounaispäätyyn	 tehtiin	 vahtimestarille	 yhden	
huoneen	asunto.	Asunnossa	oli	uuni	 ja	yksi	 ikkuna	
päätyjulkisivun	keskellä.	Asuntojen	hormit	 ja	uunit	
saatiin	rakennettua	ensimmäisestä	kerroksesta	 tule-
vien	hormien	yhteyteen.152

150	 Ibid.
151	 Muutos-	ja	korjauspiirustukset	1951,	M.	Hiltunen,	PKA
152	 Muutos-	ja	korjauspiirustukset	1951,	M.	Hiltunen;	Raken-

	 Teknisen	käsityön	tilaksi	ostettiin	parakkira-
kennus	Toppila	Oy:ltä.	Parakki	oli	kooltaan	96	neliö-
metriä.	Tarkempia	tietoja	parakin	sijainnista	koulun	
tontilla	ei	tämän	työn	yhteydessä	löytynyt.	Parakille	
tehtiin	 perustukset	 sorasta	 ja	 säästöbetonista	 pila-
reilla,	 joiden	päälle	 parakki	 rakennettiin	 levyistä	 ja	
vahvistettiin	 rautasitein.	Parakkiin	 tehtiin	pärekatto	
puisten	kattotuolien	varaan	ruodelaudoituksen	pääl-
le.	 Parakki	 lämmitettiin	 kamiinalla.	 Koulun	 pihan	
lipputanko	 uusittiin	 kokonaisuudessaan	 ja	 se	 sai	
uuden	teräsbetonijalustan.153
	 Muutos-	 ja	 korjaustöiden	 yhteydessä	 ra-
kennuksen	 ulkoportaat	 uusittiin	 ja	 maalattiin	 eri-
koismaalilla.	 Kaikki	 luokkatilojen	 ja	 eteisten	 lattiat	
maalattiin	 lattiamaalilla.	 Lisäksi	 kaikki	muunnellut	
tilat	sisustettiin	ja	maalattiin	kokonaan.154

nusselitys	21.5.1951,	M.	Hiltunen,	PKA
153	 Rakennusselitys	21.5.1951,	M.	Hiltunen,	PKA
154	 Ibid.

► Kuva 94. Rakennuksen 1 ensimmäinen kerros 
muutoksen jälkeen, laatinut M. Hiltunen 1951.
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Kurenalan	kansakoulun	 laajentaminen	 yhdellä	 luo-
kalla	 ei	 riittänyt,	 vaan	 uuden	 keskuskansakoulun	
rakentaminen	 todettiin	 tarpeelliseksi	 vuonna	 1949.	
Uuden	koulun	paikaksi	valikoitui	1950-luvun	alussa	
Perttalan	kangas.	Koulusta	 suunniteltiin	kahdeksan	
opettajan	 koulua	 ja	 sen	 yhteyteen	 aiottiin	 rakentaa	
suuri	 oppilasasuntola.	 Keskuskansakoulun	 rakenta-
misen	uskottiin	ratkaisevan	kaikki	tilaongelmat,	joita	
vanhalla	kansakoululla	oli	 kasvavan	oppilasmäärän	
vuoksi.155
	 Uuden	 keskuskansakoulun	 piirustukset	
hyväksyttiin	 ja	 vahvistettiin	 vuonna	 1954,	 mutta	
rakentaminen	 aloitettiin	 vasta	 huhtikuussa	 1955,	
sillä	koulun	sijainnista	syntyi	erimielisyyttä.	Samaan	
aikaan	 tilaongelmat	 Kurenalan	 koulupiirissä	 pahe-
nivat	 entisestään,	 kun	 kouluun	 perustettiin	 kolmas	
alakoulun	opettajan	virka.	Vanhalla	koululla	ei	ollut	
enempää	 tilaa,	 joten	 alakoululle	 vuokrattiin	 tilat	
Lehvilän	talosta	koulun	lähistöltä.	Kurenalan	kansa-
koulu	kasvoi	näin	kuuden	opettajan	kouluksi.156
	 Keväällä	 1956	 koulunjohtaja	Toivo	 Ilkka	 ja	
vaimonsa	opettaja	Aino	Ilkka	anoivat	eroa	virastaan	
31.7.1956	alkaen.	Ero	myönnettiin	yli	30	ansiokkaan	
työvuoden	jälkeen.157

155	 Poropudas	1987,	s.	53-54.
156	 Ibid.	s.	54.
157	 Ibid.

	 Uusi	 keskuskansakoulu	 valmistui	 vuonna	
1956	 ja	 aiheutti	 muutoksia	 koko	 koulupiirissä.	 Sa-
malla	vanhan	kansakoulun	rakennusten	(rakennuk-
set	1	ja	2)	asema	muuttui	täysin,	sillä	ne	menettivät	
asemansa	 itsenäisenä	 kouluna.	 Vanhalle	 koululle	
muodostettiin	oma	Kurenalan	pohjoinen	koulupiiri,	
joka	 aloitti	 toimintansa	 1.8.1957.	 Vanhalle	 koululle	
sijoitettiin	aluksi	yhdistetty	I-II-luokka	ja	Iijoen	poh-
joispuolen	 yhdistetty	 III-IV-luokka.	 Rakennuksiin	
oli	 tarkoitus	 jäädä	 etupäässä	 lisätiloja	 väliaikaisiin	
tilatarpeisiin.	Toisin	kuitenkin	kävi,	 sillä	 rakennuk-
set	olivat	hyvin	ahkerassa	ja	monipuolisessa	käytössä	
aina	 siihen	 saakka,	 kunnes	 rakennuksissa	 aloitti	
peruskoulun	 ala-aste	 vuonna	 1983.	 Vanhan	 kansa-
koulun	 rakennusten	 runsas	 käyttötarve	 kumpusi	
koulu-uudistuksista.158
	 Vanhalla	 kansakoululla	 sattui	 tulipalo	
23.11.1960	 toisen	 osan	 alakerran	 opettajan	 asun-
nossa.	 Palo	 oli	 saanut	 alkunsa	 pöytävalaisimesta.159	
Palovahinkojen	takia	asunnon	huoneessa	jouduttiin	
uusimaan	linoleumilattiaa,	seinien	pahvit	 ja	tapetit,	
sisäkatto,	ikkunalasit,	ikkunoiden	ja	ovien	vuorilau-
dat,	 lattia-	 ja	kattolistat	 sekä	 toisen	opettajan	asun-
non	ovi.	Tämän	lisäksi	tehtiin	sähkö-,	puhdistus-	ja	
maalaustöitä.160
	 Uusi	kansakoululaki	valmistui	1.7.1957.	Lain	
mukaan	kansakoulu	piteni	kuuteen	vuoteen,	minkä	
lisäksi	tuli	2-vuotinen	kansalaiskoulu.	Kansakoulun	
osana	saattoi	toimia	myös	apukoulu	tai	kunnallinen	
keskikoulu.	 Uuden	 lain	 myötä	 koulutiloista	 tuli	

158	 Poropudas	1987,	s.	55;	Pekka	Törrö,	Lakarin	koulun	rehto-
ri	1983-2011,	puhelinhaastattelu	7.5.2021
159		Rainer	Försti,	Kurenalan	koulun	opettaja	1957-	ja	rehtori	
1972-1989,	puhelinhaastattelu	7.5.2021.
160	 Palovahinkoarvio	2.12.1960,	kunnanrakennusmestari	V.	A.	
Heinonen,	PKA

5.4 Vanhan koulun asema muuttuu

jälleen	 pulaa.	 Vuonna	 1950	 perustettu	 kunnallinen	
keskikoulu	 laajeni	 koko	 ajan,	 minkä	 lisäksi	 tiloja	
tarvittiin	 myös	 perustettavalle	 kansalaiskoululle.	
Vanhan	kansakoulun	tilat	olivat	tuohon	aikaan	hei-
kossa	kunnossa	ja	päässeet	rapistumaan,	mutta	tiloja	
tarjottiin	kansalaiskoulun	tarpeisiin	väliaikaisratkai-
suksi.	Kansalais-	ja	keskikoulu	toimivat	rakennuksis-
sa	vuosina	1957-1966,	kunnes	niille	valmistuivat	uu-
det	tilat	asuntoloineen	Rimminkankaalle.	Kurenalan	
vanhan	kansakoulun	rakennukset	pysyivät	kuitenkin	
edelleen	opetuskäytössä,	sillä	tiloja	käyttivät	vuodes-
ta	 1965	 alkaen	 Pudasjärven	 yhteis-	 ja	 keskikoulu.	
Vuosina	 1969-1983	 rakennuksissa	 sijaitsi	 apukoulu	
(myöh.	erityiskoulu),	jolloin	vanha	kansakoulu	tun-
nettiin	apukoulun	nimellä.161
	 Pudasjärvellä	 kansakoulu	 muuttui	 perus-
koulun	ala-asteeksi	19.5.1972.	Vuonna	1983	vanhan	
kansakoulun	 rakennuksissa	 aloitti	 Lakarin	 koulun	
nimellä	Pudasjärven	pohjoisen	koulupiirin	ala-aste.	
Ala-aste	 nimettiin	 Lakarin	 kouluksi	 koulun	 ensim-
mäisen	opettajan	mukaan.	Myös	koulua	ympäröivä	
asuinalue	 nimettiin	 Lakariksi.	 Lakarin	 koulu	 toimi	
tiloissa	 samanaikaisesti	 erityiskoulun	kanssa	 yhden	
vuoden	ajan	siten,	että	ala-aste	sijaitsi	rakennuksessa	
1	 ja	erityiskoulu	rakennuksessa	2.	Erityiskoulu	siir-
tyi	Kurenalan	koululle	vuonna	1983,	minkä	jälkeen	
Lakarin	koulu	alkoi	elää	omaa	elämäänsä	rakennuk-
sissa.	 Vuonna	 1983	 Lakarin	 koulussa	 aloitti	 kolme	
vuosiluokkaa,	luokat	1-3,	ja	koulu	laajeni	vuosittain	
yhden	vuosiluokan	kerrallaan.162

161	 Poropudas	1987,	s.	55-56;	”Lakarin	koulun	aikajana”,	
tietokortit,	LKA
162	 Poropudas	1987,	s.	55-56;	Pekka	Törrö,	Lakarin	koulun	
rehtori	1983-2011,	puhelinhaastattelu	7.5.2021

◄ Kuva 95. Näyttävä värikuva Lakarin koulun vanhimmasta 
osasta kulkuneuvojen perusteella 1950- ja 1960-lukujen 
vaihteesta. 1950-luvun muutosten jälkeen rakennuksen 
ulkoasu vastaa lähes täysin nykytilannetta, muun 
muassa ullakkohuoneiden ikkunajako ja sisäänkäynnit 
vastaavat nykytilaa. Päädyn poistumistikkaat muistuttavat 
nykyistä, mutta kuvassa ne erottuvat julkisivussa selkeästi 
valkoiseksi maalattuna. Lehtikuuset ovat kuvassa yltäneet 
jo korkeiksi. Koulun pihaa ympäröi aita.
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◄ Kuva 96. Ilmakuva Lakarin koulun ympäristöstä 
1960-luvun alkupuolelta. Kuvasta voidaan havaita, että 
pihapiiri on säilynyt lähes ennallaan. Myöhemmin pihan 
kulkuväylät on päällystetty ja piha-alueelle on lisätty 
leikkivälineitä. Kuvan alareunassa näkyvään metsikköön 
on myöhemmin rakentunut rivitaloja. Koulun nykyisen 
kolmannen osan kohdalla on peltoa, kuten voidaan nähdä 
myös vuoden 1978 asemapiirustuksesta.

► Kuva 97. Lakarin koulun asemapiirustus vuodelta 1978.
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5.5 Muutokset ja lisäeristys 1970- ja 80-luvuilla

1970-luvulla	 ja	 80-luvun	 vaihteessa	 	 erityiskouluna	
toimineisiin	rakennuksiin	tehtiin	henkilökunnan	so-
siaalitilat	miehille	ja	naisille,	sekä	samalla	lisäeristys,	
pintamateriaalien	uusimista	ja	toiseen	rakennukseen	
keittiö.	 Lisäksi	 rakennuksen	 2	 yläkertaan	 vanhaan	
opettajan	 asuntoon	 sijoitettiin	 erityiskoulun	 henki-
lökunnan	tilat.	Asunnon	pienempään	huoneeseen	si-
joitettiin	rehtorin	kanslia	ja	suurempaan	huoneeseen	
opettajahuone.	 Samoihin	 aikoihin	 toisen	 kerroksen	
asunnon	 eteiseen	 rakennettiin	 pieni	 wc-tila	 van-
han	 säilytystilan	 paikalle,	mutta	muutoksen	 tarkka	
ajankohta	ei	ole	tiedossa.	Lakarin	koulun	aloittaessa	
vuonna	1983	rakennuksen	1	yläkerran	vanha	asunto	
muutettiin	niin	ikään	opettajahuoneeksi	ja	kansliak-
si.	Erityiskoulun	muutettua	toisaalle	Lakarin	koulun	
henkilökunnan	tilat	siirtyivät	rakennuksen	2	yläker-
taan	vuoteen	1994	saakka.163
	 Sosiaalitilojen	muutoksiin	 ja	 lisäeristykseen	
liittyen	koulun	ensimmäisestä	rakennuksesta	löytyi-
vät	 27.12.1977	 päivätyt	 piirustukset.	 Piirustuksesta	
löytyi	useita	kopioita,	joiden	päälle	on	myöhemmin	
eri	 aikoina	 luonnosteltu	 päiväämättöminä	 erilaisia	
pienempiä	lisäyksiä	ja	muutoksia.	Toisesta	rakennuk-
sesta	 löytyvät	 samoihin	 aikoihin	19.4.1978	päivätyt	
Pudasjärven	 kunnan	 rakennustoimistossa	 laaditut	
piirustukset,	 ja	 niistä	 niin	 ikään	 löytyi	 useampia	
paikoin	 muokattuja	 kopioita.	 Toisen	 rakennuksen	
piirustuksista	 löytyi	 myös	 virallinen	 29.1.1980	 päi-
vätty	piirustus,	 joka	on	mitä	 ilmeisimmin	päätynyt	

163	 Työselitys	24.11.1972,	rakennusmestari	V.	A.	Heinonen;	
”Kurenalan	vanhakoulu	vanhempi	rakennus.	Sosiaalitilojen	
teko	miehille	ja	naisille.”	28.4.1978,	rakennusmestari	Jaakko	
Kaukko;	Työselitys	”Kurenalan	ala-aste	ja	erityiskoulu,	Pudas-
järvi,	Muutostyö”	20.7.1978,	Arkton-Suunnitteluryhmä	Oy;	
Työselitys	”Erityiskoulun	sos.tilojen	rakentaminen”,	Pudasjär-
ven	kunta,	PKA;	Pekka	Törrö,	Lakarin	koulun	rehtori	1983-
2011,	puhelinhaastattelu	7.5.2021

toteutukseen.164
	 Kun	 verrataan	 ensimmäisen	 rakennuksen	
vuoden	 1977	 piirustusta	 vuoden	 1951	 muutospii-
rustuksiin,	voidaan	todeta,	että	1950-luvun	muutos-
toimenpiteet	olivat	 toteutuneet	hyvin	pitkälti	 suun-
nitelmien	 mukaan.	 Ensimmäisessä	 rakennuksessa	
luokkatilat	pysyvät	hyvin	 samantyyppisinä	kuin	ai-
emmassa	muutosvaiheessa.	 Ainoastaan	 keskimmäi-
sestä	 luokkatilasta	 ikkunaseinän	puoleinen	säilytys-
komero	oli	luultavasti	purettu	pois	tai	toteutumaton.	
Rakennuksen	koillispäädyssä	sijaitsevan	luokkatilan	
opettajan	 koroke	 oli	 säilynyt,	 vaikka	 vuoden	 1951	

164	 Työpiirustus	pohja,	Kurenalan	vanhakoulu,	rakennus	päit-
täin	tiehen,	19.4.1978,	Pudasjärven	kunta,	rakennustoimisto,	
muutettu	29.1.1980	H.	V.,	PKA

piirustuksessa	sitä	ei	ole	esitetty.	Vuoden	1977	piirus-
tuksessa	oppilaiden	sisäänkäynnin	katos	on	leveäm-
pi	 kuin	 vuoden	 1951	 suunnitelmassa,	 samanlainen	
kuin	 viereisen	 sisäänkäynnin	 katos	 ja	 nykytilanne.	
Oppilaseteisen	ja	entisen	koulukirjaston	välinen	vä-
lieteinen	on	poistunut	vuoden	1977	suunnitelmassa,	
ja	sen	paikalla	sijaitsevat	käsienpesuallas	ja	juomaha-
na.	165
	 Ensimmäisessä	rakennuksessa	vanhasta	keit-
tiöstä	purettiin	pata	ja	hella	ja	niiden	paikalle	tilasta	
erotettiin	wc-	ja	suihkutilat	naisille.	Lisäksi	tilan	ul-
konurkkaan	asennettiin	lämminvesivaraaja.	Vanhas-
ta	koulukirjastosta	poistettiin	uuni	ja	tilasta	erotettiin	
165	 Pääpiirustus,	Kurenalan	vanhakoulu,	rakennus	1,	pohjat,	
julkisivut,	27.12.1977,	RK.,	PKA

Kuva 98. Pohjapiirustus rakennuksen 1 toisesta kerroksesta vuodelta 1977.
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Kuva 99. Pohjapiirustus rakennuksen 1 ensimmäisestä kerroksesta vuodelta 1977.
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wc-	ja	suihkutilat	miesten	sosiaalitiloiksi.	Suihkutila	
on	 merkitty	 myöhemmin	 siivoustilaksi.166	 Myös	
vanhaan	opettajan	 asuntoon	 tehty	 luokkahuone	 sai	
vesipisteen.	Toisessa	 kerroksessa	 katon	 lappeen	 alle	
166	 Viemäripiirustus,	erityiskoulu	(vanhempi	rak.),	20.3.1980,	
E.	I.,	PKA

jäävät	matalat	 tilat	on	vuoden	1977	suunnitelmassa	
merkitty	 kylmiksi	 varastotiloiksi,	minkä	 lisäksi	 en-
tisen	 alakoulun	 opettajan	 asunnon	 keittiön	 viereen	
on	 rakennettu	 pieni	 varastotila	 ullakon	 puolelle.	
Vanha	vahtimestarin	asunto	säilyi	ennallaan,	mutta	

sen	 eteen	 rakennettiin	 uusi	
eteistila	kaappeineen.167

167	 Pääpiirustus,	Kurenalan	
vanhakoulu,	rakennus	1,	pohjat,	
julkisivut,	27.12.1977,	RK.,	PKA
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	 Toisessa	 rakennuksessa	 vanhasta	 oppilase-
teisestä	 erotettiin	 wc-tilat	 miehille	 ja	 naisille,	 sekä	
siivoustila,	 joka	 esiintyy	 myöhemmissä	 suunnitel-
missa.168	 Toisen	 rakennuksen	 sosiaalitiloista	 löytyi	
myös	piirustus,	jossa	nykyisen	museoluokan	ja	toisen	
luokkatilan	väliseen	nurkkaan	oppilaseteisen	puolel-
le	oli	suunnitteilla	vielä	kolmas	wc-	ja	suihkutila.	Se	
on	kuitenkin	jäänyt	toteutumatta.169
	 Uusissa	 wc-tiloissa	 vanhat	 seinät	 koolattiin	
laudoin	 ja	 levytettiin	 lastulevyllä.	 Uudet	 väliseinät	
olivat	 levytetyt	 ja	 rankarakenteiset	 ja	 niiden	 sisään	
asennettiin	 mineraalivillalevy.	 Ulkopuolelta	 seinät	
maalattiin	 ja	 wc-tilojen	 puolelta	 seinät	 verhottiin	
muovitapetilla.	Poistoilma	uusista	wc-tiloista	johdet-
tiin	vanhaan	savuhormiin.170
	 Toisen	 rakennuksen	 opettajan	 asunnon	
keittiön	 hella	 ja	 pata	 purettiin	 ja	 tilaan	 sijoitettiin	
uusi	 keittiökalustus	 ja	 lämminvesivaraaja.	 Keittiön	
seinät	 levytettiin	 lastulevyllä	 ja	 maalattiin.	 Uudet	
kiintokalusteet	 olivat	melamiinipintaiset	 ja	 työtasot	
laminaattia,	 pesupöytä	 oli	 ruostumatonta	 terästä.171	
Opettajan	asunnon	kaksi	asuinhuonetta	yhdistettiin	
yhtenäiseksi	luokkatilaksi	purkamalla	tilojen	välinen	
seinä	ja	uunit.	Rakennuksen	keskimmäinen	luokka-
tila	pysyi	muuten	tiloiltaan	ennallaan,	mutta	luokan	
edustalla	ollut	opettajan	koroke	purettiin	 ja	uunien	
puoleiselle	 seinälle	 lisättiin	 vesipiste.	 Rakennuksen	
luoteispäädyssä	 sijaitsevasta	 veistosalista	 ja	 ala-
koulun	luokasta	purettiin	opettajan	koroke	 ja	säiliö	
sekä	 uuniryhmän	 keskellä	 sijainnut	 hella.	 Toisessa	

168	 Työselitys,	“Erityiskoulun	sos.	tilojen	rakentaminen”;	
Viemäripiirustus,	erityiskoulu,	21.3.1980,	E.	I.;	Työpiirustus,	
Lakarin	ala-aste,	Talo	2,	Pohja	I	kerros	1:50,	piir.	n:o	154,	Ark-
kitehtuuritoimisto	H.	Pyykkönen,	15.6.1993,	PKA
169	 Työpiirustus	pohja,	Kurenalan	vanhakoulu,	rakennus	
päittäin	tiehen,	19.4.1978,	Pudasjärven	kunta,	rakennustoimis-
to,	PKA
170	 Työselitys,	“Erityiskoulun	sos.	tilojen	rakentaminen”,	PKA
171	 Työselitys,	“Erityiskoulun	sos.	tilojen	rakentaminen”,	PKA

kerroksessa	 tilamuutoksia	 ei	 työpiirustuksen	 mu-
kaan	tehty,	mutta	opettajien	tilojen	pintamateriaalien	
muutoksista	on	kerrottu	tarkemmin	työselityksessä.	
Opettajien	tiloissa	ulkoseiniin	asennettiin	lisäeristys.	
Sisäseinät	ja	katto	koolattiin	laudoilla	ja	päällystettiin	
lastulevyllä	ja	maalattiin.	Lattia	oikaistiin	ja	päällys-
tettiin	 lastulevyllä,	minkä	päälle	asennettiin	muovi-
matto.172	Rakennus	sai	kauttaaltaan	lisäeristyksen	ja	
uudet	 pintamateriaalit,	 kuten	 myös	 ensimmäinen	
rakennus.173
	 Sosiaalitilojen	täydentämisen	ohella	samasta	
muutosvaiheesta	 on	 laadittu	 erilliset	 lisälämmöne-
ristyssuunnitelmat,	joista	selviävät	1980-luvun	vaih-
teessa	tehdyt	uudet	rakennekerrokset.	174	
	 Lisälämmöneristys	 tehtiin	kauttaaltaan	mo-
lempiin	 rakennuksiin	 ja	 ullakkohuoneisiin.	 Seinien	
lisälämmöneristys	 tehtiin	 sisäpuolelle	 mineraali-
villalla	 100	 millimetriä	 paksusti,	 ensimmäisessä	
rakennuksessa	 vähintään	 50	 millimetriä	 paksusti.	
Villan	päälle	asennettiin	höyrynsulkumuovi	ja	seinät	
pinnoitettiin	lastulevyllä	ja	maalattiin.	Myös	sisäsei-
nät	levytettiin.	Vanhoissa	seinissä	säilytettiin	entiset	
ovet	ja	ikkunat,	muutoin	uudet	ovet	olivat	tavallisia	
wc-maalipintaisia	ovia.	Yläpohjan	 lisäeristys	 tehtiin	
vanhan	 eristyksen	 päälle	 mineraalivillalla.	 Sisä-
katot	 tehtiin	 alaslaskuina	 ja	 levytettiin.	 Alapohjan	
lisäeritys	tehtiin	koolaamalla	vanhan	lattiarakenteen	
päälle.	Ennen	koolausta	vanhat	lattiapäällysteet	pois-
tettiin.	 Lisäeristämiseen	 käytettiin	 100	 millimetriä	
paksua	 mineraalivillaa.	 Koolauksen	 päälle	 lattiaan	
asennettiin	lastulevy,	 jonka	päälle	 lattiapäällysteeksi	

172	 Työselitys,	“Erityiskoulun	sos.	tilojen	rakentaminen”,	PKA
173	 Työpiirustus,	Kurenalan	vanhakoulu,	rakennus	päittäin	
tiehen,	pohja,	19.4.1978,	Pudasjärven	kunta,	rakennustoimisto,	
muutettu	29.1.1980	H.	V.,	PKA
174	 Lisälämmöneristyssuunnitelma,	erityiskoulu,	rakennus	
1,	leikkaukset,	29.8.1979,	Mauno	Malvari;	Lisälämmöneris-
tyssuunnitelma,	erityiskoulu,	vanha	rakennus,	leikkaukset,	
28.8.1979,	Harri	Varjus,	PKA

Kuva 100. Työpiirustus rakennuksen 2 toisesta kerroksesta 
vuodelta 1980.
liimattiin	 muovimatto.	 Ilmanvaihto	 säilyi	 edelleen	
painovoimaisena	vanhojen	hormien	kautta.	Uutena	
rakennuksiin	tulivat	sosiaalitilojen	myötä	vesi-	ja	vie-
märiputket,	lämminvesivaraajat	ja	vesikalusteet.175
	 Huomionarvoista	on,	että	alapohjan	lisäeris-
tys	ja	uusi	lattiapinta	tehtiin	vanhan	alapohjaraken-
teen	 päälle,	 jolloin	 syntyi	 merkittävä	 korkeusero	
uuden	lattiapinnan	ja	sisäänkäyntien	välille.	Muutos	
lattiapinnan	korkeudessa	näkyy	edelleen	esimerkiksi	
ylimääräisinä	askelmina	tuulikaapeissa	ja	uunien	ala-
osan	peittymisenä.	Lattiapinnan	korottamisen	takia	
myös	ovia	jouduttiin	madaltamaan	ja	ikkunat	jäivät	
huonetiloissa	 matalalle.	 Lisäeristystyön	 yhteydessä	

175	 “Kurenalan	vanhakoulu	vanhempi	rakennus,	Sosiaalitilo-
jen	teko	miehille	ja	naisille”,	28.4.1978,	rakennusmestari	Jaakko	
Kaukko;	Työselostus,	Erityiskoulu,	lisälämmöneristystyön	
työselostus,	PKA

Pudasjärven Lakarin koulu: rakennushistoriaselvitys ja viitesuunnitelmat84 Meri-Tuuli Hietala 2021



GSEducationalVersion

P P

DWG Piha sijaintikaavio 1:3000

Rakennus 1 Rakennus 2

Kuva 101. Työpiirustus rakennuksen 2 ensimmäisestä kerroksesta vuodelta 1980. Eteisestä on erotettu sosiaalitilat miehille ja naisille ja vanhan opettajan asunnon huoneet on 
yhdistetty opetustilaksi. Vanhassa opettajan asunnon keittiössä tapahtui myös muutoksia. Seinissä näkyvät lisäeristykset. Piirustuksesta voidaan nähdä myös 
tuloilmaventtiilit ulkoseinissä ja sisäänkäyntien portaat, jotka poikkeavat nykyisistä.

OSA 1  Rakennushistoriaselvitys 85



lattian	 alapuolisesta	 tuulettamisesta	 huolehdittiin	
avaamalla	 perusmuurin	 aukot.	 Lisäksi	 rakennusten	
ikkunoihin	lisättiin	kolmannet	lasit.176	Mielenkiintoi-
nen	 yksityiskohta	 lisälämmöneristyssuunnitelmien	
leikkauksissa	ovat	myös	maininnat,	 joiden	mukaan	
molemmissa	 rakennuksissa	 alapohja	 purettaisiin	 ja	
tehtäisiin	 maanvarainen	 lattia,	 mikäli	 alapohjalan-
kut	ovat	lahot.	Alapohjan	tyyppiä	ei	kuitenkaan	ole	
muutettu,	vaan	rakennuksissa	on	edelleen	tuulettuva	
alapohja.177
	 Lisäeristämisen	ja	sosiaalitilojen	rakentami-
sen	aikaan	rakennuksia	korjattiin	myös	ulkopuolelta.	
Ulkoseinät	 ja	 ikkunat	maalattiin	ulkopuolelta,	räys-
täiden	alapinnat	uusittiin	ja	sisäänkäyntien	katokset	
ja	 kuisti	 uusittiin	 sekä	 asennettiin	 uudet	 ulko-ovet.	
Rakennukseen	 2	 tehtiin	 punainen	 konesaumapel-
tikatto	 ja	 lunetti-ikkunat	 säilytettiin.	 Talousraken-
nuksen	liiterin	ovi	muutettiin	liukuoveksi	80-luvulla.	
Rakennuksessa	 1,	 talousrakennuksessa,	 saunassa	 ja	
kellarissa	oli	1980-luvun	alussa	tiilikatot,	joiden	tilal-
le	 vaihdettiin	 vaiheittain	mineriittilevykate.	 Raken-
nuksen	2	konesaumapeltikatto	vaihdettiin	niin	ikään	
mineriittilevykatteeseen	viimeisenä,	vuonna	1994.178

176	 Työselostus,	Erityiskoulu,	lisälämmöneristystyön	työselos-
tus,	PKA
177	 Lisälämmöneristyssuunnitelma,	erityiskoulu,	rakennus	
1,	leikkaukset,	29.8.1979,	Mauno	Malvari;	Lisälämmöneris-
tyssuunnitelma,	erityiskoulu,	vanha	rakennus,	leikkaukset,	
28.8.1979,	Harri	Varjus,	PKA
178	 Kustannusarvio,	Erityiskoulun	ulkopuoliset	korjaustyöt,	
Pudasjärven	kunta,	PKA;	Pekka	Törrö,	Lakarin	koulun	rehtori	
1983-2011,	puhelinhaastattelu	7.5.2021

Kuva 102. Kuva 103.

Kuvat 102 ja 103: Lisälämmöneristyssuunnitelman leikkaukset rakennuksesta 2 vuodelta 1979.

Kuva 104. Kuva 105.

Kuvat 104 ja 105. Lisälämmöneristyssuunnitelman leikkaus ja rakennetyyppi rakennuksesta 1 vuodelta 1979.

Pudasjärven Lakarin koulu: rakennushistoriaselvitys ja viitesuunnitelmat86 Meri-Tuuli Hietala 2021



	 Vuonna	 1983	 Kurenalan	 vanhan	 koulun	
kiinteistöistä	laadittiin	selvitys,	jossa	kuvataan	raken-
nusten	 senhetkistä	 tilannetta	 ja	 kuntoa.	Molemmat	
koulurakennukset	oli	merkitty	saneeratuiksi	vuonna	
1980,	jolloin	aiemmin	kuvattu	lisäeristys	ja	sosiaaliti-
lojen	rakentaminen	toteutettiin.	Selvityksen	mukaan	
vuonna	 1983	 rakennusten	 julkisivut	 oli	 verhoiltu	
pystylaudoituksella.	 Vesikatolla	 oli	 ensimmäisessä	
rakennuksessa	 tiilikate	 ja	 toisessa	 rakennuksessa	
peltikate.	 Sisätiloissa	 oli	 juuri	 rakennetut	 wc-tilat	
ja	 lisäeristys	 uusine	 pintamateriaaleineen.	 Myös	
vanhat	 lattiat,	 väliseinät	 ja	 laipiot	 oli	 kunnostettu	
kauttaaltaan.	 Lämmitysjärjestelmänä	 oli	 sähköläm-
mitys.	Toisen	rakennuksen	ulkopinnat	oli	maalattu.	
Rakennusten	sisäpuolinen	kunto	arvioitiin	hyväksi,	
mutta	 ensimmäisen	 osan	 ulkopuolinen	 kunto	 arvi-
oitiin	heikoksi	ja	toisen	osan	kohtalaiseksi.	Selvityk-
sessä	 tarkasteltiin	 lyhyesti	 myös	 piharakennuksia.	
Talousrakennuksessa	 oli	 tuolloin	 halkovaja,	 vanhat	
ulkohuoneet	 sekä	 varastotilaa.	 Selvityksen	mukaan	
talousrakennus	oli	maalattu	vuonna	1982	ja	kate	oli	
uusittu	mineriittikatteella	vuonna	1981	ja	rakennuk-
sen	yleiskunto	oli	kohtalainen.	Saunarakennuksessa	
oli	 pesutupa,	 sauna	 ja	 pukuhuone	 ja	 kellarissa	 pel-
kästään	kellaritiloja.	Kellarin	ja	saunan	kunto	arvioi-
tiin	heikoksi.179
	 Lakarin	 koulun	 aloittaessa	 rakennuksissa	
vuonna	1983	rakennuksessa	1	ja	piharakennuksissa	
oli	 tiilikate	 ja	 rakennuksessa	 2	 konesaumapeltikat-
to.	 Vuodesta	 1983	 vuoteen	 1994	 saakka	 kaikkien	
pihapiirin	 rakennusten	 katemateriaalit	 vaihdettiin	
vaiheittain	mineriittilevykatteeksi.180

179	 Selvitys	kiinteistöstä,	Kurenalan	vanha	koulu,	Pudasjärven	
kunta,	tekninen	toimisto,	16.5.1983,	insinööri	Raimo	Varanka,	
PKA
180	 Pekka	Törrö,	Lakarin	koulun	rehtori	1983-2011,	puhelin-
haastattelu	25.5.2021 Kuva 106. Erityiskoulun asemapiirustus 5.7.1982. Laatinut Pudasjärven kunta, Rakennustoimisto.

OSA 1  Rakennushistoriaselvitys 87



Kuva 107. Rehtori Pekka Törrön piirustus Lakarin koulun toisesta osasta vuodelta 1988. Piirustuksesta näkee rakennuksen tilanteen ennen vuoden 1994 muutoksia. Rakennuksessa oli 
konesaumapeltikatto ja neljä lunetti-ikkunaa. Ennen koulun kolmannen osan ja pysäköintialueen rakentamista autot ajettiin sisäpihalle rakennusten edustalle, mistä kertovat myös 
julkisivussa näkyvät pistorasiat. Vuoden 1988 tilanteessa rakennuksiin oli tehty lisälämmöneristys ja sisäänkäyntien katokset oli uusittu, mutta rakennusten ulkoinen yleisilme oli säilynyt.
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6 LAKARIN KOULUN VIIMEISIMMÄT VUOSIKYMMENET 1990-2020

6.1 Lakarin koulu laajenee

1990-luvun	 alkupuolella	 Lakarin	 koulua	 laajennet-
tiin	 huomattavasti,	 kun	 vanhan	 pihapiirin	 lounais-
puolelle	 koulun	 alueelle	 rakennettiin	 lisärakennus.	
Lisärakennus	 on	 kaksikerroksinen	 ja	 sen	 kerrosala	
on	noin	 1900	neliömetriä.	 Lisärakennus	 sisälsi	 val-
mistuessaan	 kahdeksan	 opetustilaa,	 jakelukeittiön	
ja	ruokasalin,	liikuntasalin,	kirjaston,	opettajanhuo-
neen	ja	talonmiehen	asunnon.181
	 Tarve	 aiempiin	 tiloihin	 nähden	 mittavasta	
laajennuksesta	 perustui	 1980-luvun	 lopulla	 tehtyyn	
oppilasmääräennusteeseen.	 Ennusteen	 mukaan	 tu-
levan	 oppilasmäärän	 arvioitiin	 olevan	 noin	 200	 ja	
perusopetusryhmien	sekä	opettajan	virkojen	määrän	
yhdeksän.	Oppilasmäärän	 kasvun	 perusteina	 olivat	
paitsi	 lastenneuvolasta	 saadut	 oppilasennusteet,	
myös	Pudasjärven	keskustaajaman	kasvu	 ja	kaavoi-
tuksen	suuntaviivat.182
	 Vuonna	 1986	 Pudasjärven	 kunnan	 keskus-
taajamassa	asui	noin	4000	asukasta.	Keskustaajaman	
alue	 jakautui	 kolmeen	 kaava-alueeseen:	 Kurenalan	
eteläiseen,	Kurenalan	pohjoiseen	ja	Rimminkankaan	
rakennuskaava-alueisiin.	 Kurenalan	 pohjoinen	 ra-
kennuskaava-alue	sijaitsi	Lakarin	koulupiirin	alueel-
la.	 Tuolloin	 kaava-alueelle	 rakennettiin	 vuosittain	
60-90	 uutta	 asuntoa,	 joista	 omakotitaloja	 oli	 noin	
20-30	kappaletta	ja	rivitaloja	40-60	kappaletta.	Vuon-
na	1986	omakotirakentamiseen	varatut	alueet	olivat	
vähenemässä	eteläisellä	rakennuskaava-alueella,	kun	
taas	 pohjoisella	 alueella	 oli	 valmiiksi	 kaavoitettu	
omakotitaloalue	 ja	 hankittuna	 maa-alueita,	 jonne	
181	 Lakarin	ala-asteen	lisärakennus	ja	muutostyö,	harjannosta-
jaiset	10.12.1993,	PKA
182	 Pudasjärven	Lakarin	koulun	johtokunnan	kokous	
2/24.3.1986,	ote	pöytäkirjasta,	PKA

kaavoitus	oli	vireillä.	Näin	ollen	arveltiin,	että	vuosi-
na	1987-1988	omakotirakentaminen	tultaisiin	ohjaa-
maan	Kurenalan	pohjoiselle	rakennuskaava-alueelle.	
Rakentajat	 olivat	 usein	 nuoria	 lapsiperheitä,	 joten	
Lakarin	 koulupiirin	 oppilasmäärän	 ennakoitiin	
kasvavan	 huomattavasti	 lähivuosina.183	 Rakennus-
toiminnan	painottumisen	ja	oppilasmääräennusteen	
vuoksi	koulun	rakennushanke	nähtiin	koulun	yhtei-
sössä	kiireelliseksi.184
	 Vuonna	 1989	 Lakarin	 koulussa	 aloitti	 niin	
monta	uutta	oppilasta,	että	ensimmäinen	vuosiluok-
ka	 jaettiin	 kahteen	 ryhmään.185	 Siten	 koulu	 tarvitsi	

183	 Pudasjärven	kunnan	rakennustarkastajan	lausunto	koulun-
johtajalle	6.3.1986,	PKA
184	 Lakarin	koulun	rakennustoimikunnan	kokous	26.5.1986,	
ote	pöytäkirjasta,	PKA
185	 Muistio	koulun	tilanteesta	1983-1990,	”Lakarista”	(ei	
päivämäärää),	PKA

opetustilat	seitsemättä	perusopetusryhmää	ja	liikun-
nan	opetusta	varten.	Tilat	järjestyivät	lähistöllä	sijain-
neesta	 kunnan	 omistamasta	 nuoriso-	 ja	 urheilutalo	
Suojalinnasta	 sekä	 lukion	 liikuntasalista.186	Vuoteen	
1990	mennessä	oppilasmäärä	jatkoi	kasvuaan	ja	so-
pivien	tilojen	puute	aiheutti	koulun	toiminnalle	han-
kaluuksia.	Koulun	toisessa	osassa	sijaitseva	nykyinen	
museoluokka	oli	varsinainen	monikäyttötila,	sillä	se	
toimi	 samanaikaisesti	 perusopetuksen	 ja	 teknisen	
käsityön	opetustilana	sekä	voimistelusalina.187	Tarve	
koulun	laajentamiselle	kasvoi	välttämättömäksi.

186	 Oulun	lääninhallituksen	kouluosaston	päätös	”Peruskou-
lun	tai	sen	osan	sijoittaminen	muuhun	kuin	koulun	omaan	
huoneistoon”,	28.7.1989,	PKA;	Pekka	Törrö,	Lakarin	koulun	
rehtori	1983-2011,	puhelinhaastattelu	7.5.2021
187	 Muistio	koulun	tilanteesta	1983-1990,	”Lakarista”	(ei	
päivämäärää),	PKA;	Pekka	Törrö,	Lakarin	koulun	rehtori	1983-
2011,	puhelinhaastattelu	7.5.2021

Kuva 108. Ilmakuva 
Lakarin koulun 
työmaavaiheesta. 
Koulun uusimmassa 
osassa näkyy torni, 
joka on sittemmin 
purettu. Kahden 
vanhimman 
osan korjaus- ja 
muutostyöt ovat 
kuvan ottohetkellä 
käynnissä.
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Kuva 109. Lakarin koulun kolmas osa rakennettiin vanhan pihapiirin lounaispuolelle. Laajennuksen laajuus on huomattava koulun aiempiin tiloihin nähden. Uuden osan piha-alueelle 
rakennettiin uudet pysäköinti- ja leikkialueet sekä pelikenttä. Laajennuksen yhteydessä rakennuksiin 1 ja 2 tehtiin muutostöitä. Rakennukseen 1 sijoitettiin tekstiili- ja teknisen käsityön 
tilat. Rakennuksessa 2 sijaitsevat koulun aamu- ja iltapäiväkerhon tilat sekä oppilashuollon tilat. Rakennuksiin vaihdettiin koneellinen ilmanvaihto, jolloin molempien rakennusten 
ylempiin kerroksiin rakennettiin IV-konehuoneet. Rakennusten muihin ullakkohuoneisiin ei kohdistettu muutoksia, sillä ne jäivät pois koulun päivittäisestä käytöstä.
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	 Lisärakentamisessa	päädyttiin	lopulta	ratkai-
suun,	 jossa	 vanhat	 koulurakennukset	 kunnostettiin	
uuden	koulun	lisätiloiksi.	Lakarin	koulun	johtokun-
ta	esitti	tulevan	lisärakennuksen	sijoituspaikaksi	en-
sisijaisesti	koulun	entistä	pihapiiriä	edellyttäen,	että	
”rakennukset	luontevasti	sijoittuisivat	ja	mahtuisivat	
käytössä	olevalle	alueelle”.	Toissijaisena	vaihtoehtona	
esitettiin	 koulun	 viereistä	 pelto-	 ja	 kenttäaukiota.	
Tuolloin	koulun	alueen	lounaisosassa	oli	lähialueen	
asukkaiden	 viljelypalstoja,	 niittyä	 ja	metsää.	 Johto-
kunta	 painotti	 päätöksessään	 ”suunnittelijan	 asian-
tuntemusta	ja	vapautta.”188
	 Käytetyissä	asiakirjalähteissä	vanhojen	kou-
lurakennusten	 suojelutahto	 ilmenee	 ensimmäisen	
kerran	Lakarin	ala-asteen	ja	perusparannuksen	ark-
kitehtisuunnittelusta	 laaditussa	 tarjouspyynnössä.	
Tarjouspyynnössä	on	mainittu	seuraavasti:	”Suunni-
telmassa	tulee	erityisesti	huomioida	olemassa	olevien	
rakennuksien	 ”suojelun”	 asettamat	 vaatimukset.”189	
Sana	”suojelu”	lienee	lainausmerkeissä,	koska	raken-
nukset	olivat	kaavassa	suojellut	vain	ympäristöltään	
ja	ulkoisilta	ominaispiirteiltään.190
	 Lakarin	 ala-asteen	 laajennuksen	 ja	 muu-
tostöiden	 arkkitehtisuunnittelijaksi	 valittiin	 Arkki-
tehtuuritoimisto	 H.	 Pyykkönen	 Ämmänsaaresta,	
Suomussalmelta.	 Suunnitelmat	 on	 laadittu	 vuonna	
1993.	 Lisärakennus	 toteutettiin	 ensin	 ja	 sen	 raken-
taminen	alkoi	elokuussa	1993	ja	rakennus	valmistui	
heinäkuussa	1994.	Koulu	aloitettiin	uudessa	osassa.	
Vanhojen	 koulurakennusten	 kunnostus	 aloitettiin	
alkukesästä	 1994	 lukuvuoden	 päätyttyä	 ja	 työ	 oli	

188	 Pudasjärven	Lakarin	koulun	johtokunnan	kokous	
17.5.1990,	ote	pöytäkirjasta,	PKA;	Pekka	Törrö,	Lakarin	koulun	
rehtori	1983-2011,	puhelinhaastattelu	7.5.2021
189	 Tarjouspyyntö	Lakarin	ala-asteen	laajennuksen	ja	peruspa-
rannuksen	arkkitehtisuunnittelusta,	19.6.1989,	PKA
190	 Asemakaavaselostus,	Kurenalan	pohjoinen	osa,	Raken-
nuskaavan	muutos	ja	laajennus,	8.5.1986	[online]	[tulostettu	
23.10.2020].

valmis	syyskuussa	1994.	Ensimmäiseen	osaan	tehtiin	
teknisen-	ja	tekstiilityön	tilat	ja	toiseen	rakennukseen	
kolme	 opetustilaa,	 kouluterveydenhoitajan	 tilat	 ja	
opettajien	tilat.	Uudessa	rakennuksessa	oli	8	opetus-
tilaa,	 liikuntasali,	 jakelukeittiö,	 ruokasali,	 kirjasto,	
opettajahuonetilat	ja	talonmiehen	asunto.191

191	 Lakarin	ala-asteen	lisärakennus	ja	muutostyö,	harjannosta-
jaiset	10.12.1993,	PKA

Kuva 110. Lakarin koulun 
kolmas osa valmistui 
vuonna 1994. Alemmissa 
julkisivukuvissa näkyvä 
torni on alun perin 
toteutunut, mutta 
sittemmin purettu.

Kuva 111. Lakarin 
koulun kolmannen 
osan alkuperäinen 
julkisivupiirustus 
kaakkoon.

Kuva 112. Lakarin koulun kolmannen osan 
julkisivupiirustus lounaaseen.
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Kuva 113. Rakennuksen 1 ensimmäisen kerroksen työpiirustus vuoden 1994 muutoksista. Laatinut Arkkitehtuuritoimisto H. Pyykkönen.
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6.2 Ensimmäisen ja toisen osan muutokset 1994

Lakarin	 koulun	 ensimmäinen	 osa	 koki	merkittäviä	
tilamuutoksia	vuoden	1994	muutostöiden	yhteydes-
sä.	Rakennukseen	sijoitettiin	teknisen-	ja	tekstiilityön	
opetustilat.	Sisäänkäynnit	säilyivät	edellisen	vaiheen	
ratkaisun	 mukaisina	 ja	 pääasiallinen	 kulku	 raken-
nukseen	 ohjautui	 vanhan	 opettajan	 asunnon	 koh-
dalta.	 Tekstiilityön	 tila	 sijoitettiin	 aiemmin	 vanhan	
opettajan	asunnon	huoneista	 yhdistettyyn	opetusti-
laan.	Tekstiilityön	tilassa	on	alaslaskettu	katto.	Edel-
lisessä	muutosvaiheessa	 tehdyt	 sosiaalitilat	pysyivät	
käytössä.	Entisistä	naisten	 sosiaalitiloista	 suihku-	 ja	
wc-tila	yhdistettiin	siivoustilaksi.	Rakennuksen	koil-
lispäädyn	kaksi	luokkatilaa	ja	oppilaseteinen	sen	si-
jaan	kokivat	merkittäviä	tilamuutoksia.	Kaikki	kolme	
tilaa	yhdistettiin	keskeltä	toisiinsa	teknisen	käsityön	
opetustiloiksi.	 Keskimmäisen	 luokkatilan	 ja	 oppi-
laseteisen	 välinen	 muuriseinä	 uuneineen	 purettiin	
kokonaan	pois.	Rakennuksen	päädyssä	 sijainneesta	
luokkatilasta	 avattiin	 alkuperäistä	 väliseinää	 sekä	
vanhan	oppilaseteisen	että	 toisen	 luokkatilan	suun-
taan.	Alkuperäistä	väliseinälinjaa	tukemaan	pystytet-
tiin	 liimapuupilarit	 vanhan	koulukeittiön	 ja	 eteisen	
väliseinän	 yhtymäkohtaan	 ja	 puretun	 uuniryhmän	
väliseinän	kohdalle.192
	 Kaikki	 tilat	 muodostivat	 yhdessä	 keskeltä	
avoimen	teknisen	työn	pajatilan.	Rakennuksen	kes-
kellä	 sijainneen	 luokkatilan	 paikalle	 rakennettiin	
konehuone,	 kuumakäsittely-	 ja	 maalaustilat,	 sekä	
tilojen	keskelle	pieni	opettajan	 tila.	Tilojen	keskellä	
pilareiden	vieressä	sijaitsee	metallityöpöytä.	Raken-
nuksen	päädyssä	sijainneen	luokkatilan	kohdalla	on	
puutyötila.	Tilojen	sisäkattopinnat	on	pääosin	peitet-
ty	akustiikkalevyillä.	Uusissa	väliseinissä	on	lasiovet	

192	 Rakennustapaselostus,	Lakarin	ala-aste,	s.	4;	Pääpiirustus,	
Lakarin	ala-aste,	Talo	1,	Pohja	I-	ja	II-kerros	1:100,	15.6.1993,	
Arkkitehtuuritoimisto	H.	Pyykkönen,	PKA

ja	 väliseinäikkunoita.	 Ikkunoita	 on	 avattu	 myös	
maalaustilan	 ja	 puutyötilan	 väliselle	 alkuperäiselle	
seinälle.193
	 Ensimmäisen	 osan	 toisessa	 kerroksessa	 ta-
pahtuneet	tilamuutokset	johtuvat	koneellisen	ilman-
vaihdon	käyttöönotosta.	Rakennuksen	koillispäädyn	
käytöstä	 poistetuista	 henkilökunnan	 tiloista	 toinen	
huone	 muutettiin	 IV-konehuoneeksi.	 Huoneiden	
väliset	 hormit,	 muuriseinä	 ja	 uunit	 purettiin	 pois	
ja	niiden	tilalle	huoneiden	seinät	täydennettiin	ran-
karakenteisilla	 seinillä.	 Uudessa	 IV-konehuoneessa	
sijainnut	 ikkuna	 peitettiin	 ja	 vanhaan	 ikkuna-auk-
koon	asennettiin	IV-säleikkö.	Rakennuksen	toisessa	
päässä	 sijainnut	 siivoushenkilökunnan	 sosiaalitila	
poistettiin	 käytöstä.194	 Tilojen	 välistä	 kylmää	 ullak-
kotilaa	hyödynnettiin	IV-kanavien	kuljettamiseen.

193	 Työpiirustus,	Lakarin	ala-aste,	Talo	1,	Pohja	I	kerros	1:50,	
piir.	n:o	151,	Arkkitehtuuritoimisto	H.	Pyykkönen,	15.6.1993,	
PKA
194	 Työpiirustus,	Lakarin	ala-aste,	Talo	1,	Pohja	II	kerros	1:50,	
piir.	n:o	152,	Arkkitehtuuritoimisto	H.	Pyykkönen,	15.6.1993,	
PKA
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Kuva 114. Rakennuksen 
1 toisen kerroksen 
työpiirustus vuoden 1994 
muutoksista. Laatinut 
Arkkitehtuuritoimisto H. 
Pyykkönen.

Kuva 115. Viereisen 
sivun pohjapiirustukseen 
liittyvä leikkaus A-A 
vuodelta 1993. Laatinut 
Arkkitehtuuritoimisto H. 
Pyykkönen.
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Kuva 116. Rakennuksen 1 julkisivujen muutospiirustukset vuodelta 1993. Laatinut Arkkitehtuuritoimisto H. Pyykkönen.
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Kuva 117. Vuoden 1994 muutokset näkyvät rakennuksen 1 koillispäädyssä. Rakennuksen ullakolle rakennettiin 1950-luvun vaihteessa kaksi huonetta, jolloin päätyyn avattiin kaksi 
ikkunaa alkuperäisen yhden ikkunan sijaan. Vuoden 1994 muutoksissa toinen ullakkohuone muutettiin IV-konehuoneeksi, josta peitettiin ikkuna ja asennettiin IV-säleikkö.
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Kuva 118. Rakennuksen 1 ensimmäisen kerroksen työpiirustus vuoden 1994 muutoksista. Laatinut Arkkitehtuuritoimisto H. Pyykkönen.
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	 Lakarin	 koulun	 toisessa	 osassa	 suurimmat	
muutokset	 kohdistuivat	 entisen	 opettajan	 asunnon	
tiloihin,	 joissa	 kaksi	 huonetta	 oli	 aiemmin	 yhdis-
tetty	 luokkatilaksi	 ja	 vanha	 asunnon	 keittiö	 toimi	
koulukeittiönä.	Entinen	luokkatila	jaettiin	uudelleen	
kahteen	osaan,	 joista	 toiseen	 tuli	 terveydenhoitajan	
vastaanottotila	 ja	 suurempaan	 tilaan	 pienryhmän	
opetustila.	Entinen	koulun	keittiö	purettiin	ja	tilasta	
tehtiin	 odotustila.	Odotustilan	 ja	 terveydenhoitajan	
tilan	välissä	olleet	vanhat	komerot	purettiin	ja	tilojen	
välille	rakennettiin	uusi	väliseinä.	Odotustilan	nurk-
kaan	vanhaa	muuria	vasten	rakennettiin	wc-tila,	josta	
oli	näyteluukku	terveydenhoitajan	vastaanottotilaan.	
Oppilashuollon	tiloissa	on	alaslasketut	katot.	Muilta	
osin	tilat	ensimmäisessä	kerroksessa	säilyivät	ennal-
laan	ja	muutokset	koskivat	lähinnä	talotekniikkaa	ja	
tilojen	pintamateriaaleja.195
	 Toisessa	 kerroksessa	 tilamuutoksia	 ei	 tehty,	
mutta	vanha	opetusvälinevarasto	muutettiin	 IV-ko-
nehuoneeksi.	 Muutoin	 tilat	 pysyivät	 aiemmassa	
käyttötarkoituksessaan	opettajien	työtiloina	ja	varas-
toina.	Tiloissa	uusittiin	pintamateriaaleja	ja	päällim-
mäisiä	 rakennekerroksia,	 kuten	 muissakin	 tiloissa.	
Rakennuksen	koko	 luoteispäädyn	kattavaa	ullakko-
tilaa	hyödynnettiin	IV-kanavien	kuljettamiseen.196
	 Vuoden	 1994	 muutostöiden	 aikana	 Laka-
rin	 koulun	 toisen	 osan	 alapohja	 havaittiin	 osittain	
huonokuntoiseksi.	Myös	 rakennuksen	pihanpuolei-
sen	 ulkoseinän	 alimmassa	 hirsikerrassa	 havaittiin	
vaurioita.	 Muutostöiden	 yhteydessä	 noin	 puolet	
alapohjasta	uusittiin	kokonaan	ja	pihan	puolen	alin	
hirsikerta	kengitettiin.	Uusimisen	yhteydessä	museo-

195	 Työpiirustus,	Lakarin	ala-aste,	Talo	2,	Pohja	I	kerros	1:50,	
piir.	n:o	154,	Arkkitehtuuritoimisto	H.	Pyykkönen,	15.6.1993,	
PKA
196	 Työpiirustus,	Lakarin	ala-aste,	Talo	2,	Pohja	II	kerros	1:50,	
piir.	n:o	155,	Arkkitehtuuritoimisto	H.	Pyykkönen,	15.6.1993,	
PKA

luokan	 vanha	 lankkulattia	 jouduttiin	myös	 korvaa-
maan	uudella.197
	 Toisen	osan	 luoteispäädyssä	sijaitseva	 luok-
kahuone,	alun	perin	alakoulun	 luokka	 ja	veistosali,	
muutettiin	museoluokaksi.	Tilan	 seinät	 palautettiin	
hirsipinnalle,	 lattia	 rakennettiin	 lankuista	 ja	 sisäka-
ton	 paneelipinta	 jätettiin	 näkyviin.	 Aloitteen	 tilan	
entisöinnistä	ja	museoluokan	rakentamisesta	tekivät	
Lakarin	koulun	opettajat.	Hanke	nähtiin	 tarkoituk-
senmukaisena,	mutta	entisöintityön	ehtona	oli,	että	
työn	 tuli	 olla	 toteuttamiskelpoinen	 eikä	 se	 saanut	
aiheuttaa	kohtuuttomia	kustannuksia.198

197	 Pudasjärven	kunnan	teknisen	lautakunnan	kokous	
23.8.1994,	ote	pöytäkirjasta,	PKA;	Pekka	Törrö,	Lakarin	koulun	
rehtori	1983-2011,	puhelinhaastattelu	7.5.2021
198	 Pudasjärven	kunnan	koulutuslautakunnan	kokous	
23.8.1994,	ote	pöytäkirjasta,	PKA

GSEducationalVersion

P P

DWG Piha sijaintikaavio 1:3000

Rakennus 1 Rakennus 2

Kuva 119. Ote rakennuksen 2 toisen kerroksen 
työpiirustuksesta vuodelta 1993. Laatinut 
Arkkitehtuuritoimisto H. Pyykkönen.

Kuva 120. Viereisen sivun 
pohjapiirustukseen liittyvä 
leikkaus A-A vuodelta 1993. 
Laatinut Arkkitehtuuritoimisto H. 
Pyykkönen.

OSA 1  Rakennushistoriaselvitys 97



Kuva 121. Rakennuksen 2 julkisivupiirustukset vuodelta 1993. Laatinut Arkkitehtuuritoimisto H. Pyykkönen.
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	 Vuoden	 1994	 muutostöiden	 yhteydessä	
ensimmäisen	 ja	 toisen	osan	perustukset	 kunnostet-
tiin,	 hiekkapuhallettiin	 pinnoiltaan	 ja	 rapattiin.199	
Molempien	rakennusten	ulkoverhoukset	uusittiin.200	
Molempien	 rakennusten	 ensimmäisen	 kerroksen	
ikkunat	vaihdettiin.	Uudet	ikkunat	olivat	3-puitteisia	
puuikkunoita.	 Vaihdettujen	 ikkunoiden	 kohdalla	
listoitukset	 ja	 ikkunapielet	 tehtiin	 vanhan	 mallin	
mukaisina.	 Ullakkokerrosten	 ikkunat	 säilytettiin	 ja	
kunnostettiin.201	Rakennuksen	2	konesaumattu	pelti-
katto	vaihdettiin	mineriittilevykatteeseen	ja	samalla	
sisäpihan	 puoleisella	 katon	 lappeella	 sijainneet	
lunetti-ikkunat	poistettiin.202	Osa	rakennusten	ovista	
vaihdettiin	 ja	 säilytettävät	 ovet	 kunnostettiin	 sekä	
helat	tarkistettiin	ja	uusittiin	tarvittavilta	osin.203
	 Vuonna	 1995	 vanhan	 pihapiirin	 eteläiseen	
osaan	 rakennusten	 väliin	 pystytettiin	 kaatuneitten	
muistomerkki	Syötteen	lohkareesta.204

199	 Rakennusselitys,	Lakarin	ala-aste,	Arkkitehtuuritoimisto	
H.	Pyykkönen,	s.	20,	PKA
200	 Ibid.,	s.	39.
201	 Ibid.,	s.	26-28.
202	 Pekka	Törrö,	Lakarin	koulun	rehtori	1983-2011,	puhelin-
haastattelu	7.5.2021	ja	25.5.2021
203		Rakennusselitys,	Lakarin	ala-aste,	Arkkitehtuuritoimisto	
H.	Pyykkönen,	s.	28,	PKA
204	 Pekka	Törrö,	Lakarin	koulun	rehtori	1983-2011,	puhelin-
haastattelu	25.5.2021

Kuva 122. Rakennuksessa 2 tapahtui ulkoisesti melko vähän näkyviä muutoksia vuoden 1994 muutoksissa. Näkyvimpiä 
muutoksia olivat uudet IV-päätelaitteet rakennuksen katolla sekä kuvassa räystään alla näkyvä IV-säleikkö. Samalla 
rakennuksen konesaumattu peltikatto vaihdettiin mineriittilevykatteeseen.
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Kuva 123.

► Kuva 124.

Talvisia näkymiä Lakarin koululta.
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6.3 Lakarin koulun 2000-luku

Lakarin	koulun	kolmas	osa	vihittiin	käyttöönsä	kou-
lulla	25.2.1995.205
	 Lakarin	 koulun	 uusimman	 osan	 käyttöön-
oton	 jälkeen	 koulun	 toiminta	 on	 jatkunut	 melko	
tasaisesti.	Vuonna	2005	koulu	oli	lakkautusuhan	alla,	
sillä	 oppilasmääräennuste	 oli	 muutamana	 vuonna	
aiempaa	 pienempi.	 Lakarin	 koulun	 oppilaat	 oli	
määrä	 siirtää	Kurenalan	koululle,	kun	 taas	Lakarin	
koulun	rakennuksiin	oli	tarkoitus	sijoittaa	päiväkoti	
ja	ikäihmisten	palveluasumista.	Kävi	kuitenkin	ilmi,	
ettei	Lakarin	koulun	väki	olisi	lopulta	mahtunutkaan	
Kurenalan	 koulun	 rakennuksiin.	 Lisäksi	 Lakarin	
koulun	läheisyyteen	rakennettiin	jatkuvasti	lisää	rivi-	
ja	omakotitaloja,	joihin	asettui	enimmäkseen	nuoria	
perheitä.	Lopulta	Lakarin	koulu	säilyi,	sillä	oppilas-
määrän	 nähtiin	 pysyvän	 tulevaisuudessa	 tasaisena,	
minkä	lisäksi	koko	koulun	yhteisö	puolusti	hanakasti	
koulun	säilyttämistä.206
	 Tällä	hetkellä	Lakarin	koululla	on	177	oppi-
lasta,	joista	osa	on	pitkämatkalaisia	kuljetusoppilaita.	
Henkilökuntaa	koululla	on	keväällä	2021	25	henki-
löä.
	 Koulu	 toimii	 pihapiirin	 kaikissa	 kolmessa	
rakennuksessa.	Uusin	laajennusosa	toimii	pääraken-
nuksena.	 Vanhan	 pihapiirin	 ensimmäisessä	 osassa	
toimivat	tekstiili-	ja	teknisen	käsityön	tilat.	Toisessa	
osassa	 ovat	 iltapäiväkerhon	 ja	 oppilashuollon	 tilat.	
Vanhojen	 rakennusten	 ullakkotiloissa	 sijaitsevat	
huoneet	ovat	varastotiloina,	taloteknisinä	tiloina	tai	
käyttämättöminä.	Ullakkohuoneet	on	lämmitetty.

205	 Kutsu	Lakarin	koulun	vihkiäistilaisuuteen	25.2.1995,	PKA.
206	 Martta	Oinas-Panuma,	”Hauskaa	on	meillä	kaikilla”,	Iijo-
kiseutu,	25.11.2014,	s.	7;	Pekka	Törrö,	Lakarin	koulun	rehtori	
1983-2011,	puhelinhaastattelu	7.5.2021

	 Pudasjärven	 hirsikampus	 valmistui	 vuon-
na	 2016	 Lakarin	 koulun	 läheisyyteen	 Poroputaan	
alueelle	 ja	 kampuksella	 toimii	 yli	 700	 oppilaan	 yh-
tenäiskoulu	esiopetuksesta	lukioon.207	Hirsikampuk-
sen	tulo	ei	ole	vaikuttanut	Lakarin	koulun	asemaan	
nykyisillä	oppilasmääräennusteilla.
	 Pitkällä	 aikavälillä	 oppilasmäärät	 ovat	 las-
kussa	 koko	 Pudasjärven	 alueella.	 Tulevina	 vuosina	
Lakarin	 koulun	 oppilasmäärän	 on	 ennustettu	 kas-
vavan,	minkä	 jälkeen	 oppilaiden	 ja	 opetusryhmien	
määrä	 kääntyy	 laskuun.	 Tulevan	 peruskorjauksen	
tilamuutoksilla	pyritään	reagoimaan	koulun	tuleviin	
tilatarpeisiin	ja	parantamaan	rakennusten	monikäyt-
töisyyttä	 ja	 muunneltavuutta	 mahdollisiin	 muihin	
käyttötarkoituksiin	 siinä	 vaiheessa,	 kun	 oppilaiden	
ja	opetusryhmien	määrä	olennaisesti	vähenee.

207	 Pudasjärven	hirsikampus	[online]	[viitattu	18.5.2021].	
Saatavilla	www-muodossa:	[URL:http://www.logcapital.fi/fi/
hirsikohde/pudasjärven-hirsikampus#info];	Pudasjärven	kau-
punki:	Pudasjärven	hirsikampus	[online]	[viitattu	18.5.2021].	
Saatavilla	www-muodossa:	[URL:https://www.pudasjarvi.fi/
kaupungin-palvelut/koulutus-ja-varhaiskasvatus/perusopetus/
koulut/hirsikampus].

Kuva 125. Lakarin koulun toisen osan sisäänkäynti.
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Kuva 126. Asemapiirustus 1:750. Laatinut Meri-Tuuli Hietala.
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7 MUUTOSVAIHEET, SÄILYNEISYYS JA NYKYTILA

7.1 Piha-alueen nykytila

Kuva 127. Pihan pintoja. Piha-alueen 
kulkuväylät on pääasiassa asfaltoitu. 
Asfaltin reunoilla ja lehtikuusien katveessa 
on vaaleaa soraa. Leikkivälineiden alla 
on hiekkaa. Pihan viheralueet ovat 
nurmipintaiset.

Kuva 128. Kuva 129.

Kuva 131.Kuva 130.

Kuva 134.

Kuva 132.

Kuva 135.Kuva 133.

Kuvat 128 ja 130: Talousrakennus 
on päässyt valitettavan huonoon 
kuntoon. Pihapiirin kokonaisuuden 
säilyttämiseksi rakennuksen perusteellinen 
kunnostaminen ja käyttöönotto esimerkiksi 
kiinteistöhuollon tarpeisiin olisi kiireellinen 
toimenpide.

Kuvat 133-134: Eri-ikäisten leikkivälineiden 
alusta on hiekkaa.

Kuva 132: Kavillisuus peittää kellarin kesän 
jälkeen.
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7.2 Ajantasapiirustukset rakennus 1

Lakarin koulu
Korjaustyö Talo 1
Postimiehentie 1, 93100 PUDASJÄRVI

NYKYINEN TILANNE, TALO 1
POHJAPIIRUSTUS, 1. KERROS
ARK 1961 - 001

.
1:100

.

1.9.2020 R.I

Joose Kankare, arkkitehti

RAKENNUSKOHDESUUNNITTELIJAN YHTEYSTIEDOT

www.avario.fi
info@avario.fi

PUH. 08 311 9500

MITTAKAAVAPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ PÄIVÄYS VASTUULLINEN SUUNNITTELIJAPIIR.

Talo 1YHT.

ULLAKKOKERROS
1. KERROS

BRUTTOALA

-

-
-

m²
m²

m²

KERROSALA

344,0

64,0
280,0

TILAVUUS

m²
m²

m³-m²

TALO 1

Kuva 136. Rakennuksen 1 ensimmäisen kerroksen ajantasainen pohjapiirustus. Laatinut Avario Oy.
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Lakarin koulu
Korjaustyö Talo 1
Postimiehentie 1, 93100 PUDASJÄRVI

NYKYINEN TILANNE, TALO 1
POHJAPIIRUSTUS, ULLAKKOKERROS
ARK 1961 - 002

.
1:100

.

1.9.2020 R.I

Joose Kankare, arkkitehti

RAKENNUSKOHDESUUNNITTELIJAN YHTEYSTIEDOT

www.avario.fi
info@avario.fi

PUH. 08 311 9500

MITTAKAAVAPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ PÄIVÄYS VASTUULLINEN SUUNNITTELIJAPIIR.

Talo 1

Kuva 137. Rakennuksen 1 toisen kerroksen ajantasainen pohjapiirustus. Laatinut Avario Oy.
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Lakarin koulu
Korjaustyö Talo 1
Postimiehentie 1, 93100 PUDASJÄRVI

NYKYINEN TILANNE, TALO 1
LEIKKAUKSET
ARK 1961 - 004

.
1:100

.

1.9.2020 R.I

Joose Kankare, arkkitehti

RAKENNUSKOHDESUUNNITTELIJAN YHTEYSTIEDOT

www.avario.fi
info@avario.fi

PUH. 08 311 9500

MITTAKAAVAPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ PÄIVÄYS VASTUULLINEN SUUNNITTELIJAPIIR.

Talo 1

Leikkaus A-A Leikkaus B-B

Lakarin koulu
Korjaustyö Talo 1
Postimiehentie 1, 93100 PUDASJÄRVI

NYKYINEN TILANNE, TALO 1
LEIKKAUKSET
ARK 1961 - 004

.
1:100

.

1.9.2020 R.I

Joose Kankare, arkkitehti

RAKENNUSKOHDESUUNNITTELIJAN YHTEYSTIEDOT

www.avario.fi
info@avario.fi

PUH. 08 311 9500

MITTAKAAVAPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ PÄIVÄYS VASTUULLINEN SUUNNITTELIJAPIIR.

Talo 1

Leikkaus A-A Leikkaus B-B

Julkisivu lounaaseen

Lakarin koulu
Korjaustyö Talo 1
Postimiehentie 1, 93100 PUDASJÄRVI

NYKYINEN TILANNE, TALO 1
JULKISIVUT 2
ARK 1961 - 006

.
1:100

.

1.9.2020 R.I

Joose Kankare, arkkitehti

RAKENNUSKOHDESUUNNITTELIJAN YHTEYSTIEDOT

www.avario.fi
info@avario.fi

PUH. 08 311 9500

MITTAKAAVAPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ PÄIVÄYS VASTUULLINEN SUUNNITTELIJAPIIR.

Talo 1Julkisivu koilliseen

Kuvat 138-139. Rakennuksen 1 ajantasaiset leikkaukset. Laatinut Avario Oy. Kuva 140. Rakennuksen 1 ajantasaiset julkisivut. Laatinut Avario Oy.

Kuva 138.

Kuva 139.
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Julkisivu lounaaseen

Lakarin koulu
Korjaustyö Talo 1
Postimiehentie 1, 93100 PUDASJÄRVI

NYKYINEN TILANNE, TALO 1
JULKISIVUT 2
ARK 1961 - 006

.
1:100

.

1.9.2020 R.I

Joose Kankare, arkkitehti

RAKENNUSKOHDESUUNNITTELIJAN YHTEYSTIEDOT

www.avario.fi
info@avario.fi

PUH. 08 311 9500

MITTAKAAVAPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ PÄIVÄYS VASTUULLINEN SUUNNITTELIJAPIIR.

Talo 1Julkisivu koilliseen

Lakarin koulu
Korjaustyö Talo 1
Postimiehentie 1, 93100 PUDASJÄRVI

NYKYINEN TILANNE, TALO 1
JULKISIVUT 1
ARK 1961 - 005

.
1:100

.

1.9.2020 R.I

Joose Kankare, arkkitehti

RAKENNUSKOHDESUUNNITTELIJAN YHTEYSTIEDOT

www.avario.fi
info@avario.fi

PUH. 08 311 9500

MITTAKAAVAPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ PÄIVÄYS VASTUULLINEN SUUNNITTELIJAPIIR.

Talo 1

Julkisivu luoteeseen

Julkisivu kaakkoon

Kuva 141. Rakennuksen 1 ajantasaiset julkisivut. Laatinut Avario Oy.
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7.3 Ajantasapiirustukset rakennus 2

Lakarin koulu
Korjaustyö Talo 2
Postimiehentie 1, 93100 PUDASJÄRVI

NYKYINEN TILANNE, TALO 2
POHJAPIIRUSTUS, 1. KERROS
ARK 1961 - 011

.
1:200

.

1.7.2020 R.I

Joose Kankare, arkkitehti

RAKENNUSKOHDESUUNNITTELIJAN YHTEYSTIEDOT

www.avario.fi
info@avario.fi

PUH. 08 311 9500

MITTAKAAVAPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ PÄIVÄYS VASTUULLINEN SUUNNITTELIJAPIIR.

Talo 2YHT.

ULLAKKOKERROS
1. KERROS

BRUTTOALA

-

-
-

m²
m²

m²

KERROSALA

339,0

66,5
272,5

TILAVUUS

m²
m²

m³-m²

TALO 2

Kuva 142. Rakennuksen 2 ensimmäisen kerroksen ajantasainen pohjapiirustus. Laatinut Avario Oy.
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Kuva 143. Rakennuksen 2 toisen kerroksen ajantasainen pohjapiirustus. Laatinut Avario Oy.

Lakarin koulu
Korjaustyö Talo 2
Postimiehentie 1, 93100 PUDASJÄRVI

NYKYINEN TILANNE, TALO 2
POHJAPIIRUSTUS, ULLAKKOKERROS
ARK 1961 - 012

.
1:200

.

1.7.2020 R.I

Joose Kankare, arkkitehti

RAKENNUSKOHDESUUNNITTELIJAN YHTEYSTIEDOT

www.avario.fi
info@avario.fi

PUH. 08 311 9500

MITTAKAAVAPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ PÄIVÄYS VASTUULLINEN SUUNNITTELIJAPIIR.

Talo 2
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Lakarin koulu
Korjaustyö Talo 2
Postimiehentie 1, 93100 PUDASJÄRVI

NYKYINEN TILANNE, TALO 2
LEIKKAUKSET
ARK 1961 - 014

.
1:200

.

1.7.2020 R.I

Joose Kankare, arkkitehti

RAKENNUSKOHDESUUNNITTELIJAN YHTEYSTIEDOT

www.avario.fi
info@avario.fi

PUH. 08 311 9500

MITTAKAAVAPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ PÄIVÄYS VASTUULLINEN SUUNNITTELIJAPIIR.

Talo 2

Leikkaus A-A

Leikkaus C-C

Leikkaus B-B

Lakarin koulu
Korjaustyö Talo 2
Postimiehentie 1, 93100 PUDASJÄRVI

NYKYINEN TILANNE, TALO 2
LEIKKAUKSET
ARK 1961 - 014

.
1:200

.

1.7.2020 R.I

Joose Kankare, arkkitehti

RAKENNUSKOHDESUUNNITTELIJAN YHTEYSTIEDOT

www.avario.fi
info@avario.fi

PUH. 08 311 9500

MITTAKAAVAPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ PÄIVÄYS VASTUULLINEN SUUNNITTELIJAPIIR.

Talo 2

Leikkaus A-A

Leikkaus C-C

Leikkaus B-B

Lakarin koulu
Korjaustyö Talo 2
Postimiehentie 1, 93100 PUDASJÄRVI

NYKYINEN TILANNE, TALO 2
LEIKKAUKSET
ARK 1961 - 014

.
1:200

.

1.7.2020 R.I

Joose Kankare, arkkitehti

RAKENNUSKOHDESUUNNITTELIJAN YHTEYSTIEDOT

www.avario.fi
info@avario.fi

PUH. 08 311 9500

MITTAKAAVAPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ PÄIVÄYS VASTUULLINEN SUUNNITTELIJAPIIR.

Talo 2

Leikkaus A-A

Leikkaus C-C

Leikkaus B-B

Julkisivu luoteeseen

Lakarin koulu
Korjaustyö Talo 2
Postimiehentie 1, 93100 PUDASJÄRVI

NYKYINEN TILANNE, TALO 2
JULKISIVUT 2
ARK 1961 - 016

.
1:200

.

1.7.2020 R.I

Joose Kankare, arkkitehti

RAKENNUSKOHDESUUNNITTELIJAN YHTEYSTIEDOT

www.avario.fi
info@avario.fi

PUH. 08 311 9500

MITTAKAAVAPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ PÄIVÄYS VASTUULLINEN SUUNNITTELIJAPIIR.

Talo 2
Julkisivu kaakkoon

Kuvat 144-146: 
Rakennuksen 
2 ajantasaiset 
leikkaukset. 
Laatinut Avario Oy.

Kuva 147. Rakennuksen 2 ajantasaiset julkisivut. Rakennuksen päätyjen verhous on piirustuksesta 
poiketen pystysuuntainen, kuten pitkillä julkisivuilla. Laatinut Avario Oy.

Kuva 144.

Kuva 145.

Kuva 146.
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Julkisivu luoteeseen

Lakarin koulu
Korjaustyö Talo 2
Postimiehentie 1, 93100 PUDASJÄRVI

NYKYINEN TILANNE, TALO 2
JULKISIVUT 2
ARK 1961 - 016

.
1:200

.

1.7.2020 R.I

Joose Kankare, arkkitehti

RAKENNUSKOHDESUUNNITTELIJAN YHTEYSTIEDOT

www.avario.fi
info@avario.fi

PUH. 08 311 9500

MITTAKAAVAPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ PÄIVÄYS VASTUULLINEN SUUNNITTELIJAPIIR.

Talo 2
Julkisivu kaakkoon

Lakarin koulu
Korjaustyö Talo 2
Postimiehentie 1, 93100 PUDASJÄRVI

NYKYINEN TILANNE, TALO 2
JULKISIVUT 1
ARK 1961 - 015

.
1:200

.

1.7.2020 R.I

Joose Kankare, arkkitehti

RAKENNUSKOHDESUUNNITTELIJAN YHTEYSTIEDOT

www.avario.fi
info@avario.fi

PUH. 08 311 9500

MITTAKAAVAPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ PÄIVÄYS VASTUULLINEN SUUNNITTELIJAPIIR.

Talo 2

Julkisivu koilliseen

Julkisivu lounaaseen

Kuva 148. Rakennuksen 2 ajantasaiset julkisivut. Laatinut Avario Oy.
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GSEducationalVersion

1994 Arkkitehtuuritoimisto H. Pyykkönen

Selitteet

Ajankohta ja suunnittelija tuntematon

1949-1950 rakennusmestari M. Hiltunen

1977-1980 Pudasjärven kunta

1929 rakennusmestari L. Tikkanen / J. Karvonen

1884 patruuna B. H. Norblad

Purettu myöhemmin

Viitattu osa/alue

Rakennus 1

Säilyneisyyskaavio

Pohjapiirustus 1. kerros 1:150

7.4 Säilyneisyyskaaviot rakennus 1

Kuva 149. Säilyneisyyskaavio rakennus 1, 1. kerros 1:150. Laatinut Meri-Tuuli Hietala. Taustalla käytetty ajantasapiirustuksia Avario Oy.
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GSEducationalVersion

1994 Arkkitehtuuritoimisto H. Pyykkönen

Selitteet

Ajankohta ja suunnittelija tuntematon

1949-1950 rakennusmestari M. Hiltunen

1977-1980 Pudasjärven kunta

1929 rakennusmestari L. Tikkanen / J. Karvonen

1884 patruuna B. H. Norblad

Purettu myöhemmin

Viitattu osa/alue

Rakennus 1

Säilyneisyyskaavio

Pohjapiirustus 2. kerros 1:150

Kuva 150. Säilyneisyyskaavio rakennus 1, 2. kerros 1:150. Laatinut Meri-Tuuli Hietala. Taustalla käytetty ajantasapiirustuksia Avario Oy.
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GSEducationalVersion

Sisäänkäynnin katos

Muutettu nykyiseen asuunsa 1929

Uusittu 1980-luvun vaihteessa

Sisäänkäynnin katos

Muutettu nykyiseen asuunsa 1929

Uusittu 1980-luvun vaihteessa

Rakennus 1 1884

1. kerroksen ikkunat ja ulko-ovet vaihdettu 1994

Julkisivuverhous uusittu 1994

Vesikate vaihdettu 1980-luvulla

Perustukset kunnostettu 1994

Rakennus 1

Säilyneisyyskaavio

Julkisivu luoteeseen 1:150

Rakennus 1

Säilyneisyyskaavio

Julkisivu kaakkoon 1:150

Kuva 151. Säilyneisyyskaavio 
rakennus 1, julkisivut luoteeseen 
ja kaakkoon 1:150. Laatinut Meri-
Tuuli Hietala. Taustalla käytetty 
ajantasapiirustuksia Avario Oy.
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GSEducationalVersion

Sisäänkäynnin katos

Muutettu nykyiseen asuunsa 1929

Uusittu 1980-luvun vaihteessa

Rakennus 1 1884

1. kerroksen ikkunat ja ulko-ovet vaihdettu 1994

Julkisivuverhous uusittu 1994

Vesikate vaihdettu 1980-luvulla

Perustukset kunnostettu 1994

1994 Arkkitehtuuritoimisto H. Pyykkönen

Selitteet

Ajankohta ja suunnittelija tuntematon

1949-1950 rakennusmestari M. Hiltunen

1977-1980 Pudasjärven kunta

1929 rakennusmestari L. Tikkanen / J. Karvonen

1884 patruuna B. H. Norblad

Purettu myöhemmin

Viitattu osa/alue

Rakennus 1

Säilyneisyyskaavio

Julkisivu koilliseen 1:150

Rakennus 1

Säilyneisyyskaavio

Julkisivu lounaaseen 1:150

Kuva 152. Säilyneisyyskaavio 
rakennus 1, julkisivut koilliseen ja 
lounaaseen 1:150. Laatinut Meri-
Tuuli Hietala. Taustalla käytetty 
ajantasapiirustuksia Avario Oy.
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GSEducationalVersion

1994 Arkkitehtuuritoimisto H. Pyykkönen

Selitteet

Ajankohta ja suunnittelija tuntematon

1949-1950 rakennusmestari M. Hiltunen

1977-1980 Pudasjärven kunta

1929 rakennusmestari L. Tikkanen / J. Karvonen

Purettu myöhemmin

Viitattu osa/alue

Rakennus 2

Säilyneisyyskaavio

Pohjapiirustus 1. kerros 1:150

7.5 Säilyneisyyskaaviot rakennus 2

Kuva 153. Säilyneisyyskaavio rakennus 2, 1. kerros 1:150. Laatinut Meri-Tuuli Hietala. Taustalla käytetty ajantasapiirustuksia Avario Oy.
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GSEducationalVersion

1994 Arkkitehtuuritoimisto H. Pyykkönen

Selitteet

Ajankohta ja suunnittelija tuntematon

1949-1950 rakennusmestari M. Hiltunen

1977-1980 Pudasjärven kunta

1929 rakennusmestari L. Tikkanen / J. Karvonen

Purettu myöhemmin

Viitattu osa/alue

Rakennus 2

Säilyneisyyskaavio

Pohjapiirustus 2. kerros 1:150

Kuva 154. Säilyneisyyskaavio rakennus 1, 2. kerros 1:150. Laatinut Meri-Tuuli Hietala. Taustalla käytetty ajantasapiirustuksia Avario Oy.
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GSEducationalVersion

Rakennus 2 1929

1. kerroksen ikkunat ja ulko-ovet vaihdettu 1994

Julkisivuverhous uusittu 1994

Sisäänkäynnin katos ja kuisti uusittu 1980-luvun vaihteessa

Vesikate vaihdettu 1994

Perustukset kunnostettu 1994

Rakennus 2

Säilyneisyyskaavio

Julkisivu koilliseen 1:150

Rakennus 1

Säilyneisyyskaavio

Julkisivu lounaaseen 1:150

Kuva 155. Säilyneisyyskaavio 
rakennus 2 julkisivut luoteeseen 
ja kaakkoon 1:150. Laatinut Meri-
Tuuli Hietala. Taustalla käytetty 
ajantasapiirustuksia Avario Oy.
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GSEducationalVersion

Rakennus 2 1929

1. kerroksen ikkunat ja ulko-ovet vaihdettu 1994

Julkisivuverhous uusittu 1994

Sisäänkäynnin katos ja kuisti uusittu 1980-luvun vaihteessa

Vesikate vaihdettu 1994

Perustukset kunnostettu 1994

1994 Arkkitehtuuritoimisto H. Pyykkönen

Selitteet

Ajankohta ja suunnittelija tuntematon

1949-1950 rakennusmestari M. Hiltunen

1977-1980 Pudasjärven kunta

1929 rakennusmestari L. Tikkanen / J. Karvonen

1884 patruuna B. H. Norblad

Purettu myöhemmin

Viitattu osa/alue

Rakennus 2

Säilyneisyyskaavio

Julkisivu kaakkoon 1:150

Rakennus 1

Säilyneisyyskaavio

Julkisivu luoteeseen 1:150

Kuva 156. Säilyneisyyskaavio 
rakennus 2 julkisivut koilliseen ja 
lounaaseen 1:150. Laatinut Meri-
Tuuli Hietala. Taustalla käytetty 
ajantasapiirustuksia Avario Oy.
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7.6 Julkisivujen inventointi rakennus 1

Julkisivu lounaaseen

Lakarin koulu
Korjaustyö Talo 1
Postimiehentie 1, 93100 PUDASJÄRVI

NYKYINEN TILANNE, TALO 1
JULKISIVUT 2
ARK 1961 - 006

.
1:100

.

1.9.2020 R.I

Joose Kankare, arkkitehti

RAKENNUSKOHDESUUNNITTELIJAN YHTEYSTIEDOT

www.avario.fi
info@avario.fi

PUH. 08 311 9500

MITTAKAAVAPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ PÄIVÄYS VASTUULLINEN SUUNNITTELIJAPIIR.

Talo 1Julkisivu koilliseen

Lakarin koulu
Korjaustyö Talo 1
Postimiehentie 1, 93100 PUDASJÄRVI

NYKYINEN TILANNE, TALO 1
JULKISIVUT 1
ARK 1961 - 005

.
1:100

.

1.9.2020 R.I

Joose Kankare, arkkitehti

RAKENNUSKOHDESUUNNITTELIJAN YHTEYSTIEDOT

www.avario.fi
info@avario.fi

PUH. 08 311 9500

MITTAKAAVAPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ PÄIVÄYS VASTUULLINEN SUUNNITTELIJAPIIR.

Talo 1

Julkisivu luoteeseen

Julkisivu kaakkoon

Kuva 157.
► Kuva 158.

Rakennuksen 
1 ajantasaiset 
julkisivut. Laatinut 
Avario Oy.

Kuva 159.

Kuva 160.

Kuva 161. Kuva 162. Kuva 163.

Kuva 164. Kuva 165. Kuva 166.
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Kuva 167. Kuva 168. Kuva 169.

Kuva 170.

Kuva 171.

Kuva 172. Kuva 173.

Kuva 174. Kuva 175.

Kuva 176. Kuva 177.
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7.7 Julkisivujen inventointi rakennus 2

Julkisivu luoteeseen

Lakarin koulu
Korjaustyö Talo 2
Postimiehentie 1, 93100 PUDASJÄRVI

NYKYINEN TILANNE, TALO 2
JULKISIVUT 2
ARK 1961 - 016

.
1:200

.

1.7.2020 R.I

Joose Kankare, arkkitehti

RAKENNUSKOHDESUUNNITTELIJAN YHTEYSTIEDOT

www.avario.fi
info@avario.fi

PUH. 08 311 9500

MITTAKAAVAPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ PÄIVÄYS VASTUULLINEN SUUNNITTELIJAPIIR.

Talo 2
Julkisivu kaakkoon

Lakarin koulu
Korjaustyö Talo 2
Postimiehentie 1, 93100 PUDASJÄRVI

NYKYINEN TILANNE, TALO 2
JULKISIVUT 1
ARK 1961 - 015

.
1:200

.

1.7.2020 R.I

Joose Kankare, arkkitehti

RAKENNUSKOHDESUUNNITTELIJAN YHTEYSTIEDOT

www.avario.fi
info@avario.fi

PUH. 08 311 9500

MITTAKAAVAPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ PÄIVÄYS VASTUULLINEN SUUNNITTELIJAPIIR.

Talo 2

Julkisivu koilliseen

Julkisivu lounaaseen

Kuvat 178 ja 179. Rakennuksen 2 ajantasaiset julkisivut. Laatinut Avario Oy.
Kuva 178. Kuva 179.

Kuva 180.

Kuva 181.
Kuva 182. Kuva 183. Kuva 184.
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Kuva 185. Kuva 186. Kuva 187.

Kuva 188.

Kuva 189.

Kuva 190.

Kuva 191. Kuva 192.

Kuva 193.

Kuva 194. Kuva 195.
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7.8 Tilainventointi rakennus 1

Teknisen käsityön tilat

Kuva 196. Puutyösali 104. Ikkunat avautuvat tilasta kahteen 
suuntaan. Seinät ovat levypintaiset ja lattiassa muovimatto. 
Sisäkattopintaan on asennettu akustiikkalevyt.

Kuva 197. Puutyösali 104. Tila avautuu teknisen käsityön 
tilojen keskellä sijaitsevaan metallityösaliin. Tilan 
takaosassa vanhasta seinälinjasta muistuttavat pilasterit ja 
palkki.

Kuva 199. Maalaustila 101. Sinivihreät väliseinäikkunat 
avautuvat kahteen suuntaan viereisiin tiloihin. 
Kiintokalusteiden ovet ovat vaaleanvihreät. Seinät ovat 
levypintaiset ja lattiassa on muovimatto.

Kuva 200. Kuumakäsittelytila 102. Kuumakäsittelytilan 
lattiassa on metallipinta.

Kuva 201. Käynti maalaus- ja kuumakäsittelytiloihin. Myös 
väliovissa on lasit.

Kuva 198. Puutyösali 104. Maalaustilan väliseinä ja ikkuna. 
Vasemmalla näkyy taulu- ja säilytyskaluste.
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Kuva 202. Konehuone 103. Suorakaiteen muotoisessa 
pitkässä tilassa on paljon puuntyöstökoneita. Seinällä 
on materiaalin säilytystelineet ja oikeassa nurkassa 
purunpoistokoneet. Korkean tilan katossa on 
akustiikkalevyt.

Kuva 205. Metallityö 105. Oven takana on porras ullakolle. 
Portaan alla kuvassa näkyvän kaapiston takana sijaitsee 
tuulikaappi 107.

Kuva 203. Konehuone 103. Näkymä metallityötilan 
suuntaan. Väliseinäikkunat avautuvat opettajan työtilaan ja 
kuumakäsittelytilaan.

Kuva 204 Metallityö 105. Metallityötila sijaitsee teknisen 
käsityön tilojen keskellä. Tila on avoin puutyösaliin ja 
siitä on väliseinäikkunoiden kautta näköyhteys muihin 
työtiloihin.

GSEducationalVersion
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Tekstiilityön tila

Kuva 206. Tekstiilityön tila 108. Tila on aiemmassa 
muutosvaiheessa yhdistetty kahdesta opettajan asunnon 
huoneesta. Väliseinä kulki alun perin tilan keskivaiheilla 
näkyvän palkin kohdalla. Ikkunat avautuvat tilasta kahteen 
suuntaan.

Kuva 207. Tekstiilityön tila 108. Tilassa on alaslaskettu 
katto. Tilan takaosassa on paljon kiintokalusteita. 
Kalusteovissa on sama vaaleanvihreä sävy kuin teknisen 
työn tiloissa.

Kuva 208. Tekstiilityön tila 108. Tämä uuni sijaitsee 
lähempänä rakennuksen päätyä. Uunien alaosat ovat 
jääneet lattian sisään, kun lattiapintaa on korotettu 
alapohjan lisäeristämisen takia.

Kuva 209. Tekstiilityön tila 108. Kuvassa näkyy tilan 
takaosassa sijaitseva uuni. Alaosan lisäksi myös uunin 
yläosa on peittynyt sähköhyllyn taakse. Uunin luukku, pellit 
ja rakenne hieman poikkeavat tilan toisesta uunista.
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Kuva 210. Tuulikaappi 107. Tilassa on 
vanha peiliovi. Matala tila sijaitsee portaan 
alla.

Kuva 214. Tuulikaappi 107. Tuulikaappi on 
hyvin kapea.

Kuva 215. Käytävä 111. Siivous- ja wc-
tilojen seinä on polveileva.

Kuva 216. WC 110. Tyypillinen wc-
kalustus. Käsienpesualtaita ja hanoja 
on rakennuksessa eri-ikäisiä. Wc-tilojen 
lattioiden muovimatot ovat siniset.

Kuva 211. Käytävä 111. Tilassa on suuri 
ikkuna. Seinät ja sisäkattopinta ovat 
levypintaiset. Lattiassa on muovimatto. 
Ikkunaseinää vastapäätä on wc-tiloja.

Kuva 212. Eteinen 112. Korkean eteistilan 
katto on paneelipintainen. Seinät ovat 
levypintaiset ja lattiassa on muovimatto.

Kuva 213. Eteinen 116. Tilassa on suuri 
ikkuna ja käynti wc- ja siivoustilaan. Tilassa 
on kangaspuut ja kaappi.

Tuulikaapit, eteiset, käytävä- ja aputilat

GSEducationalVersion
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Toisen kerroksen tilat ja portaikko

Kuva 217. Porras 119. Porras on rakennettu vuoden 1951 
suunnitelmien mukaan. Välitasanteella on todennäköisesti 
muutoksen yhteydessä lisätty matala ikkuna. Käsijohteet 
ovat puiset ja keltaiseksi maalatut. Porrasaskelmien 
maalipinnat ovat rapisseet ja vanhoja maalisävyjä on 
paljastunut.

Kuva 218. Tila 202. Tilassa on luonnollisen puun värinen 
paneelikatto, levypintaiset seinät ja vaaleanruskea 
muovimatto. Yläkerran ikkunoita ei ole vaihdettu 
edellisen muutostyön yhteydessä, joten tilan ikkuna on 
todennäköisesti peräisin 1950-luvulta.

Kuva 219. IV-konehuone 201. Tila oli ennen opettajan 
asunnon toinen huone ja siitä avautui ikkuna rakennuksen 
koillispäätyyn. Ikkuna on myöhemmin peitetty ja ikkuna-
aukon alareunaan on asennettu IV-säleikkö.

Kuva 220. Käytävä 
203. Portaiden 
yläpäässä on 
mäntypuiset ovet 
ullakkotiloihin 
ja rakennuksen 
päädyssä 
sijaitsevaan 
huoneeseen.

Kuva 221. 
Ullakkotila. 
Katon lappeen 
alle jää pieni 
pitkänmallinen 
ullakkotila, 
jonne on kulku 
porrashuoneesta. 
Tilassa näkyvät 
vesikaton 
alusrakenteet, 
kattorakenteet ja 
päädyn seinähirret. 
Tilassa on matala 
ikkuna räystään alla.

GSEducationalVersion

101 102 103

104

108

106

105

107 119

109110
117 112

111

115114

113
116

1
1
8

101 102 103

104

108

106

105

107 119

109110
117 112

111

115114

113
116

1
1
8

101 102 103

104

108

106

105

107 119

109110
117 112

111

115114

113
116

1
1
8

101 102 103

104

108

106

105

107 119

109110
117 112

111

115114

113
116

1
1
8

201

202

205

203

204

206

201

202

205

203

204

206

201

202

205

203

204

206

201

202

205

203

204

206

102

104101

106

107

114

115

103
105 108 110 113

113

111 112

102

104101

106

107

114

115

103
105 108 110 113

113

111 112

102

104101

106

107

114

115

103
105 108 110 113

113

111 112

102

104101

106

107

114

115

103
105 108 110 113

113

111 112

201

202

206

205
208

204

203

Pudasjärven Lakarin koulu: rakennushistoriaselvitys ja viitesuunnitelmat128 Meri-Tuuli Hietala 2021



Kuva 222. Ullakko. Ullakkotilassa näkyy alkuperäisiä 
kattorakenteita. Pihan puolen kattorakenteita (kuvassa 
oikealla) on uusittu tulipalon jälkeen vuonna 1907. Tilassa 
on runsaasti IV-putkia ja tekniikkaa. Osa räystäiden alle 
jäävistä matalista ikkunoista on peitetty. Tilan läpi kulkee 
puusta rakennettu huoltosilta, joka johtaa rakennuksen 
lounaispäädyssä sijaitsevaan huoneistoon.

Kuva 223. Huone 205. Vanha asunto ja taukotila henkii 
kaikuja 1970- ja 80-luvuilta. Asunnon tiloissa voi havaita 
enemmän ajallista kerrostumaa kuin muualla koulun 
tiloissa. Asunnon pintamateriaaleissa, laiteosissa ja 
kiintokalusteissa ovat edustettuina lukuisat eri aikakaudet 
koulun historian varrelta, myös 1900-luvun lopun 
vuosikymmenet.

Kuva 226. Huone 205. Muuriseinää vasten rakennettu 
minikeittiö.

Kuva 224. 
Tuulikaappi 204. 
Rakennuksen 
lounaispäädyssä 
sijaitsevaan 
vanhaan asuntoon 
ja taukotilaan 
on käynti pienen 
eteisen kautta. 
Eteisen ja asunnon 
välinen ovi on 
puinen peiliovi. 
Ovessa on vanha 
lukko. Tilan 
pintamateriaalit, 
sähköosat ja 
naulakkokalusteet 
puhuvat kaikki 
oman aikakautensa 
kieltä.

Kuva 225. WC 206. Muuriseinän taakse rakennettu pieni 
wc-tila. Suihku on purettu tilasta pois, mutta suihkuverho 
ja lattiakaivo ovat edelleen jäljellä. Seinien muovitapetit 
repsottavat saumoistaan ja lattian pinnoite on vaurioitunut 
lähellä ovea. Wc-istuin vaikuttaa melko uudelta, mutta 
kuvan oikealle puolelle jäävät allas, hana ja käsipaperiteline 
ovat selvästi vanhempia.
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Detaljeja

Kuva 227. Kuva 228. Kuva 229. Kuva 230.

Kuva 231. Kuva 232.

Kuva 233.

Kuva 234.

Kuva 237.Kuva 235 Kuva 236.
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Kuva 238. Kuva 239. Kuva 240. Kuva 241.

Kuva 242.

Kuva 243. Kuva 244.

Kuva 245. Kuva 246.

Kuva 247.
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Kuva 248. Kuva 249. Kuva 250. Kuva 251.

Kuva 252. Kuva 253. Kuva 254. Kuva 255.

Kuva 256. Kuva 257. Kuva 258. Kuva 259.
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Kuva 260. Kuva 261. Kuva 262.

Kuva 265. Kuva 266. Kuva 267.

Kuva 268.

Kuva 264.

Kuva 263.
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7.9 Tilainventointi rakennus 2

Museoluokka ja opetustila

Kuva 270. Museoluokka 115. Tilassa on hirsipintaiset 
seinät, lankkulattia ja valkoiseksi maalattu paneloitu 
katto. Tila toimi alun perin alakoulun luokkatilana, 
veisto- ja voimistelusalina. Tilan katossa ovat säilyneet 
voimisteluköysien koukut. Nykyään tilassa toimivat aamu- 
ja iltapäiväkerhot.Kuva 269. Museoluokka 115. Tilan ikkunat avautuvat 

rakennuksen luoteispäätyyn. Tilan ikkunajako ja 9-ruutuiset 
ikkunat mukailevat alkuperäistä asua.

Kuva 271. Museoluokka 115. Tilan seinissä ei ole 
lisäeristystä ja ulkoseiniä on kolmella sivulla. Ulkoseinien 
alaosissa tilaa kiertävät vesikiertoiset patterit. Alkuperäiset 
kiinteät komerot on purettu uunien takaa.

Kuva 273. Museoluokka 115. Tilassa säilyneet uunit ovat 
alkuperäiset. Uunien eteen on asetettu hyllykaluste, 
joka toisaalta suojaa uuneja. Uunien keskellä olevassa 
muuriseinän syvennyksessä oli alun perin liimahella 
veistosalin tarpeisiin.

Kuva 272. Museoluokka 115. Sisäänkäynti tilaan 
on alkuperäisellä paikallaan. Tilassa on runsaasti 
koulukalusteita ja opetusvälineitä eri ajoilta.

Kuva 274. Museoluokka 115. Tilan etuosan molemmissa 
nurkissa oli alun perin kiintokomerot ja keskellä opettajan 
koroke. Etunurkkaan oikealle on myöhemmin rakennettu 
viistetty komero. Opettajan koroke on purettu.
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Kuva 275. Opetustila 107. Tila on alun perin opetustila 
ja toimii nykyisin aamu- ja iltapäiväkerhon tilana. Tilan 
sisäkatto on paneelipintainen. Seinät ovat levypintaiset 
ja lattiassa on muovimatto. Tila on säilynyt alkuperäistä 
vastaavana, mutta pintamateriaaleja ja kalustusta on 
uusittu laajasti. Tilan kolme ikkunaa avautuvat rakennuksen 
pitkän lounaisjulkisivun keskiosaan.

Kuva 277. Opetustila 107. Tilan etuosassa on liitutaulu, 
televisio, videotykki ja valkokangas, sekä muita kerhotilan 
kalusteita ja varusteita.

Kuva 278. Opetustila 107. Tilan etuosasta löytyy myös 
pieni jääkaappi ja ruokailuryhmä.

Kuva 276. Opetustila 107. Tilan alkuperäiset uunit ovat 
säilyneet. Uunit ovat jääneet liitutaulun ja taulukalusteen 
taakse.
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Oppilashuollon tilat

Kuva 279. Odotustila 102. Tilasta avautuu ikkuna 
rakennuksen kaakkoispäätyyn.

◄ Kuva 283. Kuraattorin tila 104. Työtila on tehty entisen 
opettajan asunnon huoneen mukaiselle paikalle. Sisäkatto 
on alaslaskettu ja ulkoseinän nurkkassa on roilo. Seinät ja 
katto ovat levypintaiset ja lattiassa on muovimatto.

Kuva 280. Terveydenhoitajan tila 101. Tilasta avautuu 
ikkuna rakennuksen kaakkoispäätyyn. Tilassa on 
alaslaskettu katto. Sisäkattopinta ja seinät ovat 
levypintaiset ja lattiassa on muovimatto. Tilassa on 
riippuvat loisteputkivalaisimet.

Kuva 282. Odotustilan wc 103. Wc-tilassa on alaslaskettu 
katto ja lattiassa harmaasävyinen muovimatto. Seinät ovat 
levypintaiset ja alaosistaan laatoitetut.

Kuva 281. Terveydenhoitajan tila 101. Sisäänkäynti tilaan 
ja kiintokalusteita. Tilassa on allasvarustus käsisuihkulla, 
minikeittiövarustelu ja kiintokomeroita. Allastason 
välitilassa on näytteenottoluukku odotustilan wc-tilaan.
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Eteiset, käytävä- ja aputilat

◄ Kuva 290. Wc-tila 110. Tyypillinen wc-
tilan kalustus.

Kuva 284. Eteinen 114. Eteiseen on 
myöhemmin rakennettu kaksi wc-tilaa 
ja siivoustila, minkä seurauksena tila on 
ikkunoiden kohdalla kaventunut.

Kuva 288. Eteinen 114. Tilasta on käynti 
museoluokkaan 115 ja opetustilaan 
107. Seinät ovat levypintaiset ja lattiassa 
on vaalea muovimatto. Sisäkatto on 
paneelipintainen ja tilan valaistuksessa on 
käytetty plafondeja.

Kuva 289. Eteinen 114. Näkymä kohti 
eteistä 106. Eteisen ja ryhmätilan 
väliseinässä polveilee ensin alkuperäinen 
muuriseinä ja taaempana tilaan 
myöhemmin lisätyt siivoustila ja wc-tilat. 
Siivoustilan seinustalla on juoma-allas.

Kuva 285. Kuisti 113. Rakennusmassasta 
ulkoneva suljettu tuulikaappi on 
alkuperäisen mukainen. Välioven takana on 
kuivauskaappi.

Kuva 287. Käytävä 105. Tila on alkuperäisen 
mukainen. Tilasta on käynti odotustilaan 
102 ja kuraattorin tilaan 104. Viereisen tilan 
portaan takana sijaitsevassa komerossa on 
tekninen tila. Tilan katto on alaslaskettu 
ja ikkunan avaamiseksi alaslasku on 
lovettu ikkunan edessä. Ikkunan alla 
on lämminvesivaraaja. Tilan seinät ja 
sisätattopinta ovat levypintaiset ja lattiassa 
on muovimatto. Tilaa valaisevat plafondit.
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Kuva 286. Eteinen 106. Tilaan on 
sisäänkäynti suoraan ulkoa. U-porras 
kiertää toiseen kerrokseen tilan yläpuolella. 
Portaan alla on pieni komero.
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Toisen kerroksen tilat ja portaikko

Kuva 292. Huone 202. Alun perin opettajan asunnon 
keittiönä toiminut tila on nykyään varasto. Hella 
on poistettu ja sen paikalla on komero. Kuvassa 
oikeanpuoleisella väliseinällä on ovi viereiseen 
huoneeseen. Tilassa on yksi ikkuna kaakkoon.

Kuva 293. Huone 201. Alun perin opettajan asunnon 
toinen huone on suurempi ja viinä on aikojen saatossa 
toiminut muun muassa opettajahuone. Tilasta avautuu 
kaksi ikkunaa rakennuksen kaakkoispäätyyn.

Kuva 296. Huone 201. Alkuperäinen uuni on säilynyt. 
Tilassa on runsaasti yksityiskohtia eri ajoilta: sähkökourut, 
kello, ilmanvaihtosäleiköt, valaisimet, lämpöpatterit ja 
vanhat ikkunat.

Kuva 295. Porrashuone 203. Porras on rakenteeltaan 
alkuperäinen, mutta pinnoiltaan se on uusittu. Askelmien 
pinnassa on muovimatto ja askelmien reunoissa muovinen 
reunalista. Portaan käsijohde lienee säilynyt alkuperäisenä.

Kuva 291. 
Porrashuone 203. 
Portaiden yläpäässä 
on mäntypuinen ovi 
toisen kerroksen 
tiloihin. Tila jää 
katon lappeen alle 
ja oven yläreuna on 
viistetty. 

Ullakon kaikki 
huonetilat 
ovat seinä- ja 
kattopinnoiltaan 
levypintaiset ja 
tilojen lattioissa 
on harmaankirjava 
muovimatto.

Kuva 294. Käytävä 
205. Tilan kautta 
kuljetaan kaikkiin 
toisen kerroksen 
tiloihin. Tila jää 
katon lappeen alle 
ja sisäkattopinta 
on kalteva. 
Naulakko on 
kiinnitetty kattoon 
ja ulkoseinässä 
on lattianrajassa 
matala ikkuna. Tilan 
vieressä sijaitseva 
myöhemmin lisätty 
wc-tila 208 on 
poistettu käytöstä.
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Kuva 297. IV-konehuone 206. IV-tila on rakennettu 
ullakolle myöhemmin.

Kuva 298. Ullakko. Ullakkotilasta avautuu ikkuna 
rakennuksen luoteispäätyyn. Ikkunan vieressä 
erottuu pystylaudoitettuna haalausaukko. Aukko jää 
julkisivuverhouksen taakse. Ullakolla kulkee paljon IV-
kanavia.

Kuva 301. Ullakko. Ullakkotilassa kulkevaa huoltotasoa 
pitkin pääsee rakennuksen puoliväliin saakka. Tilan 
keskivaiheilla nousevat hormit. Päätyikkunasta kajastava 
valo saa korkean tilan ja kattorakenteet erottumaan 
selvästi.

Kuva 299. Ullakko. Vesikaton rakenteet ovat näkyvillä 
ullakkotilassa.

Kuva 300. Käytävä 
204. Tilasta 
on kulku IV-
konehuoneeseen ja 
ullakolle.
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Detaljeja

Kuva 302. Kuva 303. Kuva 304.

Kuva 306. Kuva 307.

Kuva 310. Kuva 311.

Kuva 308.

Kuva 305.

Kuva 309.

Kuva 312.
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Kuva 313.

Kuva 314.

Kuva 315.

Kuva 316. Kuva 317.

Kuva 318.

Kuva 319.

Kuva 320. Kuva 321.
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Kuva 322. Kuva 323.

Kuva 324.

Kuva 325.

Kuva 326.

Kuva 321.

Kuva 329.

Kuva 330.
Kuva 328.Kuva 327.
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Kuva 331. Kuva 332.
Kuva 333.

Kuva 334.

Kuva 335.

Kuva 336. Kuva 337.

Kuva 338.

Kuva 339.

Kuva 340.
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7.10 Talotekniikan muutokset

Ilmanvaihto
Molemmissa	 rakennuksissa	 oli	 alun	 perin	 paino-
voimainen	 ilmanvaihto.	 Tilat	 oli	 varustettu	 tuule-
tusikkunoilla	 ja	 vuodesta	 1929	 alkaen	 ulkoseinissä	
oli	 tuloilmaventtiilit.	 Ilma	 poistui	 hormien	 kautta	
ja	 uunien	 lämmittäminen	 tehosti	 ilmanvaihtoa.	
1950-luvun	 taitteessa	 koulun	 ensimmäisen	 osan	
poistoilmanvaihtoa	 tehostettiin	 ja	 hormeja	 lisättiin	
vanhan	 opettajan	 asunnon	 huoneista	 yhdistettyyn	
luokkatilaan.208	 1980-luvun	 vaihteessa	 rakennettu-
jen	 sosiaalitilojen	 poistoilma	 ohjattiin	 vanhoihin	
savuhormeihin	 ja	 rakennuksissa	 oli	 edelleen	 luon-
nollinen	 ilmanvaihto.209	 Vuonna	 1994	 suoritettujen	
muutostöiden	 yhteydessä	 molempiin	 rakennuksiin	
asennettiin	 koneellinen	 tulo-	 ja	 poistoilmanvaihto.	
Uuden	 ilmanvaihtojärjestelmän	myötä	 ja	 rakennus-
ten	ullakkotiloihin	tehtiin	IV-konehuoneet	ja	vanhat	
ilmanvaihtoventtiilit	 poistettiin.	 Myös	 rakennusten	
ulkoasuun	 tuli	muutoksia,	kun	 julkisivuihin	 tehtiin	
säleikköjä	 ja	 katoille	 tulivat	 näkyvät	 päätelaitteet.210	
Nykyisen	museoluokan	seinässä	on	näkyvissä	peitet-
ty	tuloilma-aukon	paikka	luonnollisen	ilmanvaihdon	
ajoilta.

208	 Muutos-	ja	korjauspiirustukset	1951,	M.	Hiltunen;	Raken-
nusselitys	21.5.1951,	M.	Hiltunen,	PKA
209	 Työselitys,	Erityiskoulun	sos.	tilojen	rakentaminen,	PKA
210	 Vuoden	1994	muutoksiin	liittyvät	piirustukset	ja	asiakirjat,	
PKA;	Kari	Rissanen,	Pudasjärven	kaupungin	kiinteistöpäällik-
kö,	Pudasjärven	kaupungin	palveluksessa	1976-2021,	puhelin-
haastattelu	29.4.2021

Kuva 342. Monenikäisiä 
läpivientejä rakennuksen 1 
katolla.

Kuva 341. Monenikäisiä 
läpivientejä rakennuksen 2 
katolla.
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Lämmitys
Molempia	 rakennuksia	 lämmitettiin	alun	perin	uu-
neilla.	1960-	 ja	1970-lukujen	taitteessa	vanhan	kan-
sakoulun	rakennuksiin	 tehtiin	sähkölämmitys	 ja	si-
sätiloihin	asennettiin	termostaattirivilämmittimet.211	
Vuoden	1994	muutostöiden	yhteydessä	rakennuksiin	
asennettiin	 vesikiertoinen	 patterilämmitys	 ja	 läm-
mitysmuodoksi	 vaihdettiin	 öljylämmitys.	 Samana	
vuonna	valmistuneeseen	kolmanteen	rakennukseen	
tuli	 oma	 lämpökeskus,	 josta	 lämmitys	 johdettiin	
myös	 vanhoihin	 koulurakennuksiin.	 2010-luvul-
la	 öljylämmitys	 vaihdettiin	 hakelämmitykseen.	
Lämpöyrittäjä	 rakensi	 koulun	 kolmannen	 osan	
taakse	lämpökeskuksen	ja	toimittaa	hakkeen	ja	myy	
lämmön	 rakennuksiin.	 Uudesta	 lämpökeskuksesta	
lämpö	kulkee	rakennuksiin	entisen	lämpökeskuksen	
kautta	vanhoja	reittejä	pitkin.212

Sähkö
Koulun	 johtokunta	 ehdotti	 sähkövalaistuksen	
asentamista	 koulun	 toiseen	 osaan	 1920-luvulla.	
Rakennukset	 saivat	 todennäköisesti	 sähkövalais-
tuksen	 vuoden	 1929	muutostöiden	 ja	 laajennuksen	
yhteydessä.213	 1960-	 ja	70-lukujen	vaihteessa	 raken-
nuksiin	 asennettiin	 sähkölämmitys.214	 Nykyisellään	
rakennuksissa	on	runsas	valaistus	loisteputkivalaisi-
milla	ja	plafondeilla,	sekä	museoluokassa	riippuvilla	
kupuvalaisimilla.	 Rakennuksiin	 on	 tehty	 koulun	
nykyaikaiseen	käyttöön	tarvittavat	sähköasennukset	

211	 Sähkötyöselitys	ja	piirustusliitteet	30.10.1969,	teknikko	E.	
Peltola,	PKA
212	 Kari	Rissanen,	Pudasjärven	kaupungin	kiinteistöpäällikkö,	
Pudasjärven	kaupungin	palveluksessa	1976-2021,	puhelinhaas-
tattelu	29.4.2021
213	 Poropudas	1987,	s.	51;	Kari	Rissanen,	Pudasjärven	kau-
pungin	kiinteistöpäällikkö,	Pudasjärven	kaupungin	palvelukses-
sa	1976-2021,	puhelinhaastattelu	29.4.2021
214	 Sähkötyöselitys	ja	piirustusliitteet	30.10.1969,	teknikko	E.	
Peltola,	PKA

ja	 tietoliikenneyhteydet.	 Sähköasennukset	 on	 tehty	
pääasiassa	 pinta-asennuksin	 ja	 sähkökaapeleiden	
kuljettamista	 varten	 tilojen	 yläosiin	 on	 asennettu	
kaapelihyllyt.	 Eri-ikäisiä	 vanhempia	 katkaisimia,	
pistokkeita	ja	muita	sähköosia	on	säilynyt	rakennus-
ten	ullakkotiloissa.

Vesi
Rakennukset	 kytkettiin	 vesi-	 ja	 viemäriverkostoon	
sosiaalitilojen	 rakentamisen	 yhteydessä	 1980-luvun	
vaihteessa.215

215	 Sosiaalitilojen	rakentamiseen	liittyvät	piirustukset	ja	
asiakirjat	1972,	1977-1980,	PKA;	Kari	Rissanen,	Pudasjärven	
kaupungin	kiinteistöpäällikkö,	Pudasjärven	kaupungin	palve-
luksessa	1976-2021,	puhelinhaastattelu	29.4.2021
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7.11 Säilyneisyyden ja eheyden arviointi

Lakarin	koulun	rakennukset	ovat	säilyneet	ulkoark-
kitehtuuriltaan	 selkeinä	 omien	 aikakausiensa	 kan-
sakouluarkkitehtuurin	 edustajina.	 Toiminnallisesta	
näkökulmasta	 rakennukset	 ovat	 säilyneet	 alkupe-
räisessä	 käyttötarkoituksessaan	 koulurakennuksina.	
Rakennusten	muodostama	 pihapiiri	 piharakennuk-
sineen	 on	 säilynyt	 autenttisena:	 lähes	 muuttumat-
tomana	 kokonaisuutena	 ja	 yleisilmeeltään	 vuoden	
1929	 asussa.	 Ympäristön	 tunnusomaisena	 piirteenä	
on	 säilynyt	myös	 vuonna	 1888	 istutettu	 lehtikuusi-
kuja.
	 Rakennus	2	ja	piharakennukset	ovat	peräisin	
1920-luvulta,	 joten	 kyseisten	 rakennusten	 kohdalla	
vuoden	 1929	 arkkitehtoninen	 ilme	 vastaa	 niiden	
alkuperäisasua.	Rakennus	1	on	rakennettu	huomat-
tavasti	varhaisemmin	vuonna	1884,	mutta	sen	koh-
dalla	 vuoden	 1929	 toteutuneita	muutoksia	 voidaan	
pitää	 arkkitehtonisesti	 varsin	 onnistuneina.	 Raken-
nus	on	säilyttänyt	hahmonsa	 ja	alkuperäiseen	aika-
kauteensa	viittaavat	piirteet,	mutta	hienovaraisilla	ja	
sopeuttavilla	1920-luvun	klassismin	tyyliin	tehdyillä	
muutoksilla	rakennus	on	saatu	sidottua	ulkoasultaan	
tasapainoiseksi	osaksi	muutoin	1920-luvulla	rakentu-
nutta	pihapiiriä.	Rakennusten	ulkopuolista	säilynei-
syyttä	ovat	jossain	määrin	heikentäneet	perinteisten	
puuikkunoiden	 korvaaminen	 nykyaikaisemmilla,	
rakennukseen	1	eri	vaiheissa	tehdyt	ikkuna-aukotus-
ten	muutokset	sekä	molempien	rakennusten	katoille	
lisätyt	 ilmanvaihdon	päätelaitteet	 ja	 viemärien	 tuu-
letusputket.	 Molempien	 rakennusten	 julkisivuissa	
on	paikoin	havaittavissa	vaurioita,	mutta	ne	johtuvat	
päällisin	 puolin	 arvoituna	 normaalista	 kulumisesta	
ja	puutteellisesta	sadeveden	ohjauksesta	ja	ovat	siten	
melko	helposti	korjattavissa	normaaleilla	huolto-	 ja	

Kuva 344. Rakennus 2.

Kuva 345. Lehtikuusikuja syksyisessä 
värityksessään. Vuosikymmenten 
saatossa ympäristössä on tapahtunut 
muutoksia, mutta paljon on myös 
säilynyt ennallaan muistuttamassa 
menneistä ajoista.
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korjaustoimenpiteillä.	 Pihapiirin	 säilyneisyyttä	 uh-
kaa	piharakennusten	heikko	kunto.	Piharakennukset	
kärsivät	 paikoin	 mittavista	 ja	 pitkälle	 edenneistä	
vaurioista	eivätkä	rakennukset	ole	käytössä.
	 Rakennusten	 1	 ja	 2	 sisätilat	 ovat	 kokeneet	
merkittäviä	tilallisia	ja	pintamateriaalien	muutoksia.	
Rakennusten	sisäpuolisten	muutosten	 taustalla	ovat	
olleet	 koulun	 tilatarpeiden	 muutokset,	 sekä	 tarve	
lisäeristämiselle	ja	rakennusten	talotekniikan	päivit-
tämiselle.	 Sisätilojen	 muutostoimenpiteet	 on	 tähän	
asti	toteutettu	kullekin	muutosajankohdalle	ominai-
sin	materiaalein	ja	tekniikoin.
	 Nykyisessä	asussaan	rakennusten	sisätilojen	
ilme	 on	 ristiriidassa	 rakennusten	 ulkoasun	 kanssa,	
lukuun	ottamatta	rakennuksessa	2	sijaitsevaa	museo-
luokkaa.	 Rakennusten	 sisäpuolinen	 säilyneisyys	 on	
kärsinyt	merkittävimmin	1980-luvun	lisäeristyksestä	
ja	pintamateriaalien	muutoksista	 sekä	vuoden	1994	
tilallisista	muutoksista	ja	näkyvän	talotekniikan	run-
saasta	lisäämisestä.	Rakennusten	ulkoarkkitehtuuria	
henkivät	1920-luvun	yksityiskohdat	ovat	sisätiloissa	
jääneet	 hyvin	 pieneen	 rooliin.	 Sisätiloissa	 on	 pai-
koin	vaikea	havaita	rakennusten	ikää	ja	alkuperäistä	
tunnelmaa	 muutoin,	 kuin	 yksittäisten	 säilyneiden	
rakennusosien	kautta.	Viimeisimpien	muutosvaihei-
den	 pintamateriaalit	 ja	 rakennusosat	 näyttäytyvät	
sisätiloissa	 paikoin	 niin	 hallitsevina,	 että	 ajallinen	
kerrostuneisuus	 on	 vaikeasti	 havaittavissa.	 Sisätilo-
jen	 pintamateriaalit	 ovat	 pääosin	 peräisin	 vuoden	
1980	 lisäeristyksestä.	 Vuoden	 1994	 muutosalueilla	
esiintyy	 lisäksi	 1990-luvulle	 tyypillisiä	materiaaleja,	
värisävyjä	ja	rakennusosia.

	 Yleisesti	 voidaan	 sanoa,	 että	 vuosien	 1980	
ja	 1994	 muutokset	 ovat	 heikentäneet	 rakennusten	
autenttisuutta	niin	itsenäisinä	kokonaisuuksina	kuin	
osana	pihapiiriä.	Toisaalta	juuri	muutosten	ansiosta	
rakennukset	ovat	pysyneet	kiinni	ajassaan	ja	säily-
neet	alkuperäisessä	käyttötarkoituksessaan	koulura-
kennuksina.	 Lisäksi	 uusilla	 pintarakenteilla,	 kuten	
levytyksillä	ja	muovimatoilla,	on	saattanut	olla	myös	
alkuperäisten	rakenteiden	pintoja	suojaava	vaikutus.

Kuva 346. Rakennus 1.

Kuva 347. Rakennuksen 1 sisätiloja.
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8 LAKARIN KOULUN PERINTÖ

Lakarin	koulun	rakennuksiin	kiteytyy	monia	merki-
tyksiä	 ja	 paikallista	 kulttuuriperintöä.	 Kouluraken-
nukset	 ovat	 eläviä	 esimerkkejä	 sivistyshistoriamme	
merkittävistä	 edistysaskeleista	 ja	 kansakoululaitok-
sen	perustamisesta.	Paikallisella	tasolla	rakennukset	
symboloivat	 ensimmäisen	 pysyvän	 koulun	 perus-
tamista	 Pudasjärvelle	 ja	 ne	 osaltaan	 edustavat	 hir-
sirakentamisen	 pitkää	 perinnettä	 alueella.	 Koska	
kohderakennukset	 ovat	 koulurakennuksia,	 niihin	
liittyy	 myös	 vahvasti	 koulun	 yhteisön	 ja	 ihmisten	
henkilökohtaisia	muistoja.216
	 Lakarin	koulun	konkreettisinta	perintöä	on	
sen	 lähes	 140-vuotinen	 historia	 paikallista	 yhteisöä	
palvelleena	koulurakennuksena.	Koulun	perustami-
nen	ja	oman	koulurakennuksen	rakentaminen	olivat	
aikanaan	yhteisön	suuri	ponnistus.	Koulun	vuonna	
1884	rakennettu	vanhin	osa	oli	Pudasjärven	ensim-
mäinen	 koulurakennus	 ja	 se	 rakennettiin	 suhteelli-
sen	varhaisessa	vaiheessa	kansakoululaitoksen	vasta	
levittäytyessä	maaseudulle	ja	maamme	pohjoisosiin.
	 Koulun	yhteisössä	toimineille	ihmisille	syn-
tyy	koulurakennuksiin	usein	henkilökohtaisia	siteitä.	
Moni	paikallisen	yhteisön	jäsen	on	jossain	vaiheessa	
elämäänsä	käynyt	koulua	Lakarin	koulun	rakennuk-
sissa.	Tuttuun	koulurakennukseen	voi	liittyä	muisto-
ja	lapsuuden	ja	nuoruuden	koulunkäynnistä,	elämän

216	 Luku	8	on	kirjoittajan	omaa	pohdintaa,	mutta	pohdinnan	
tueksi	on	käytetty	seuraavia	haastatteluja:	Rainer	Försti,	Kuren-
alan	koulun	opettaja	1957-	ja	rehtori	1972-1989,	puhelinhaastat-
telu	7.5.2021;	Birgit	Tolonen,	Pudasjärven	kaupungin	kulttuu-
riohjaaja,	puhelinhaastattelu	27.4.2021;	Pekka	Törrö,	Lakarin	
koulun	rehtori	1983-2011,	puhelinhaastattelu	7.5.2021

tärkeistä	hetkistä	ja	käännekohdista,	yhteisön	yhtei-
sistä	 tapahtumista	 sekä	 koulussa	 toimineista	 vaiku-
tusvaltaisista	rehtoreista,	pitkäaikaisista	opettajista	ja	
muista	ihmisten	mieliin	jääneistä	henkilöistä.
	 Näin	 pitkään	 toimineet	 koulurakennukset	
kantavat	sisällään	myös	muistoa	aiempien	sukupol-
vien	 koulunkäynnistä	 ja	 opetuksen	 tavoista.	 Eri	 ai-
kojen	 koulusuunnittelun	periaatteet,	 opetusmetodit	
ja	 ideologiat	 ovat	 jättäneet	 jälkensä	 rakennuksiin	
muutosten	ja	kerrostuneisuuden	kautta.
	 Sivistyksen,	kulttuurin	ja	yhteisten	muistojen	
lisäksi	kohderakennukset	ovat	omien	aikakausiensa	
esimerkkejä	paikallisesta	suunnittelutyöstä	ja	raken-
tamisen	perinteestä.	Vanhoissa	rakennuksissa	ihmis-
ten	tieto	perinteisistä	rakentamisen	menetelmistä	 ja	
paikallisen	tyylin	vivahteista	säilyy	jälkipolville.	
	 Eri	 aikakausina	 tehdyt	 muutokset	 kertovat	
ajan	 kulusta	 ja	 kehityksestä,	 joiden	 keskiössä	 kou-
lurakennukset	ovat	kautta	historiansa	olleet.	Monet	
kohteen	keskeisimmät	muutosvaiheet	liittyvät	koulu-
ja	koskevan	lainsäädännön	muutoksiin,	paikalliseen	
päätöksentekoon	 ja	 opetuksen	 uusiin	 virtauksiin.	
Samalla	 voidaan	nähdä	 rakentamisen	 tekniikoiden,	
materiaalien,	 tyyli-ihanteiden	 ja	 korjausrakentami-
sen	ideologian	kehitys	yli	sadan	vuoden	aikana.
	 Pudasjärven	 kaupunki	 on	 profiloitunut	
Suomen	 hirsipääkaupungiksi	 ja	 modernin	 hirsi-
rakentamisen	 edelläkävijäksi.	 Kaupunki	 on	 men-
neinä	vuosina	hyvien	kokemusten	myötä	rakentanut	
lukuisia	 julkisia	 rakennuksia	 hirrestä.	 Kohteet	 ovat	
herättäneet	 huomiota	 laajasti	 ja	 saaneet	 osakseen	
tunnustusta.	Maailman	suurimman	hirsirakenteisen	
koulukampuksen,	ikäihmisten	palvelutalon	ja	päivä-
kodin	 lisäksi	Pudasjärvellä	 toimii	maailman	 suurin	
hirsitalotehdas.	Vaikka	hirsipääkaupungissa	moderni	
hirsirakentaminen	on	näkyvästi	esillä,	halutaan	pai-

kallisen	hirsirakentamisen	pitkää	historiaa	kuitenkin	
korostaa.217
	 Lakarin	koulu	on	mukana	hirsipääkaupun-
gin	 kohdeluettelossa.	 Vanhan	 ja	 edustavan	 hirsi-
rakennuskannan	säilyttäminen	kytkee	nykyaikaisen	
hirsirakentamisen	 konkreettisesti	 paikkakunnan	
pitkään	hirsirakentamisen	perinteeseen	ajallisen	ker-
rostuneisuuden	kautta.	Tämä	asettaa	modernin	hir-
sirakentamisen	 historialliseen	 kontekstiin	 ja	 ilmen-
tää	paikallisen	hirsirakentamisen	ajallista	 jatkumoa.	
On	 tärkeää,	 että	 tämänkaltaisessa	nykyaikaisessa	 ja	
näkyvässä	hankkeessa	huomioidaan	myös	historialli-
sia	kohteita.	Historiallisten	kohteiden	huomioiminen	
lisää	tietoisuutta	paitsi	paikallisesta	historiasta	ja	ra-
kentamisen	perinteestä,	myös	vanhojen	rakennusten	
mahdollisuuksista	nykyaikana.
	 Lakarin	koulun	peruskorjauksen	yhteydessä	
on	mahdollisuus	kasvattaa	tietoisuutta	korjausraken-
tamisesta.	Vanhojen	rakennusten	arvot	ja	ominaisuu-
det	 tiedostavalla	 peruskorjauksella	 voidaan	 nostaa	
historiallisten	rakennusten	vastuullinen	korjaaminen	
myös	näkyvämmäksi	osaksi	hirsipääkaupungin	 toi-
mintaa.	 Kaikenikäisten	 rakennusten	 hyvä	 ylläpito	
on	 paikallisen	 kulttuuriperinnön	 vaalimista.	 Siten	
rakennukset	 pysyvät	 toimintakuntoisina	 ja	 osana	
tarinaa,	näkyvinä	todisteina	omasta	aikakaudestaan,	
rakentamisen	 tavoista,	 olosuhteista	 ja	 elämäntyy-
listä.	 Lakarin	 koulu	 tuo	 esimerkillään	 näkyväksi	
hirsirakentamisen	 pitkää	 perinnettä	 Pudasjärvellä	
kaupungin	ensimmäisenä	ja	edelleen	alkuperäisessä	
käyttötarkoituksessaan	toimivana	koulurakennukse-
na.

217	 Pudasjärvi	–	Suomen	hirsipääkaupunki:	Hirsipääkaupun-
gin	tarina.	[online]	[viitattu	20.4.2021].	Saatavilla	www-muo-
dossa:	[URL:http://www.logcapital.fi/fi/hirsipääkaupungin-ta-
rina].

◄ Kuva 348. Lakarin koulun ensimmäisen osan päätyä ja 
lehtikuusi.
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9 ARVOTTAMINEN

Pohjois-Pohjanmaan	 rakennettu	 kulttuuriympäristö	
2015	 -inventointihankkeessa	on	huomioitu	Lakarin	
koulun	 rakennukset.	 Kohderaportissa	 rakennusten	
on	 arvioitu	 sisältävän	 rakennushistoriallisia	 arvoja	
sekä	identiteetti-	ja	symbolimerkityksiä.	Tässä	työssä	
arvottamisessa	tarkastellaan	molempia	kohderaken-
nuksia	 pihapiireineen	 ja	 esitetään	 perusteluita	 sekä	
vuoden	 2015	 inventoinnissa	 tunnistetuille	 arvoille,	
että	 tämän	 selvitystyön	 kautta	 esiin	 tulleille	muille	
rakennusperinnön	 arvoille.	 Arvoja	 on	 tarkasteltu	
Pohjois-Pohjanmaan	 rakennettu	 kulttuuriympäristö	
2015	 -inventointihankkeen	 jaottelun	 ja	 kriteerien	
mukaan.

Rakennushistorialliset arvot
Kaikki	 pihapiirin	 rakennukset	 ovat	 säilyneet	 ulko-
arkkitehtuuriltaan	 hyvin	 alkuperäisen	 kaltaisina	
ja	 ne	 on	 suunniteltu	 paikallisten	 tai	 lähialueiden	
suunnittelijoiden	 voimin.	 Koulun	 toisen	 osan	 ra-
kentamisen	 aikaan	 maaseudulla	 oli	 yleistä	 käyttää	
mallipiirustuksia,	 mikä	 tekee	 oman	 suunnittelijan	
käytöstä	mielenkiintoisen	ratkaisun.	Rakennukset	il-
mentävät	paitsi	omien	aikakausiensa	arkkitehtuurin	
tyyli-ihanteita,	myös	paikallista	 rakentamisen	 tapaa	
ja	rakennustekniikoiden	kehitystä.	
	 Kaikista	 pihapiirin	 rakennuksista	 on	 edel-
leen	 tunnistettavissa	 kunkin	 rakennuksen	 aika-
kaudelle	 ominaisia	 tyylipiirteitä.	 Rakennukset	 ovat	

säilyneet	ulkoarkkitehtuuriltaan	hyvin	 alkuperäisen	
kaltaisina	 ja	 eheinä	 kokonaisuuksina.	 Rakennusten	
muodostama	 pihapiiri	 on	 myös	 säilynyt	 omana	
erillisenä	kokonaisuutenaan.	Ensimmäisen	ja	toisen	
osan	välillä	voidaan	havaita	merkkejä	rakentamisen	
kehityksestä	ja	todeta	tyylihistorian	virtausten	vaih-
tuminen.	Rakennuksiin	on	ajan	saatossa	tehty	muu-
tos-	 ja	 korjaustöitä,	 jotka	 ovat	 liittyneet	 pääasiassa	
käytön	 vaatimusten	 muutoksiin	 tai	 talotekniikan	
päivittämiseen.	 Muutostoimenpiteet	 ovat	 kohdistu-
neet	 enimmäkseen	 rakennusten	 sisätiloihin.	Kaikki	
rakennusten	sisäpuoliset	korjaus-	 ja	muutostoimen-
piteet	kuvastavat	aikaansa.	Tähänastiset	toimenpiteet	
on	tehty	korjausajankohdalle	tyypillisiä	materiaaleja	
ja	rakennusteknisiä	ratkaisuja	käyttäen.	Rakennusten	
toiminnallisuutta	on	eri	aikoina	paranneltu	tilamuu-
toksin.
	 Rakennukset	ovat	kokeneet	mittavia	talotek-
nisiä	muutoksia	1980-	ja	90-luvuilla.	Painovoimainen	
ilmanvaihto	on	vaihdettu	täysin	koneelliseen	ilman-
vaihtoon.	Rakennukset	on	liitetty	vesi-	ja	viemäriver-
kostoon	ja	niiden	sisätiloihin	on	myöhemmin	lisätty	
wc-	 ja	 siivoustiloja	 sekä	 asennettu	 vesikiertoinen	
patterilämmitys.

Identiteetti- ja symbolimerkitykset
Pudasjärven	 kansakoulu	 perustettiin	 vuonna	 1872	
ja	 se	 oli	 Pudasjärven	 ensimmäinen	 koulu.	 Koulun	
vuonna	 1884	 rakennettu	 osa	 oli	 Kurenalan	 kansa-
koulun	 ensimmäinen	 varsinainen	 koulurakennus.	
Koulu	rakennettiin	Paavo	Poroputaan	lahjoittamalle	
maalle	silloisen	Kuusamontien	varteen.
	 Pudasjärven	kansakoulun	perustaminen	 toi	
pysyvän	 koulun	 Pudasjärvelle.	 Kansakouluraken-
nuksen	 rakentaminen	 vakiinnutti	 koulun	 aseman	
paikallisessa	 yhteisössä	 ja	 loi	 alkusysäyksen	 koulu-

laitoksen	 kehitykselle	 Pudasjärvellä.	 Edelleen	 alku-
peräisessä	 käyttötarkoituksessaan	 toimiva	 rakennus	
jatkaa	kouluperinnettä	elävänä	ja	on	kansakoululai-
toksen	historian	paikallinen	ilmentymä.
	 Pudasjärven	 kansakoulun	 perustaminen	 ja	
koulurakennuksen	rakentaminen	ovat	olleet	edistyk-
sellistä	toimintaa	1800-luvun	lopun	Pohjois-Suomes-
sa,	 sillä	koulut	olivat	vasta	hiljattain	alkaneet	 levitä	
maaseutukyliin	 kautta	 maan.	 Voidaan	 ajatella,	 että	
koulun	 vanhin	 rakennus	 ilmentää	 osaltaan	 kansa-
koulutoiminnan	alkuvaiheita	koko	Pohjois-Suomes-
sa.
	 Koulurakennukset	 ovat	 kautta	 aikojen	 ol-
leet	 tärkeitä	 rakennuksia,	 joihin	 ihmisillä	 syntyy	
henkilökohtaisia	muistoja	 ja	merkityksiä.	Kohdera-
kennukset	 ovat	 keskeinen	 osa	 paikan	 identiteettiä	
ja	paikallisen	yhteisön	elämää.	Koulutalojen	 raken-
taminen	 oli	myös	 paikallisen	 yhteisön	 voimanpon-
nistus,	 sillä	 lähialueen	 asukkaiden	 tuli	 toimittaa	
rakennusmateriaaleja	koulurakennusta	varten.	Moni	
paikallisesti	merkittävä	 ja	 tunnettu	opettaja	on	 teh-
nyt	 elämäntyönsä	 juuri	 näissä	 koulurakennuksissa.	
Koulu	 ja	 koko	 sitä	 ympäröivä	 asuinalue	 nimettiin	
myöhemmin	 koulun	 ensimmäisen	 opettajan,	 Juho	
Lakarin	mukaan.	

Historialliset arvot
Molemmat	 kohderakennukset	 ilmentävät	 koululai-
toksen	 kehitystä	 ja	 päätöksentekoa	 paitsi	 paikalli-
sella	 tasolla,	 myös	 osana	 aikakautensa	 suurempaa	
yhteiskunnallista	ilmiötä.	Ensimmäisen	osan	raken-
taminen	kertoo	kansakoulun	perustamisesta	paikka-
kunnalle	 aikana,	 jolloin	 säännöllinen	 koulunkäynti	
perustui	vapaaehtoisuuteen.	Rakennus	tarjoaa	myös	
esimerkin	ajalta,	jolloin	koulurakennusten	arkkiteh-
tuuri	ei	ollut	vielä	saavuttanut	yhtenäistä	typologiaa	

◄ Kuva 349. Rakennuksen 1 lounaispäädyn yläikkunan 
päällä on ikkunoiden alkuperäisestä koristelusta 
muistuttava koristeaihe.
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mallipiirustusten	 kehittymisen	 myötä.	 Toisen	 osan	
rakentaminen	 ilmentää	 vuoden	 1921	 oppivelvol-
lisuuslain	 voimaantulon	 vaikutuksia.	 Toinen	 osa	
rakennettiin	 vuonna	1929	oppilasmäärän	kasvettua	
yleisen	 oppivelvollisuuden	myötä.	 Piharakennusten	
tarve	ja	toiminnot	perustuivat	kansakouluasetukses-
sa	annettuihin	määräyksiin.	Piharakennusten	piirus-
tukset	oli	niin	 ikään	hyväksytty	kouluhallituksessa,	
joten	 ne	 osaltaan	 täyttivät	 koulun	 apurakennuksia	
koskevat	vaatimukset.
	 Koulun	nykyisessä	pihapiirissä	näkyy	ainut-
laatuisella	 tavalla	 koululaitoksen	 kehitys	 pohjoisen	
maalaiskoulun	 näkökulmasta.	 Rakennukset	 ovat	
säilyneet	 koulukäytössä	 kautta	 aikojen	 ja	 vanhaa	
pihapiiriä	täydentää	vuonna	1994	pihapiirin	viereen	
rakennettu	 laajennus.	 Kokonaisuudessa	 heijastuvat	
rakennusten	toiminnan	luonne	eri	aikoina	sekä	kou-
luja	koskevien	määräysten	ja	päätöksenteon	kehitys	
näihin	päiviin	saakka.
	 Koulun	sijainnin	valikoituminen	heijastelee	
myös	 Pudasjärven	 asuttamisen	 kehitystä.	 Pudas-
järvellä	 kuntakeskus	 kehittyi	 poikkeuksellisesti	
kirkonkylän	 ulkopuolelle	 liikenneyhteyksien	 takia.	
Kuusamontien	 Iijoen	 ylityspaikka	 ja	 sen	 ympärille	
kehittynyt	 Kurenalan	 alue	 muodostuivat	 Pudasjär-
ven	keskustaajamaksi	1900-luvun	vaihteessa.	Koulun	
alkuperäinen	 sijainti	 vuokratiloissa	 lähellä	 kirkkoa	
sijaitsi	noin	seitsemän	kilometrin	päässä	Kurenalta.	
Myös	 koulu	 siirtyi	 Kurenalle	 aluksi	 vuokratiloihin	
vuonna	1878	ja	omaan	koulutaloon	vuonna	1884.
	 Historiallisesta	näkökulmasta	kansakoulura-
kennukset	sisältävät	myös	sivistys-	ja	sosiaalihistori-
an	ulottuvuuksia.

Säilyneisyysarvot
Rakennukset	 ovat	 säilyneet	 ulkoarkkitehtuuriltaan	
pääosin	 vuoden	 1929	 muutosten	 jälkeisessä	 asus-
sa,	 joka	 on	 vanhinta	 osaa	 lukuun	 ottamatta	 myös	

Kuva 350. Pulpetteja 
rakennuksen 2 yläkerrassa.
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rakennusten	 alkuperäisasu.	 Kyseisistä	 muutoksista	
huolimatta	koulun	ensimmäisen	osan	ulkoasusta	on	
edelleen	 tunnistettavissa	 myös	 alkuperäiselle	 aika-
kaudelle	tyypillisiä	piirteitä.
	 Varsinkin	 vuoden	 1929	 toisen	 osan	 julki-
sivuista	käy	selvästi	ilmi,	että	rakennus	on	alun	perin	
rakennettu	 koulurakennukseksi.	 Myös	 sisätilojen	
tilamuutokset	 ovat	 olleet	 maltillisia,	 joten	 toista	
osaa	voidaan	pitää	ulkoasultaan	ja	tilaratkaisuiltaan	
suhteellisen	 autenttisena.	 Yksityiskohtana	 voidaan	
mainita,	 että	 edellisessä	 muutosvaiheessa	 vuonna	
1994	 toiseen	osaan	on	entisöity	museoluokka,	 joka	
antaa	viitteitä	rakennuksen	varhaisimpien	vaiheiden	
sisätilojen	ilmeestä	ja	käytetyistä	materiaaleista.
	 Eri	 aikakausien	 tarpeet	 ovat	 muokanneet	
rakennuksia	 tilallisesti,	mikä	 on	 luonut	 sisätiloihin	
kerrostuneisuutta.	Viimeisimmässä	muutosvaiheessa	
sisätilojen	muutostoimenpiteet	 ovat	 olleet	 vanhim-
massa	 rakennuksessa	 erityisen	 laajoja,	mutta	nekin	
ovat	johtuneet	käytön	vaatimuksista.	Molempien	ra-
kennusten	sisätilojen	pintamateriaalit	ja	värimaailma	
ovat	pääosin	peräisin	 1980-luvun	 lisäeristyksestä	 ja	
1990-luvun	 peruskorjauksesta	 ja	muutostöistä.	 Uu-
det	 pintamateriaalit	 näyttäytyvät	 sisätiloissa	 hallit-
sevina	ja	luovat	sisätiloihin	täysin	rakennusten	ulko-
asusta	poikkeavan	vaikutelman.	Toisaalta	uudemmat	
pintamateriaalit	ovat	selkeästi	erotettavissa	aiempien	
vaiheiden	muutoksista	 ja	 alkuperäisistä	 rakenteista.	
Tämä	 ristiriita	 rakennusten	 sisä-	 ja	 ulkopuolisen	
säilyneisyyden	 välillä	 voidaan	 mieltää	 kerrostunei-
suudeksi.	Pelkästään	sisätiloja	 tarkastellessa	kerrok-
sisuus	 kuitenkin	 näyttäytyy	 ainoastaan	 näkyvien	
rakenteiden	esiin	 tuomista	 tilojen	poikkeavuuksista	
sekä	 yksittäisten	 rakennusosien,	 kuten	 uunien	 tai	
portaiden,	kautta.	Toisaalta	laajasti	käytettynä	uudet	
pintamateriaalit	 ovat	 voineet	 suojata	 alkuperäisten	

rakenteiden	pintoja	kulumiselta.
	 Pihapiirin	 kokonaisuus	 on	massoittelultaan	
ja	yleisilmeeltään	säilynyt	autenttisena	vuoden	1929	
asussa.	Myös	varhaisista	vaiheista	asti	lähiympäristöä	
koristaneet	 lehtikuusi-istutukset	 ovat	 säilyneet	 näi-
hin	päiviin	saakka.
	 Säilyneisyysarvot	 voidaan	 ulottaa	 myös	
rakennusten	 käyttötarkoitukseen.	 Rakennukset	 on	
alun	 perin	 suunniteltu	 koulurakennuksiksi,	 ja	 ne	
ovat	säilyneet	alkuperäisessä	käyttötarkoituksessaan.	

Tulevaisuudessa	 rakennukset	 jatkavat	 edelleen	 toi-
mintaansa	osana	koulua.	Alkuperäisen	käytön	jatku-
minen	luo	kohteelle	historiallista	jatkuvuutta.

Maisema- ja ympäristöhistorialliset arvot
Rakennusten	muodostama	pihapiiri	on	säilynyt	yh-
tenäisenä	ja	muodostaa	edelleen	muusta	ympäristös-
tä	erillisen	kokonaisuuden.	Vuonna	1888	ympäristöä	
somistamaan	 istutettu	 lehtikuusikuja	 on	 edelleen	
alueen	näkymiä	leimaava	elementti.

Kuva 351. Näkymä Postimiehentieltä kohti rakennuksen 2 päätyä.
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Kuva 354. Yksityiskohta rakennuksesta 2.
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10 VIITESUUNNITELMAT

Tämän	 diplomityön	 yhteydessä	 rakennusten	 1	 ja	 2	
ensimmäisistä	 kerroksista	 on	 laadittu	 viitesuunni-
telmat	 peruskorjauksen	 hankeselvitystä	 varten	 ja	
tulevan	 arkkitehti-	 ja	 rakennussuunnittelun	 tueksi.	
Viitesuunnitelmat	 on	 laadittu	 sovitusti	 vain	 raken-
nusten	ensimmäisestä	kerroksesta.	Toisen	kerroksen	
tilat	 on	 jätetty	 pois	 viitesuunnitelmista,	 sillä	 tilojen	
järjestäminen	 esteettömiksi	 ei	 tässä	 tapauksessa	ole	
tarkoituksenmukaista.	 Täten	 rakennusten	 ylempiin	
kerroksiin	ei	osoiteta	koulun	päivittäisiä	toimintoja.
	 Viitesuunnitelmien	 uudet	 tilaratkaisut	 pe-
rustuvat	käyttäjän	tuleviin	tilatarpeisiin	sekä	tilaajan	
ja	 käyttäjän	 kanssa	 keskusteltuihin	 toiminnallisiin	
tavoitteisiin.	 Suunnitelmissa	 on	 huomioitu	 koulu-
rakennusten	 suunnittelua	 koskevat	 voimassa	 olevat	
määräykset	 ja	 ohjeet,	 hankkeen	 tavoitteet	 ja	 tämän	
selvitystyön	tulokset.
	 Viitesuunnitelmat	 on	 luovutettu	 tilaajalle	
erillisinä	 dokumentteina,	 mutta	 ne	 esitellään	myös	
tässä	 työssä.	 Viitesuunnitelmien	 ohessa	 on	 laadittu	
esitetyn	tilajärjestelyn	mukainen	tilaohjelma.	Lisäksi	
esitettyyn	 tilaratkaisuun	 on	 tehty	 esteettömyystar-
kastelu.

10.1 Suunnittelun ja toimenpiteiden periaatteet

Peruskorjauksen	hankeselvityksen	 yhtenä	 tavoittee-
na	on	ollut	tunnistaa	keinoja	rakennusten	alkuperäi-
sen	rakennusarkkitehtonisen	ilmeen	palauttamiseksi	
rakennusten	sisä-	ja	ulkotiloissa	sekä	pihapiirissä.
	 Tulevissa	 korjaustoimenpiteissä	 tulee	 huo-
mioida	rakennusten	nykyinen	kunto	ja	korjaustarve,	
tuleva	 käyttö,	 tunnistetut	 arvot	 ja	 voimassa	 olevat	
kaava-	 ja	 rakennusmääräykset.	 Tarvittavat	 muu-
tokset	 ja	 korjaustoimenpiteet	 tulee	 suunnitella	 ja	
toteuttaa	siten,	että	ne	vahvistavat	 ja	 lisäävät	raken-
nusten	 arvoja.	Rakennusten	 tunnistettuja	 arvoja	 tai	
ominaispiirteitä	ei	saa	heikentää.	Erityisesti	alkupe-
räisten	ja	vuoden	1929	asun	mukaisten	rakenteiden,	
rakennusosien	 ja	 ominaispiirteiden	 säilyminen	 on	
turvattava.	Tarpeetonta	purkamista	ja	kohteelle	omi-
naisen	 arkkitehtonisen	 ilmeen	 vahingoittamista	 on	
syytä	välttää	kaikissa	toimenpiteissä.
	 Tunnistetut	rakenteelliset	riskitekijät	poiste-
taan	mahdollisuuksien	mukaan	ja	vauriomekanismit	
pysäytetään.	 Materiaaliteknisesti	 tai	 rakennusfysi-
kaalisesti	 epäsopivat	 ratkaisut	 korvataan	 uusilla,	
rakennusten	kokonaisuuteen	sopivilla	ratkaisuilla.

	 Koulutoiminta	 on	 rakennuksen	 käyttötar-
koituksena	vaativa.	Rakennuksiin	on	aiemmissa	vai-
heissa	 toteutettu	 alkuperäiseen	 tilanteesen	 nähden	
mittavia	teknisiä	muutoksia,	kuten	koneellinen	tulo-	
ja	 poistoilmanvaihto	 sekä	 vesi-	 ja	 viemärilinjojen	
lisäys.	Olemassa	olevia	tekniikkatiloja	ja	asennusreit-
tejä	voidaan	hyödyntää	myös	 tuleviin	 talotekniikan	
tarpeisiin.	 Uusissa	 asennuksissa	 on	 varmistettava	
järjestelmän	 yhteensopivuus	 ja	 toimivuus	 vanhan	
rakennuksen	 säilymisen	 kannalta.	Vanhojen	 raken-
teiden	tarjoamia	mahdollisuuksia	on	pyrittävä	hyö-
dyntämään	talotekniikan	sijoittamisessa.
	 Uudet	 tilaratkaisut	 ja	 toiminnallinen	 koko-
naisuus	 on	 suunniteltava	 siten,	 että	 tilat	 asettuvat	
luontevasti	olemassa	oleviin	rakennuksiin	ja	tukevat	
rakennusten	 säilymistä.	 Tilojen	 sommittelussa	 on	
vältettävä	 tarpeetonta	 purkamista	 ja	 huomioitava	
käyttäjäryhmien	 tarpeet.	 Tarvittava	 lisärakenta-
minen	 on	 suunniteltava	 ja	 toteutettava	 sopeuttaen	
rakennusten	arkkitehtuuriin	siten,	että	rakennuksille	
ja	pihapiirille	ominainen	ilme	ja	luonne	säilyvät	tun-
nistettavina.
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10.2 Esimerkkejä soveltuvista korjaustavoista ja palauttavista toimenpiteistä

Tässä	luvussa	esitellään	tapoja,	joiden	avulla	keskei-
simpiä	korjaustoimenpiteitä	voidaan	toteuttaa	tämän	
selvitystyön	tulosten	mukaisesti.	Mainittujen	teemo-
jen	taustalla	ovat	kohteesta	laadittu	korjaushankesel-
vitys218,	Museoviraston	korjauskortiston	suositukset,	
tämän	työn	yhteydessä	tehdyt	havainnot	ja	aiheesta	
käydyt	keskustelut.	Varsinaista	korjaussuunnitelmaa	
kohteesta	ei	ole	laadittu	tässä	yhteydessä,	joten	luvus-
sa	 kommentoidaan	 vain	 työskentelyn	 aikana	 esiin	
tulleita	kysymyksiä.
	 Rakennuksiin	 aiemmissa	 muutosvaiheissa	
tehtyjen	 energiakorjaustoimenpiteiden	 (lisäeristys	
mineraalivillalla	 ja	 höyrynsulkumuovilla	 sekä	 ko-
neellinen	 tulo-	 ja	 poistoilmanvaihto)	 toteutustapa	
on	 heikentänyt	 vanhojen	 ulkovaipparakenteiden	
kosteusteknistä	 toimivuutta,	mikä	 lisää	 olennaisesti	
rakenteiden	vaurioherkkyyttä.	Rakennusten	alapoh-
ja-	ja	ulkoseinärakenteissa	on	riski	kosteuden	tiivis-
tymiselle	 talviaikaan.	 Lisäksi	 rakenteiden	 yleinen	
tiiviys	ja	höyrynsulkumuovien	liitokset	ovat	jääneet	
vaille	 huomiota,	 jolloin	 epäpuhtauksia	 voi	 päästä	
kulkeutumaan	 sisäilmaan	 rakenteista	 ja	 niiden	 ul-
kopuolelta.	Rakenteita	ei	voida	korjata	vaurioriskit-
tömiksi	 ilman	mainittujen	osien	 laajaa	 purkamista,	
joten	 rakennusten	 peruskorjaus	 lähivuosina	 on	
tullut	 ajankohtaiseksi.219	 Tulevilla	 toimenpiteillä	
pyritään	 poistamaan	 havaitut	 rakenteelliset	 riskit	
ja	 sisäilmaongelmat,	 vastaamaan	 käytön	 tarpeiden	
muutokseen,	 turvaamaan	rakennusten	arvokkaiden	
ominaisuuksien	 säilyminen	 ja	 palauttamaan	 raken-
nusten	arkkitehtonista	eheyttä	niin	 sisä-	kuin	ulko-
puolellakin.
	

218	 Lakarin	koulu,	rakennukset	1	ja	2,	Korjaushankeselvitys	ja	
kustannusarvio,	WSP	Finland	Oy,	8.11.2019,	PK
219	 Ibid.	s.	3,	6-7.

	 Tässä	luvussa	viitataan	tärkeimpiin	muutos-
vaiheisiin,	joilla	tarkoitetaan	rakennuksen	1	alkupe-
räisasun	ohella	vuosien	1929	ja	1949-1950	muutok-
sia,	ja	rakennuksen	2	sekä	pihapiirin	alkuperäisasua	
vuodelta	 1929.	 Kyseiset	 muutosvaiheet	 on	 esitelty	
tarkemmin	luvuissa	4.5	ja	5.3.

Lähtökohta
Rakennuksiin	 tehdään	 peruskorjaus	 palauttavaa	
ja	 säilyttävää	 korjaustapaa	 käyttäen.	 Kaikki	 myö-
hempinä	 aikoina	 rakennetut	 lisäeristykset,	 kevyet	
väliseinät	 ja	 tekniikkaosat	 puretaan.	 Säilytettävien	
rakenteiden,	pintojen	 ja	 rakennusosien	mahdolliset	
vauriomekanismit	 tunnistetaan	 ja	 pysäytetään	 sekä	
kunnostetaan	 asianmukaisesti	 tarvittavilta	 osin.	
Alkuperäisten	 ja	 tärkeimpien	 muutosvaiheiden	
rakenteiden	 ja	 rakennusosien	 osalta	 noudatetaan	
erityistä	 varovaisuutta	 kaikissa	 toimenpiteissä	 ja	
vältetään	tarpeetonta	purkamista.	Uudet	materiaalit	
ja	 pintakäsittelyt	 valitaan	 tarkoin	 yhteensopiviksi	
alkuperäisen	 hirsirungon	 kanssa	 sekä	 suositaan	 ja	
sovelletaan	 luotettavien	 tahojen	 laatimia	 korjausta-
paohjeita	rakennuksen	käyttötarkoituksen	asettamat	
vaatimukset	huomioiden.

Korjaustavoista ja suunnittelusta yleisesti
Tarkemman	 korjaussuunnitelman	 ja	 korjauksen	
tekijöiksi	valitaan	kokeneet	asiantuntijat.	Korjaustoi-
menpiteet	 toteutetaan	 ensisijaisesti	 Museoviraston	
korjauskortiston	 ohjeiden	 mukaan	 kohteen	 arvok-
kaat	 ominaisuudet	 huomioiden.	 Vaikka	 rakennuk-
sille	 epäsuotuisat	 lisäykset	 joudutaan	 purkamaan,	
tulee	rakennusten	jäljelle	jäävien	osien	ylikorjaamis-
ta	 ja	 käyttökelpoisten	 osien	 hävittämistä	 kuitenkin	
välttää.	 Rakennukset	 vaikuttavat	 päällisin	 puolin	
tarkasteltuna	 suhteellisen	 hyväkuntoisilta.	 Raken-

nuksista	kannattaa	uusia	vain	käyttökelvottomat	osat	
ja	minimoida	muutosten	laajuus	ja	määrä.	Eri	ajoilta	
säilyneet	osat	tuovat	rakennuksiin	kerroksisuutta.220
	 Myös	uudet	korjaukset	 ja	 lisäykset	tulee	to-
teuttaa	 siten,	 että	ne	ovat	 jälkeenpäin	poistettavissa	
ja	 korjattavissa	 ilman,	 että	 alkuperäiset	 rakenteet	
vaurioituvat.221

Rakenteet ja rakennusosat
Alkuperäiset	ja	tärkeimpien	muutosvaiheiden	raken-
teet	ja	rakennusosat	säilytetään.	Vältetään	säilyneen	
hirsirungon	purkamista	 tai	aukottamista.	Muurisei-
nät,	uunit	ja	hormit	säilytetään	ja	kunnostetaan.	Tut-
kitaan	mahdollisuus	hyödyntää	vanhoja	tiilihormeja	
mahdollisen	talotekniikan	sijoittamiseen.	Rakennus-
ten	 nykyiset	 portaat	 ullakoille	 säilytetään.	 Kaikissa	
uusissa	 rakennekerroksissa	 käytetään	 hengittäviä	
puupohjaisia	materiaaleja	 ja	soveltuvia	pintakäsitte-
lyjä.

Lisälämmöneristys
Kohteesta	 laaditussa	 korjaushankeselvityksessä	 on	
ehdotettu	 rakennusten	 ulkoseiniin	 vaihtoehtoisesti	
joko	sisä-	 tai	ulkopuolista	 lisäeristystä.	Museoviras-
ton	 korjauskorttien	 mukaan	 vanhassa	 hirsiraken-
nuksessa	 lisäeristämisen	 sijaan	 olennaisempaa	 olisi	
ilmavuotojen	 tukkiminen.222	 Vaihtoehtona	 eristeelle	
Museoviraston	korjauskorteissa	esitetään	huokoisen	
puukuitulevyn	 käyttöä	 lämmöneristyksen	 paranta-

220	 Museovirasto:	Korjauskortisto.	Yleiskortti,	s.	5.	[online]	
[viitattu	26.5.2021].	Saatavilla	www-muodossa:	[URL:https://
www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelmapalvelut/
Julkaisut/korjauskortti-1.pdf].
221	 Ibid.	s.	6.
222	 Museovirasto:	Korjauskortisto.	Yleiskortti,	s.	9.	[online]	
[viitattu	31.5.2021].
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miseksi.223	Lisäeristämisen	tapa	ja	tarve	tulee	arvioi-
da	kokonaistilanteen	mukaan	rakennuskohtaisesti.
	 Sisäpuolinen	 lisälämmöneristys	 säilyttää	
rakennuksen	 ulkoasun	 ennallaan,	 mutta	 tässä	 ta-
pauksessa	 aiheuttaa	 ulkoseinien	 osalta	 rajoituksia	
siihen,	miten	 paljon	 toivottuja	 hirsipintoja	 voidaan	
sisätiloissa	jättää	näkyviin.	Hirsirungon	sisäpuolella	
eristeen	paksuus	saa	olla	enintään	50	mm.224
	 Ulkopuolinen	 lisälämmöneristys	 olisi	 hir-
sirungon	 teknisen	 toimivuuden	 kannalta	 parempi	
vaihtoehto,	 mutta	 se	 voi	 vaikuttaa	 rakennuksen	
ulkonäköön	 ja	 vaatii	 ulkovuorauksen	 irrottamista.	
Toisaalta	 samalla	 voidaan	 uusia	 julkisivuverhous	
ja	 varmistaa	 hirsirungon	 kunto	 molemmin	 puolin.	
Liian	paksu	ulkopuolinen	lisäeristys	vaikuttaa	raken-
nuksen	 ulkonäköön	 epäedullisella	 tavalla,	 mikä	 ei	
kulttuurihistoriallisesti	arvokkaan	kohteen	kohdalla	
tule	kysymykseen.	Ulkopuolisen	eristeen	paksuudes-
ta	riippuen	ikkunat	voivat	jäädä	syvälle	rakenteeseen	
ja	räystäät	lyhenevät,	jolloin	ikkunoita	ja	ovia	täytyy	
tuoda	ulospäin	 rakenteessa	 sekä	 kiinnittää	 erityistä	
huomiota	räystäiden	detaljeihin.225
	 Ylä-	 ja	 alapohjien	 korjaamisessa	 ja	 lisäläm-
möneristämisessä	pyritään	välttämään	hyväkuntois-
ten	rakenteiden	ja	pintojen	tarpeetonta	purkamista.	
Käyttökelpoiset	 sisäkattojen	 paneelipinnat	 ja	 lank-
kulattiat	 säilytetään.	 Alapohjan	 korjaamisessa	 on	
myös	huomioitava	valmiin	 lattiapinnan	 tasaisuus	 ja	
sisäänkäyntien	esteettömyys.

223	 Museovirasto:	Korjauskortisto.	Lämmöneristyksen	
parantaminen,	s.	9-10.	[online]	[viitattu	31.5.2021].	Saatavilla	
www-muodossa:	[URL:	https://www.museovirasto.fi/uploads/
Arkisto-ja-kokoelmapalvelut/Julkaisut/korjauskortti-2.pdf].
224	 Museovirasto:	Korjauskortisto.	Yleiskortti,	s.	9.	[online]	
[viitattu	26.5.2021].
225	 Museovirasto:	Korjauskortisto.	Lämmöneristyksen	paran-
taminen,	s.	7,	10.	[online]	[viitattu	31.5.2021].

Ilmanvaihto
Kaikissa	ilmanvaihtoon	liittyvissä	kysymyksissä	olisi	
tärkeää	 konsultoida	 asiantuntevaa	 IV-suunnittelijaa	
mahdollisimman	 varhaisessa	 vaiheessa.	 Ilmanvaih-
don	 ratkaisu	 varmistuu	 myöhemmin,	 joten	 sillä	 ei	
ole	 ollut	 vaikutusta	 tässä	 työssä	 esitettyihin	 viite-
suunnitelmiin.
	 Korjaustoimenpiteiden	laajuus	mahdollistaa	
ilmanvaihtoratkaisun	 uudelleenharkinnan.	 Koulu-
toiminta	on	kuitenkin	rakennuksen	käyttötarkoituk-
sena	vaativa	ja	asettaa	vaatimuksia	myös	ilmanvaih-
dolle.	Painovoimaisen	 ilmanvaihdon	palauttaminen	
rakennuksiin	 on	mahdollista,	 mutta	 saattaa	 raken-
nuksiin	ajan	 saatossa	 tehtyjen	muutosten	 ja	käytön	
vaatimusten	 takia	 olla	 hankala	 toteuttaa	 ja	 saada	
riittäväksi.	 Mikäli	 ilmanvaihdon	 toimintaperiaate	
kuitenkin	halutaan	muuttaa,	vaihtoehtona	voisi	olla	
hybridi-ilmanvaihto,	 jossa	 luonnollinen	 ja	koneelli-
nen	ilmanvaihto	vuorottelevat	tai	tukevat	toisiaan.
	 Koneellinen	 ilmanvaihto	 voidaan	 säilyttää	
sillä	ehdolla,	että	havaitut	ongelmat	voidaan	korjata	
ja	 varmistaa	 järjestelmän	 yhteensopivuus	 muuhun	
rakennukseen	peruskorjauksen	jälkeen.
	 Yleisesti	 ilmanvaihdon	 ratkaisussa	 tulisi	
pyrkiä	 rakennuksen	 säilymisen	 ja	 käytön	 kannalta	
riittävään	 ja	 kestävään	 lopputulokseen.	 Kaikissa	
vaihtoehdoissa	 tulee	 arvioida	 ratkaisun	 tarkoituk-
senmukaisuus	 ilmanvaihdon	 vaatimusten	 täytty-
misen,	 teknisen	 yhteensopivuuden	 ja	 rakennusten	
säilymisen	kannalta.

Kuva 355. Yksityiskohta rakennuksen 2 museoluokasta. 
Purettujen säilytystilojen vanhasta seinälinjasta on 
jäänyt jälki paneelikattoon. Käyttökelpoisten pintojen 
ylikorjaamista olisi syytä välttää. Siten rakennukseen jää 
viitteitä sen aiemmista vaiheista ja muutoksista. Eri-ikäisten 
osien luoma ajallinen kerrostuneisuus voidaan nähdä 
rakennuksissa arvokkaana piirteenä.
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	 Rakennukset	 ovat	 yleisesti	 pinnoiltaan	
hyvässä	kunnossa,	mutta	 julkisivuissa	on	kuitenkin	
paikoin	 havaittavissa	 selkeitä	 vauriokohtia,	 jotka	
tulisi	peruskorjauksen	yhteydessä	huomioida.	Julki-
sivujen	vauriot	liittyvät	päällisin	puolin	tarkasteltuna	
ensisijaisesti	 normaaliin	 kulumiseen	 ja	 puutteelli-
seen	veden	ohjaukseen.	Maan	pinta	tulisi	muotoilla	
viettämään	 paremmin	 ulospäin	 rakennuksista	 ja	
varmistaa	veden	kulku	syöksytorvista	riittävän	kauas	
rakennusten	 seinustoilta.	 Lisäksi	 rakennusten	 räys-
täillä	on	paikoin	havaittavissa	vesikatteen	rikkoutu-
misesta	johtuvaa	kosteusrasitusta,	joka	näkyy	maalin	
irtoamisena	 räystäiden	 otsapinnoilta.	 Julkisivuissa	
on	myös	 kohtia,	 joihin	 sadevesi	 on	 päässyt	 toistu-
vasti	roiskumaan,	mikä	on	ajan	kuluessa	aiheuttanut	
tummentumia.	 Julkisivut	 tulisi	 näiltä	 osin	 tarkistaa	
ja	puhdistaa.	Julkisivuverhoukseen	on	paikoin	tullut	
myös	kolhuja	tai	osia	on	irronnut.	Maalipinnat	ovat	
paikoin	hilseilleet.	Julkisivujen	vaurioiden	syyt	tulisi	
selvittää	tarkemmin	ja	suorittaa	tarpeelliset	korjaus-
toimenpiteet.

Tilat ja toiminnot
Teknisen	 käsityön	 tilat	 pyritään	 siirtämään	 koulun	
vuonna	1994	rakennettuun	osaan.	Kohderakennuk-
siin	osoitetaan	sellaisia	toimintoja,	jotka	vaatimusta-
soltaan	ja	kuormittavuudeltaan	soveltuvat	paremmin	
vanhoihin	 hirsirakennuksiin	 ja	 joiden	 tilaratkaisut	
ovat	 helpommin	 muunneltavissa	 eri	 käyttötarkoi-
tuksiin.	 Uudet	 tilaratkaisut	 pyritään	 sovittamaan	
rakennuksiin	 luontevasti	 olemassa	 olevia	 tiloja	
hyödyntäen.	 Ullakkokerrosten	 huoneet	 säilytetään	
koulun	 varastotiloiksi	 ja	 tuomaan	 kerroksisuutta	
rakennuksiin.	Yläkerran	 tiloja	puretaan	ainoastaan,	
mikäli	se	rakennusten	säilymisen	ja	riskien	hallinnan	
takia	on	perusteltua.	Tällöin	vanhojen	asuntojen	tilat	
tulisi	 kuitenkin	 dokumentoida	 asianmukaisesti	 en-
nen	purkua.

Talotekniikka yleisesti
Näkyvä	 talotekniikka	 toteutetaan	 mahdollisimman	
huomaamattomasti	 ja	 hyödynnetään	 tekniikan	
kuljettamisessa	 sekundaarisia	 aputiloja	 tai	 muita	
huomaamattomia	 reittejä.	 Uusissa	 asennuksissa	 ja	
reitityksissä	 vältetään	 alkuperäisten	 rakenteiden	
tarpeetonta	 purkamista	 ja	 pyritään	 hyödyntämään	
aiemmin	 tehtyjä	 läpivientejä.	Kaikki	 tarpeettomiksi	
jäävät	tekniikkaosat	poistetaan	ja	vanhat	aukot	peite-
tään	ympäröivää	pintaa	vastaavalla	tavalla.

Huoltoreitit
Rakennusten	 nykyiset	 sisäpuoliset	 portaat	 säilyte-
tään	ja	ne	toimivat	samalla	huoltoreittinä	rakennus-
ten	 ullakoille.	 Rakennuksiin	 ei	 tehdä	 ulkopuolisia	
huoltoportaita.	 Mikäli	 purkuun	 tai	 asennukseen	
tarvitaan	haalausaukkoa,	käytetään	olemassa	olevia	
ikkuna-aukkoja	 tai	 tehdään	 reitti	 rankarunkoisen	
seinän	 läpi.	 Hirsirunkoja	 ei	 aukoteta.	 Mahdolliset	
haalausaukot	peitetään	julkisivuvuorauksen	alle.

Julkisivut ja vesikatto
Säilytettäviä	 piirteitä	 ovat	 julkisivujen	 väritys,	 ver-
houksen	tyyppi,	 ikkunoiden	ja	räystäiden	koristeai-
heet	ja	detaljiikka,	sisäänkäyntien	katokset	ja	kuisti,	
säilyneet	hormit	sekä	puuikkunat	ja	-ovet.	Ullakko-
kerrosten	vanhat	puuikkunat	säilytetään	ja	kunnos-
tetaan.	 Uusissa	 ikkunoissa	 käytetään	 puuikkunoita	
ja	 noudatetaan	 alkuperäistä	 ruutujakoa.	 Vältetään	
käyttökelpoisina	 säilyneiden	 osien	 purkamista.	
Kaikki	julkisivuja	ja	vesikattoa	koskevat	rakenteiden,	
pintojen	tai	osien	uusimiset	toteutetaan	vuoden	1929	
asua	mukaillen.
	 Vesikatteeksi	 valitaan	 edustava	 ja	 aikakau-
den	 rakennuksiin	 soveltuva	 materiaali,	 tai	 vaihto-
ehtoisesti	 joku	 rakennuksissa	 aiemmin	 esiintynyt	
katemateriaali.	Esimerkiksi	konesaumattu	peltikatto	
ja	jalkarännit	olisivat	hyvä	vaihtoehto.

Kuva 356. Uuni rakennuksen 2 yläkerrassa. Molempien 
rakennusten ullakkohuoneissa on havaittavissa 
mielenkiintoista kerrostuneisuutta. Varsinkin vanhat 
asuntojen huoneet olisi syytä säilyttää, mikäli mahdollista. 
Koulu voi hyödyntää huoneita varastotiloina ja tiloihin 
voidaan säilöä myös rakennusten vanhaa irtaimistoa, jota 
ei voida pitää esillä opetustiloissa.
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Sisäkattopinnat
Tilojen	 sisäkattopinnat	 toteutetaan	 ensisijaisesti	
täyskorkeina	ja	olemassa	olevat	paneelipinnat	säily-
tetään.	Mikäli	paneelit	eivät	ole	säilyneet	tai	muuten	
hyödynnettävissä,	toteutetaan	uudet	sisäkattopinnat	
samassa	 rakennuksessa	 säilyneitä	 sisäkattopintoja	
vastaavalla	paneloinnilla	ja	pintakäsittelyllä.	Olemas-
sa	 olevat	 tärkeimpien	 muutosvaiheiden	 kattolistat	
säilytetään.	Uusien	kattolistojen	on	vastattava	profii-
liltaan	ja	ilmeeltään	samassa	tilassa	tai	rakennukses-
sa	esiintyneitä	vanhoja	listaprofiileja.

Seinäpinnat
Seiniä	 voidaan	 halutessa	 jättää	 hirsipinnalle,	mutta	
tällöin	 on	 huomioitava	 ulkoseinissä	 tiivistämisen	
ja	 mahdollisen	 lisäeristämisen	 tapa	 ja	 väliseinissä	
tilasta	 riippuen	 riittävä	 tilojen	 välinen	 äänieristys.	
Hirsiseinät	voidaan	pinnoittaa	pinkopahvilla	ja	maa-
laamalla	 tai	 tapetoimalla.	 Levypinnoissa	 käytetään	
puukuitulevyä	ja	soveltuvaa	pintakäsittelyä.
	 Halutessa	 seinäpinnat	 voidaan	 viimeistellä	
rakennuksissa	 aiemmin	 esiintynyttä	 sisustusta	 mu-
kaillen.	 Rakennusten	 sisätiloissa	 on	 aiemmissa	 vai-
heissa	 käytetty	 esimerkiksi	 1,40	m	 korkeudelle	 asti	
ulottuvaa	 pahvia,	 jonka	 yläreunassa	 kulki	 puulista,	
vaaleaa	 puolipaneelia	 vaaleaksi	 maalatulla	 seinän	
yläosalla	tai	maalattua	tummaa	juovaa,	jonka	yläpuo-
lella	seinän	pinta	on	vaalean	sävyinen	ja	alapuolella	
hieman	tummempi.

Lattiapinnat
Käyttökelpoisina	 säilyneet	 vanhat	 lankkulattiat	 säi-
lytetään.	 Uudet	 lattiapinnat	 rakennetaan	 lankuista.	
Lattiapinnat	käsitellään	joko	luonnollisen	sävyisiksi	
tai	 täysin	 peittävällä	 sävyllä.	 Kenkäeteisissä	 lattiat	
suojataan	 asianmukaisesti	 tai	 käytetään	 rakennuk-
siin	ja	muuhun	materiaalimaailmaan	soveltuvaa	kos-
teudenkestävää	 pintamateriaalia.	 Kenkäsäilytyksen	
tyyppi	on	valikoitava	siten,	ettei	vesi	pääse	valumaan	
kengistä	kalusteen	ulkopuolelle.

Löydökset ja dokumentointi
Rakennekerrosten	väleistä,	hirsirungon	pinnoilta	tai	
vaikkapa	 rakennusten	ullakoilta	 saattaa	 löytyä	van-
hoja	 tapetti-	 ja	maalijäämiä,	 lattialautoja,	 ikkunoita	
ja	muita	rakennuksiin	eri	vaiheissa	kuuluneita	osia.	
Mikäli	näitä	löydöksiä	ei	voida	säilyttää	omalla	pai-
kallaan	peruskorjauksen	aikana,	tulee	rakennusosat	
säilöä	ja	materiaalinäytteet	dokumentoida	asianmu-
kaisesti	myöhempää	käyttöä	varten.	Tietoja	voidaan	
hyödyntää	 tulevissa	 suunnitteluvaiheissa	 ja	 käyttää	
uusissa	pinnoissa	vastaavia	materiaaleja.

Kuva 357. Yksityiskohta rakennuksen 1 tuulikaapista. 
Tuulikaapin väliseinässä on vanha ikkuna. Mikäli 
tuulikaappi puretaan, tulee ikkuna säilyttää ja mielellään 
hyödyntää muualla rakennuksessa.

Kuva 358. Vanha kattolista rakennuksessa 2.
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GSEducationalVersion

= Alkuperäinen hirsirunko

= Säilytettävä rakenne

= Uusi pinta/rakenne

= Purettava

Rakennuksen 1 ulkoseiniin voidaan tehdä sisä-

tai ulkopuolinen lisäeristys. Ulkopuolisessa

lisäeristyksessä on huomioitava rakennuksen

muuttuva ulkoasu: ikkunoita ja ulko-ovia on

tuotava ulospäin rakenteessa ja räystäiden,

katosten sekä ulkotasojen detaljiikkaan on

kiinnitettävä erityistä huomiota.

Viitesuunnitelmassa on esitetty rakennukseen 1

ulkopuolinen lisälämmöneristys.

Hirsiseinät luovat tilaan miellyttävän akustiikan,

mutta ne eristävät ääntä heikosti. Tilojen välisiin

seiniin voidaan joutua lisäämään

äänieristyskerroksia.

Piirustuksessa seiniin on merkitty mustalla

ainoastaan oletettu hirren paksuus ja valkoisella

oletetut lisäkerrokset viitteellisesti. Rakenteiden

lisäkerrokset (ääni- ja lämmöneristys) vaikuttavat

piirustuksessa esitettyihin huonetilojen pinta-

aloihin.

Kenkäsäilytys 60 opp.

Vaatesäilytys 10 opp.

Vaatesäilytys 10 opp.

Vaatesäilytys 40 opp.

TK

Luiska 8% (1:12,5)

h=798 mm

= Opetustilat

= Vaate-eteiset

= Wc-tilat

= Siivoustilat

Opetustila

56,0 m2

Jakotila

13,8 m2

Eteinen

12,8 m2

LE-WC / hlök.

4,3 m2

WC

1,3 m2

WC

1,3 m2

WC

1,3 m2
Siivous

1,3 m2

Eteinen

7,5 m2

Eteinen

25,3 m2

Opetustila

61,6 m2

Opetustila

59,0 m2
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Kuva 359. Viitesuunnitelma rakennuksesta 1.
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10.3 Ehdotus uusista tilajärjestelyistä

Tarvittavat	 tilat	 on	 pyritty	 sijoittamaan	 rakennuk-
siin	 luontevasti	 siten,	 että	 ne	 vastaavat	 käyttäjän	
tarpeita.	 Tilojen	 sijoittelussa	 on	 huomioitu	 tilojen	
toiminnallisuus,	 rakennusten	 sisäinen	 liikenne	 ja	
esteettömyys.	 Rakennusten	 tarjoamat	 mahdollisuu-
det	 ja	 ominaisuudet	 on	 pyritty	 huomioimaan	 tilo-
jen	 sommittelussa	 siten,	 että	 säilyneet	 alkuperäiset	
hirsirakenteet	 ja	 keskeisimpien	 muutosvaiheiden	
muuriseinät,	uunit	 ja	muut	 tunnusomaiset	 elemen-
tit	 säilyisivät	 koskemattomina.	 Täten	 tilaratkaisut	
mahdollistavat	 rakennusten	 tunnistettujen	 arvojen	
turvaamisen	ja	ominaispiirteiden	säilymisen.	Lisäksi	
uudet	tilajärjestelyt	on	pyritty	sommittelemaan	siten,	
että	 rakennusten	 tilaryhmistä	 ja	pohjapiirustuksista	
on	tunnistettavissa	viitteitä	alkuperäiseen	tai	 jonkin	
keskeisen	muutosvaiheen	tilajakoon.
	 Viitesuunnitelmissa	on	 esitetty	 viitteellisesti	
eteistilojen	naulakkokalustusta	ja	vesikalusteita	tilo-
jen	riittävän	kapasiteetin	varmistamiseksi.
	 Rakennukseen	1	on	osoitettu	kolme	opetus-
tilaa,	erillinen	jakotila,	tarvittavat	eteistilat	kenkä-	ja	
vaatesäilytykselle,	 kolme	 oppilas-wc:tä,	 yhdistetty	
henkilökunnan	ja	LE-wc	sekä	siivoustila.	Kaikki	kol-
me	opetustilaa	on	sijoitettu	paikoille,	jotka	ovat	aiem-
missa	vaiheissa	olleet	yhtenäisiä	opetustiloja.	Suurin	
eteistila	vastaa	muutoin	vuoden	1929	oppilaseteisen	
tilaratkaisua,	 paitsi	 uudessa	 ratkaisussa	 eteisen	 yh-
teyteen	 on	 sijoitettu	 kolme	 oppilas-wc:tä.	 Toiseen	
kerrokseen	 johtava	 1950-luvulta	 säilynyt	 porras	 on	
säilytetty.	Erillinen	jakotila	on	sijoitettu	rakennuksen	
pääsisäänkäynnin	 välittömään	 läheisyyteen	 tilaan,	
joka	oli	alun	perin	opettajan	asunnon	keittiö.	Kulku	
jakotilaan	on	suoraan	eteisestä.	Jakotilan	paikalta	on	
ehdotuksessa	 purettu	 wc-	 ja	 varastokäytössä	 olleet	
tilat,	 jotka	 on	 lisätty	 myöhemmin.	 Kahden	 suu-
rimman	 eteisen	 väliin	 jää	 läpi	 kuljettava	 pienempi	

eteistila,	 jonka	 yhteyteen	 rakennetaan	 siivoustila	 ja	
LE-wc	nykyisten	siivous-	ja	wc-tilojen	paikalle.
	 Korjaushankeselvityksessä	 esitetyistä	
lisäeristämisen	vaihtoehdoista	 rakennuksen	1	ulko-
seinissä	 sekä	 sisä-	 että	 ulkopuolinen	 lisäeristys	 on	
mahdollinen.	 Ensisijaisena	 vaihtoehtona	 on	 ulko-
puolinen	 lisäeristys,	 sillä	 se	 on	 teknisesti	 parempi	
ratkaisu	eikä	rakennuksen	ulkovuoraus	ei	ole	alku-
peräinen.	Ulkopuolinen	lisäeristys	on	toimenpiteenä	
suurempi,	 mutta	 sen	 yhteydessä	 voidaan	 tarkistaa	
hirsiseinän	 kunto	molemmin	 puolin	 ja	 tarvittaessa	
uusia	julkisivut	kokonaan,	koska	verhous	joudutaan	
irrottamaan.	Ulkoseinien	sisäverhous	voidaan	valita	
vapaasti	 tai	 jättää	halutessa	hirsipinnalle.	 Säilyneitä	
väliseiniä	 voidaan	myös	mahdollisuuksien	mukaan	
jättää	hirsipinnalle.
	 Ulkopuolisessa	 lisäeristyksessä	 on	 kuiten-
kin	huomioitava	 rakennuksen	muuttuva	ulkoasu	 ja	
vaikutukset	 suhteessa	 kaavamääräyksiin	 ja	 kohteen	
kulttuurihistoriallisiin	 arvoihin.	 Räystäät	 lyhenevät	
ja	ikkunat,	ovet	sekä	sokkelipinnat	jäävät	julkisivun	
pintaan	nähden	syvälle.	Täten	ikkunoita	ja	ulko-ovia	
on	tuotava	ulospäin	rakenteessa	ja	räystäiden,	katos-
ten	 sekä	 ulkotasojen	 detaljiikkaan	 on	 kiinnitettävä	
erityistä	huomiota.	Eristyksen	tarvittava	paksuus	on	
harkittava	 tarkoin	 ja	 vertailtava	 myös	 esimerkiksi	
Museoviraston	 korjauskortistossa	 esiteltyjä	 vaihto-
ehtoja.

Kuva 360. Viitesuunnitelmien tilaohjelma.
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Oulun yliopisto, Teknillinen tiedekunta, Arkkitehtuurin yksikkö, Meri-Tuuli Hietala, kevät 2021

Tilaohjelma sisältää eteistilat, joissa on vaatesäilytystä.

31.5.2021
Ark. yo Meri-Tuuli Hietala

Rakennus Tilatyyppi Tilan nimi Hyötyala m²
Rakennus 1 Opetustilat Jakotila 13,8

Opetustila 56
Opetustila 59
Opetustila 61,6

Vaate-eteiset Eteinen 7,5
Eteinen 12,8
Eteinen 25,3

Wc-tilat LE-WC / hlök. 4,3
WC 1,3
WC 1,3
WC 1,3

Siivoustilat Siivous 1,3
Rakennus 1 yht. 245,5 m²
Rakennus 2 Opetustilat AP / IP 60,2

AP / IP 63,2
Jakotila 17,2

Oppilashuollon tilat Kuraattori 12,4
Odotus 5,1
Terveydenhoitaja 17,8

Vaate-eteiset Eteinen 7,1
Eteinen 24,2

Wc-tilat LE-WC / hlök. 5,3
WC 1,2
WC 1,2
WC 1,4

Siivoustilat Siivous 2,4
Rakennus 2 yht. 218,7 m²

464,2 m²

Tilaohjelma

Molemmat rakennukset yht.
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GSEducationalVersion

= Alkuperäinen hirsirunko

= Säilytettävä rakenne

= Uusi pinta/rakenne

= Purettava

Rakennuksen 2 ulkoseiniin tehdään ensisijaisesti

sisäpuolinen lisäeristys. Rakennuksen räystäät

ovat lyhyet ja päädyissä on koristeaiheena

taitetut räystäät. Viitesuunnitelmassa on esitetty

rakennukseen 2 sisäpuolinen lisälämmöneristys.

Hirsiseinät luovat tilaan miellyttävän akustiikan,

mutta ne eristävät ääntä heikosti. Tilojen välisiin

seiniin voidaan joutua lisäämään

äänieristyskerroksia.

Piirustuksessa seiniin on merkitty mustalla

ainoastaan oletettu hirren paksuus ja valkoisella

oletetut lisäkerrokset viitteellisesti. Rakenteiden

lisäkerrokset (ääni- ja lämmöneristys) vaikuttavat

piirustuksessa esitettyihin huonetilojen pinta-

aloihin.

ATK Var.

Kenkäsäilytys 40 opp.

Vaatesäilytys 40 opp.

Kenkäsäilytys 10 hlö

Vaatesäilytys 10 hlö TK

TK

= Opetustilat

= Vaate-eteiset

= Wc-tilat

= Siivoustilat

= Oppilashuollon tilat

Luiska 8% (1:12,5)

h=660 mm

AP / IP

60,2 m2

AP / IP

63,2 m2

Kuraattori

12,4 m2

Eteinen

24,2 m2

Terveydenhoitaja

17,8 m2

Jakotila

17,2 m2

Eteinen

7,1 m2

LE-WC / hlök.

5,3 m2

Odotus

5,1 m2

Siivous

2,4 m2

WC

1,4 m2

WC

1,2 m2

WC

1,2 m2

Lakarin koulu

Rakennus 2, 1. kerros 1:100

VIITESUUNNITELMA 31.5.2021

Ark. yo Meri-Tuuli Hietala
Laadittu osana diplomityötä "Pudasjärven Lakarin koulu: rakennushistoriaselvitys ja viitesuunnitelmat"

Oulun yliopisto, Teknillinen tiedekunta, Arkkitehtuurin yksikkö, Meri-Tuuli Hietala, kevät 2021

GSEducationalVersion

= Alkuperäinen hirsirunko

= Säilytettävä rakenne

= Uusi pinta/rakenne

= Purettava

Rakennuksen 2 ulkoseiniin tehdään ensisijaisesti

sisäpuolinen lisäeristys. Rakennuksen räystäät

ovat lyhyet ja päädyissä on koristeaiheena

taitetut räystäät. Viitesuunnitelmassa on esitetty

rakennukseen 2 sisäpuolinen lisälämmöneristys.

Hirsiseinät luovat tilaan miellyttävän akustiikan,

mutta ne eristävät ääntä heikosti. Tilojen välisiin

seiniin voidaan joutua lisäämään

äänieristyskerroksia.

Piirustuksessa seiniin on merkitty mustalla

ainoastaan oletettu hirren paksuus ja valkoisella

oletetut lisäkerrokset viitteellisesti. Rakenteiden

lisäkerrokset (ääni- ja lämmöneristys) vaikuttavat

piirustuksessa esitettyihin huonetilojen pinta-

aloihin.

ATK Var.

Kenkäsäilytys 40 opp.

Vaatesäilytys 40 opp.

Kenkäsäilytys 10 hlö

Vaatesäilytys 10 hlö TK

TK

= Opetustilat

= Vaate-eteiset

= Wc-tilat

= Siivoustilat

= Oppilashuollon tilat

Luiska 8% (1:12,5)

h=660 mm

AP / IP

60,2 m2

AP / IP

63,2 m2

Kuraattori

12,4 m2

Eteinen

24,2 m2

Terveydenhoitaja

17,8 m2

Jakotila

17,2 m2

Eteinen

7,1 m2

LE-WC / hlök.

5,3 m2

Odotus

5,1 m2

Siivous

2,4 m2

WC

1,4 m2

WC

1,2 m2

WC

1,2 m2

Lakarin koulu

Rakennus 2, 1. kerros 1:100
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GSEducationalVersion

= Alkuperäinen hirsirunko

= Säilytettävä rakenne

= Uusi pinta/rakenne

= Purettava

Rakennuksen 2 ulkoseiniin tehdään ensisijaisesti

sisäpuolinen lisäeristys. Rakennuksen räystäät

ovat lyhyet ja päädyissä on koristeaiheena

taitetut räystäät. Viitesuunnitelmassa on esitetty

rakennukseen 2 sisäpuolinen lisälämmöneristys.

Hirsiseinät luovat tilaan miellyttävän akustiikan,

mutta ne eristävät ääntä heikosti. Tilojen välisiin

seiniin voidaan joutua lisäämään

äänieristyskerroksia.

Piirustuksessa seiniin on merkitty mustalla

ainoastaan oletettu hirren paksuus ja valkoisella

oletetut lisäkerrokset viitteellisesti. Rakenteiden

lisäkerrokset (ääni- ja lämmöneristys) vaikuttavat

piirustuksessa esitettyihin huonetilojen pinta-

aloihin.

ATK Var.

Kenkäsäilytys 40 opp.

Vaatesäilytys 40 opp.

Kenkäsäilytys 10 hlö

Vaatesäilytys 10 hlö TK

TK

= Opetustilat

= Vaate-eteiset

= Wc-tilat

= Siivoustilat

= Oppilashuollon tilat

Luiska 8% (1:12,5)

h=660 mm

AP / IP

60,2 m2

AP / IP

63,2 m2

Kuraattori

12,4 m2

Eteinen

24,2 m2

Terveydenhoitaja

17,8 m2

Jakotila

17,2 m2

Eteinen

7,1 m2

LE-WC / hlök.

5,3 m2

Odotus

5,1 m2

Siivous

2,4 m2

WC

1,4 m2

WC

1,2 m2

WC

1,2 m2

Lakarin koulu

Rakennus 2, 1. kerros 1:100
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Ark. yo Meri-Tuuli Hietala
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Kuva 361. Viitesuunnitelma rakennuksesta 2.
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	 Rakennukseen	2	on	osoitettu	kaksi	aamu-	ja	
iltapäiväkerhon	 tilaa,	 erillinen	 jakotila,	 terveyden-
hoitajan	 ja	 kuraattorin	 vastaanottotilat	 odotustiloi-
neen,	tarvittavat	eteistilat	kenkä-	ja	vaatesäilytyksel-
le,	kolme	oppilas-wc:tä,	yhdistetty	henkilökunnan	ja	
LE-wc,	sekä	siivoustila.
	 Aamu-	 ja	 iltapäiväkerhon	 tilat	 sijaitsevat	
alkuperäisten	 opetustilojen	 paikalla.	 Oppilaiden	
kenkä-	ja	vaate-eteinen	säilyy	alkuperäisen	oppilase-
teisen	paikalla.	Oppilaseteisen	yhteydessä	sijaitsevat	
oppilas-wc:t	 ja	 siivoustila	ovat	nykyisten	wc-	 ja	 sii-
voustilojen	paikalla.	Erillinen	jakotila	ja	oppilashuol-
lon	tilat	muodostavat	oman	kokonaisuutensa	vanhan	
opettajan	 asunnon	 tiloihin.	 Jakotilassa	 ja	 oppilas-
huollossa	 asioiville	 on	 erillinen	 eteistila	 kenkä-	 ja	
vaatesäilytystä	 varten	 entisessä	 opettajan	 asunnon	
eteistilassa.	Erillinen	jakotila	sijaitsee	sisäänkäynnil-
tä	 tullessa	 ensimmäisenä	 entisen	 asunnon	 keittiön	
paikalla.	Terveydenhoitajan	huone	on	nykyisellä	pai-
kallaan,	mutta	tilaa	on	hieman	pienennetty	nykyises-
tä.	Terveydenhoitajan	vastaanottotilan	laajuus	vastaa	
kuitenkin	 alkuperäisen	 asunnon	 huoneen	 kokoa.	
Vanhan	 asunnon	 toinen	 asuinhuone	 on	 viimeisim-
pänä	toiminut	kokonaisuudessaan	koulukuraattorin	
vastaanottotilana.	 Uudessa	 ratkaisussa	 kuraattorin	
tilaa	 on	 pienennetty,	 jolloin	 oppilashuollon	 tilojen	
yhteyteen	on	saatu	jaettua	suojaisa	odotustila	ja	LE-
wc.

	 Korjaushankeselvityksessä	 esitetyistä	
lisäeristämisen	vaihtoehdoista	 rakennuksen	2	ulko-
seinissä	 ensisijainen	 lisäeristämisen	 vaihtoehto	 on	
sisäpuolinen	lisälämmöneristys,	koska	rakennuksen	
räystäät	 ovat	 lyhyet	 ja	 päädyissä	 on	 koristeaiheena	
taitetut	 räystäät.	 Ulkopuolinen	 lisälämmöneristys	
saattaisi	olla	hankala	toteuttaa	siten,	että	rakennuk-
sen	 yleisilme	 säilyisi	 ennallaan	 ja	 räystäiden	pituus	
riittävänä.	Sisäpuolinen	lisäeristys	on	toimenpiteenä	
pienempi	eikä	vaikuta	rakennuksen	ulkoasuun.	Ra-
kennuksen	julkisivujen	vauriokohdat	olisi	kuitenkin	
syytä	tarkastaa	ja	kunnostaa	riittävällä	tavalla,	vaikka	
ulkoverhouksia	ei	lisäeristämisen	yhteydessä	muuten	
irrotettaisi.	 Hirsirungon	 kunto	 tulisi	 myös	 pystyä	
tarkastamaan	 riittävän	 laajasti.	 Sisäpuolisessa	 lisä-
lämmöneristyksessä	ulkoseiniä	voidaan	joiltain	osin	
jättää	hirsipinnalle,	mikäli	 se	on	kokonaisratkaisun	
kannalta	teknisesti	mahdollista.	Tämä	saattaa	kuiten-
kin	talviaikaan	aiheuttaa	kylmän	tai	vedon	tunnetta,	
mikäli	 hirsiseinä	 ei	 ole	 tarpeeksi	 tiivis.	 Säilyneitä	
väliseiniä	 voidaan	mahdollisuuksien	mukaan	 jättää	
hirsipinnalle.	Lisäksi	 on	huomioitava,	 että	 sisäpuo-
lisella	 lisäeristyksellä	 on	 vaikutusta	 rakennuksen	
sisätilojen	pinta-aloihin.

	 Lisäksi	molempien	rakennusten	viitesuunni-
telmissa	on	huomioitava,	 että	mustalla	 esitetyt	osat	
seinistä	 vastaavat	 vain	 oletettua	 hirren	 paksuutta.	
Hirsiseinät	 luovat	 tilaan	 miellyttävän	 akustiikan,	
mutta	ne	eristävät	ääntä	huonosti.226	Täten	opetusti-
lojen	välisiin	seiniin	saatetaan	joutua	lisäämään	ääni-
eristyskerroksia.	Rakennekerrokset	seinien	pinnassa	
pienentävät	esitettyjä	huonetilojen	pinta-aloja.

226	 Vuolle-Apiala	2012,	s.	117.
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TK

Luiska 8% (1:12,5)

h=798 mm

Opetustila

56,0 m2

Jakotila

13,8 m2

Eteinen

12,8 m2

LE-WC / hlök.

4,3 m2

WC

1,3 m2

WC

1,3 m2

WC

1,3 m2
Siivous

1,3 m2

Eteinen

7,6 m2

Eteinen

25,3 m2

Opetustila

61,6 m2

Opetustila

59,0 m2

1.
2.

3.4.

6. 5.

Lakarin koulu

Rakennus 2, 1. kerros 1:100

1. Esteetön pihareitti

Esteetön reitti koulun pysäköinti- ja

leikkialueille sekä rakennuksiin 2 ja 3.

2. Esteetön sisäänkäynti

Esteetön sisäänkäynti toteutetaan joko

lyhennettyä luiskaa tai tasonostinta

käyttäen (esimerkki periaatteesta

harmaalla katkoviivalla). Tarvittaessa

maan pinnan ja valmiin lattiapinnan

korkoeroa pienennetään nostamalla

maan pintaa kohti sisäänkäyntiä. Lisäksi

varmistetaan sisäänkäynnin tason riittävä

syvyys tai todetaan mahdollinen

muutostarve. Esteettömän sisäänkäynnin

ratkaisussa huomioidaan kohteen

ulkoarkkitehtuuri ja pihapiirin

kokonaisuus sekä noudatetaan

suunnittelulle annettuja reunaehtoja ja

suosituksia.

3. Kulkuyhteys koko rakennukseen

Esteettömän sisäänkäynnin kautta on

pääsy kaikkiin 1. kerroksen tiloihin.

Varmistetaan, ettei rakennuksen

sisätiloissa ole korkeuseroja tai yli 2 cm

kynnyksiä. Kulkuväylien vapaa leveys on

pidettävä riittävänä.

4. Eteistilojen ratkaisu

Tiloja avarretaan ja tiloissa kulkemista

helpotetaan poistamalla

mahdollisuuksien mukaan väliovia

kulkureitiltä. Eteisten naulakkoratkaisu

toteutetaan seinälle kiinnittäen.

5. Esteetön wc

Toiselta puolelta käytettävä esteetön wc-

tila sijaitsee keskeisellä paikalla

rakennuksessa.

6. Eteinen

Naulakkokalustuksessa ja uusien

opetustilojen sisäänkäynneillä

huomioidaan esteettömän reitin

toteutuminen.

ESTEETTÖMYYSTARKASTELU 31.5.2021

Ark. yo Meri-Tuuli Hietala
Laadittu osana diplomityötä "Pudasjärven Lakarin koulu: rakennushistoriaselvitys ja viitesuunnitelmat"

Oulun yliopisto, Teknillinen tiedekunta, Arkkitehtuurin yksikkö, Meri-Tuuli Hietala, kevät 2021

Esteetön sisäänkäynti toteutetaan ensisijaisesti

käyttämällä tasonostinta tai nostamalla maan

pintaa ja käyttämällä lyhennettyä luiskaa

1:12,5. Normaali luiska 1:20 muodostuu

nykyisellä maan pinnan ja lattian korkeuserolla

epäkäytännölliseksi ja hallitsevaksi julkisivussa.

Lopullisen korkeuseron uuden lattian ja

maanpinnan välillä tulee olla alle 1 m, mikäli

käytetään lyhennettyä luiskaa. Tällöin maan

pintaa nostetaan sisäänkäyntejä kohti. Maan

pinnan noston yhteydessä on varmistettava

piha-alueen kulkureittien esteettömyys ja ettei

toimenpiteestä aiheudu haittaa rakennuksille.

Lyhennetyn luiskan tulee pysyä sisätilan

luiskaa vastaavassa kunnossa vuoden ympäri,

esim. lämmitettynä. Katettu luiska on hankala

sopeuttaa julkisivuihin ja ulkoarkkitehtuuriin,

ks. kaavamääräykset.

Esteetön sisäänkäynti on helpompi toteuttaa

eteisen 12,8 m² yhteyteen. Luiska tai

tasonostin mitoitetaan ja toteutetaan

sopeuttaen rakennuksen ulkoarkkitehtuuriin ja

pihapiirin yleisilmeeseen siten, ettei ratkaisu

heikennä kohteen rakennustaiteellista tai

ympäristöllistä arvoa.

Esteettömän sisäänkäynnin ulko-oven eteen

tulee jäädä tila pyörähdysympyrälle 1500 mm

halkaisijalla. Tarvittaessa sisäänkäynnin

ulkotasoa tai katosta levennetään ulospäin.

Sisäänkäynnin katos tulee kuitenkin säilyttää

yleisilmeeltään ennallaan. Viitesuunnitelman

ehdotuksessa ylin lovettu porrasaskelma on

poistettu ja portaita on siirretty askelman

verran ulospäin rakennuksesta.

Esteettömän sisäänkäynnin periaate

Pyörähdysympyrät halk. 1500 mm

Kuva 362. Esteettömyystarkastelu rakennusesta 1.
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10.4 Esteettömyys ehdotuksen mukaisessa tilaratkaisussa

Nykytilassaan	 rakennukset	 eivät	 ole	 esteettömiä.	
Sisäänkäynneillä	 on	 portaat	 ja	 korkeusero	 ensim-
mäisen	kerroksen	 lattian	 ja	maan	pinnan	välillä	on	
huomattava.	 Lisäksi	 vanhan	 lattian	 päälle	 koolaa-
malla	 tehty	 alapohjan	 lisälämmöneristys	 aiheuttaa	
rakennusten	sisätiloihin	ylimääräisiä	korkeuseroja	ja		
askelmia.
	 Peruskorjauksen	 yhteydessä	 tavoitteena	
on	 tehdä	 molempien	 rakennusten	 ensimmäisistä	
kerroksista	 esteettömät.	 Esteettömyyden	 suunnit-
telussa	 huomioidaan	 erityisesti	 tilojen	 koulukäyttö	
ja	 mahdollinen	 tuleva	 iltakäyttö	 tai	 muu	 käyttö-
tarkoitus.	 Molemmissa	 rakennuksissa	 vähintään	
toinen	sisäänkäynneistä	muutetaan	esteettömäksi	 ja	
molempien	 rakennusten	 ensimmäiseen	 kerrokseen	
lisätään	vähintään	yksi	LE-wc.	Sisätiloissa	alapohjan	
lisälämmöneristyksen	aiheuttamat	korkeuserot	pois-
tetaan.	Sisätilat	mitoitetaan	ja	järjestellään	siten,	että	
esteetön	kulku	tarvittaviin	tiloihin	mahdollistuu.
	 Sisäänkäyntien	 esteettömyyden	 toteutusta-
pa	 tarkentuu	 myöhemmissä	 suunnitteluvaiheissa,	
joten	viitesuunnitelmissa	esteetöntä	 ratkaisua	ei	ole	
esitetty	yksityiskohtaisesti.	Viitesuunnitteluvaiheessa	
on	 kuitenkin	 kartoitettu	 keskeisimpiä	 reunaehtoja	
esteettömien	 sisäänkäyntien	 tulevaa	 suunnittelua	 ja	
toteutusta	varten.
	 Esteetön	 sisäänkäynti	 toteutetaan	 mo-
lemmissa	 rakennuksissa	 ensisijaisesti	 käyttämällä	
tasonostinta	 tai	 nostamalla	 maan	 pintaa	 sisään-
käyntejä	 kohti	 ja	 käyttämällä	 lyhennettyä	 luiskaa	
1:12,5.	Normaali	 luiska	 1:20	muodostuu	 nykyisellä	
maan	 pinnan	 ja	 lattian	 korkeuserolla	 molemmissa	
rakennuksissa	 epäkäytännölliseksi	 ja	 hallitsevaksi	
julkisivussa.	Lyhennettyä	luiskaa	käytettäessä	lattian	
ja	maan	pinnan	välinen	korkeusero	saa	olla	enintään	

yhden	 metrin.227	 Ajantasapiirustusten228	 mukaan	
ainakin	rakennuksessa	1	maan	pinnan	muotoilu	on	
välttämätöntä	 lyhennetyn	 luiskan	 käyttämiseksi.	
Maan	pinnan	muotoilun	yhteydessä	on	varmistetta-
va,	että	pihan	kulkureitit	säilyvät	esteettöminä	ja	ettei	
toimenpiteestä	aiheudu	haittaa	rakennuksille.	Lyhen-
netyn	luiskan	tulee	pysyä	sisätilan	luiskaa	vastaavassa	
kunnossa	vuoden	ympäri,	esimerkiksi	lämmitettynä.	
Luiskan	rakentamisessa	tulee	huomioida	kaavamää-
räykset	 ja	 rakennusten	 kulttuurihistoriallinen	 arvo	
ja	 luonne.	 Luiska	 tai	 tasonostin	 suunnitellaan	 ja	
toteutetaan	 sopeuttaen	 rakennuksen	 ulkoarkkiteh-
tuuriin	 ja	 pihapiirin	 yleisilmeeseen	 siten,	 ettei	 rat-
kaisu	heikennä	kohteen	rakennustaiteellista	 tai	ym-
päristöllistä	 arvoa.	 Täten	 esimerkiksi	 katettu	 luiska	
ei	 tule	 kysymykseen.	 Esteettömän	 sisäänkäynnin	
ulko-oven	eteen	tulee	jäädä	tila	pyörähdysympyrälle	
1500	mm	halkaisijalla.	Jotta	sisäänkäynnin	ulkotaso	
olisi	riittävän	syvä	pyörähdysympyrälle,	voidaan	ra-
kennuksessa	1	 tasoon	 lovettu	ylin	porras	poistaa	 ja	
siirtää	portaikkoa.	Tarvittaessa	koko	 sisäänkäynnin	
tasoa	tai	katosta	levennetään	ulospäin	rakennukses-
ta.	Sisäänkäynnin	katokset	 tulee	kuitenkin	 säilyttää	
yleisilmeeltään	 ennallaan.	 Kaikki	 kynnykset	 saavat	
olla	enintään	20	millimetriä	korkeita.
	 Ehdotuksessa	 rakennuksen	 1	 esteetön	 si-
säänkäynti	 toteutetaan	rakennuksen	 lounaispäädys-
sä	sijaitsevalle	sisäänkäynnille,	koska	sen	yhteyteen	
on	ehdotuksen	mukaisessa	tilaratkaisussa	helpompi	
järjestää	riittävän	väljä	eteistila	purkamalla	olemassa	
oleva	 tuulikaappi.	 Sisäänkäynti	 toimii	 rakennuksen	
pääsisäänkäyntinä	 ja	 sen	 kautta	 pääsee	 kulkemaan	

227	 	Rakennustietosäätiö	RTS	sr	2019,	Ohjekortti	RT	103027	
Portaat	ja	luiskat,	s.	7.
228	 	Lakarin	koulu,	Nykyinen	tilanne,	Talo	1,	Leikkaukset	
1:100,	ARK	1961-004,	Avario	Oy,	1.9.2020,	PK

esteettömästi	koko	rakennukseen.	
	 Esteetön	 reitti	 toteutuu	 ehdotuksessa	
kaikkiin	 eteistiloihin,	 opetustiloihin	 ja	 jakotilaan.	
Yhdistetty	 henkilökunnan	 ja	 LE-wc	 sijaitsee	 raken-
nuksessa	keskeisellä	paikalla	eteistilojen	yhteydessä.	
LE-wc	on	toiselta	puolelta	käytettävä	tai	avustettava.	
Suuremman	 molemmilta	 puolilta	 käytettävän	 LE-
wc:n	tai	kahden	toiselta	puolelta	käytettävän	wc-tilan	
toteuttaminen	 peilikuvina	 olisi	 ehdotuksen	mukai-
sessa	 tilaratkaisussa	 aiheuttanut	 muihin	 tiloihin	
merkittävää	 toiminallista	haittaa	 tai	 tarvetta	purkaa	
alkuperäisiä	hirsirakenteita	ja	säilyneitä	muuriseiniä.

Kuva 363. Rakennukset eivät nykyisellään ole esteettömiä. 
Rakennusten sisällä on alapohjan lisälämmöneristyksestä 
johtuvia askelmia.
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GSEducationalVersion

ATK Var.

TK

TK

Luiska 8% (1:12,5)

h=660 mm

AP / IP

60,2 m2

AP / IP

63,2 m2

Kuraattori

12,4 m2

Eteinen

24,2 m2

Terveydenhoitaja

17,8 m2

Jakotila

17,2 m2

Eteinen

7,1 m2

LE-WC / hlök.

5,3 m2

Odotus

5,1 m2

Siivous

2,4 m2

WC

1,4 m2

WC

1,2 m2

WC

1,2 m2

1. 2.

6.3.

5.

4.

Lakarin koulu

Rakennus 2, 1. kerros 1:100

1. Esteetön pihareitti

Esteetön reitti koulun pysäköinti- ja

leikkialueille sekä rakennuksiin 1 ja 3.

2. Esteetön sisäänkäynti

Esteetön sisäänkäynti toteutetaan joko

lyhennettyä luiskaa tai tasonostinta

käyttäen. Tarvittaessa maan pinnan ja

valmiin lattiapinnan korkoeroa

pienennetään nostamalla maan pintaa

kohti sisäänkäyntiä. Lisäksi varmistetaan

sisäänkäynnin tason riittävä syvyys tai

todetaan mahdollinen muutostarve.

Esteettömän sisäänkäynnin ratkaisussa

huomioidaan kohteen ulkoarkkitehtuuri

ja pihapiirin kokonaisuus sekä

noudatetaan suunnittelulle annettuja

reunaehtoja ja suosituksia.

3. Kulkuyhteys koko rakennukseen

Esteettömän sisäänkäynnin kautta on

pääsy kaikkiin 1. kerroksen tiloihin.

Varmistetaan, ettei rakennuksen

sisätiloissa ole korkeuseroja tai yli 2 cm

kynnyksiä. Kulkuväylien vapaa leveys on

pidettävä riittävänä.

4. Eteisen ja odotustilan ratkaisu

Tiloja avarretaan ja tiloissa kulkemista

helpotetaan poistamalla

mahdollisuuksien mukaan väliovia

kulkureitiltä. Eteisen kenkäsäilytys

sijoitetaan ikkunaseinälle pois

esteettömältä reitiltä. Eteisen

naulakkoratkaisu toteutetaan seinälle

kiinnittäen. Odotustilan kalustus

toteutetaan kevein irtokalustein ja

varmistetaan riittävä tila esteettömälle

reitille ja pyörähdysympyrälle.

5. Esteetön wc

Molemmin puolin käytettävä esteetön

wc-tila sijaitsee oppilashuollon tilojen

yhteydessä, mutta on saavutettavissa

myös muualta rakennuksesta.

6. Eteisen ratkaisu

Wc- ja siivoustilojen mahdollisten

tilamuutosten ja lisäeristystyön

yhteydessä varmistetaan käytävän

säilyminen riittävän leveänä

pyörähdysympyrälle.

Naulakkokalustuksessa huomioidaan

esteettömän reitin toteutuminen.

Esteetön sisäänkäynti toteutetaan ensisijaisesti

käyttämällä lyhennettyä luiskaa 1:12,5 tai

tasonostinta. Normaali luiska 1:20 muodostuu

nykyisellä maan pinnan ja lattian korkeuserolla

epäkäytännölliseksi ja hallitsevaksi julkisivussa.

Lyhennetyn luiskan tulee pysyä sisätilan

luiskaa vastaavassa kunnossa vuoden ympäri,

esim. lämmitettynä. Katettu luiska on hankala

sopeuttaa julkisivuihin ja ulkoarkkitehtuuriin,

ks. kaavamääräykset.

Lopullisen korkeuseron uuden lattian ja maan

pinnan välillä tulee olla alle 1 m, mikäli

käytetään lyhennettyä luiskaa. Tarvittaessa

maan pintaa nostetaan kohti sisäänkäyntejä

luiskan lyhentämiseksi. Maan pinnan noston

yhteydessä on varmistettava piha-alueen

kulkureittien esteettömyys ja ettei

toimenpiteestä aiheudu haittaa rakennuksille.

Luiska tai tasonostin on helpompi sijoittaa

avoimen sisäänkäyntikatoksen yhteyteen.

Luiska tai tasonostin mitoitetaan ja

toteutetaan sopeuttaen rakennuksen

ulkoarkkitehtuuriin ja pihapiirin yleisilmeeseen

siten, ettei ratkaisu heikennä kohteen

rakennustaiteellista tai ympäristöllistä arvoa.

Esteettömän sisäänkäynnin ulko-oven eteen

tulee jäädä tila pyörähdysympyrälle 1500 mm

halkaisijalla. Tarvittaessa sisäänkäynnin

ulkotasoa tai katosta levennetään ulospäin.

Sisäänkäynnin katos tulee kuitenkin säilyttää

yleisilmeeltään ennallaan.

ESTEETTÖMYYSTARKASTELU 31.5.2021

Ark. yo Meri-Tuuli Hietala
Laadittu osana diplomityötä "Pudasjärven Lakarin koulu: rakennushistoriaselvitys ja viitesuunnitelmat"

Oulun yliopisto, Teknillinen tiedekunta, Arkkitehtuurin yksikkö, Meri-Tuuli Hietala, kevät 2021

Esteettömän sisäänkäynnin periaate

Pyörähdysympyrät halk. 1500 mm

Kuva 364. Esteettömyystarkastelu rakennusesta 2.
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	 Ehdotuksessa	 rakennuksen	 2	 esteetön	 si-
säänkäynti	 toteutetaan	 rakennuksen	 kaakkoispää-
dyssä	sijaitsevalle	sisäänkäynnille,	koska	sisäänkäyn-
nin	katos	on	helpompi	 järjestää	 esteettömäksi	kuin	
toisella	 sisäänkäynnillä	 sijaitseva	 kapea	 kuisti.	 Es-
teettömän	 sisäänkäynnin	 kautta	 pääsee	 kulkemaan	
esteettömästi	koko	rakennukseen.
	 Esteetön	 reitti	 toteutuu	 ehdotuksessa	 kaik-
kiin	 eteistiloihin,	 aamu-	 ja	 iltapäiväkerhon	 tiloihin,	
jakotilaan	ja	oppilashuollon	tiloihin.	Yhdistetty	hen-
kilökunnan	ja	LE-wc	sijaitsee	oppilashuollon	tilojen	
yhteydessä.	LE-wc	on	molemmin	puolin	käytettävä.	
LE-wc	 on	 saavutettavissa	 aamu-	 ja	 iltapäiväkerhon	
tiloista	esteetöntä	reittiä	pitkin,	joka	kulkee	eteistilo-
jen	ja	oppilashuollon	odotustilan	kautta.
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Kuva 365. Lakarin koulu 6.8.2019.
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11 YHTEENVETO

Näin	on	kuljettu	matka	Lakarin	koulun	historiassa	aina	Pudasjärven	varhaisista	
vaiheista	koulurakennusten	tulevaisuuden	suunnitelmiin.
	 Aloitin	työskentelyni	lokakuussa	2020.	Museoviraston	Talon	tarinat	-	Ra-
kennushistorian	selvitysoppaan	mukaan	rakennushistoriaselvityksen	tulisi	vasta-
ta	kysymyksiin	millainen	rakennus	on,	ja	miksi	se	on	sellainen	kuin	on.	Näiden	
peruskymysten	lisäksi	pohdin,	miten	rakennusten	sijainti	on	valikoitunut,	mitkä	
tekijät	ovat	johtaneet	näiden	rakennusten	rakentamiseen	ja	mikä	on	mahdollis-
tanut	niiden	säilymisen	alkuperäisessä	käyttötarkoituksessaan	näinkin	pitkään.	
Kysymykset	 johdattelivat	 minut	 aluksi	 tutustumaan	 Pudasjärven	 historiaa	 ja	
maalaiskansakouluja	koskevaan	kirjallisuuteen.	En	tuntenut	paikkakunnan	his-
toriaa	juurikaan	ennalta,	joten	halusin	saada	työskentelylleni	kattavamman	tieto-
pohjan.	Halusin	myös	selvittää,	miten	yhteiskunnalliset	ilmiöt	ja	koulumaailman	
tapahtumat	ovat	vaikuttaneet	kohderakennusten	kehitykseen.
	 Olen	sisällyttänyt	kohteen	kannalta	keskeisimpiä	taustatekijöitä	työhöni	
melko	 laajasti,	 koska	koin	nämä	 tiedot	 itselleni	 tarpeellisiksi	 ja	 kiinnostaviksi.	
Arkkitehtonisten	kysymysten	ohella	kohteen	käytön	 ja	vaiheiden	selvittäminen	
oli	myös	tilaajan	toive.	Toivon,	että	nämä	taustatiedot	avaavat	 lukijalle	mielen-
kiintoisia	näkökulmia	kohderakennuksiin	ja	herättävät	kiinnostusta	arkkitehtuu-
rin	ja	ympäristön	tutkimiseen.
	 Työskentelyn	 aikana	 kohteesta	 on	 löytynyt	 jonkin	 verran	 kokonaan	
uutta	tietoa,	tai	ainakin	sellaista,	jota	ei	käytetyissä	lähteissä	ollut	mainittu.	Tär-
keimpänä	pitäisin	rakennusmestari	L.	Tikkasen	löytymistä	vuoden	1928	toteutu-
neiden	suunnitelmien	taustalta.	Käyttämissäni	lähteissä	koulun	1929	muutosten	
ja	 laajennusosan	suunnittelijaksi	on	poikkeuksetta	mainittu	 rakennusmestari	 J.	
Karvonen,	joskin	hänen	vaikutuksensa	toteutuneisiin	suunnitelmiin	on	ilmeinen.	
Tämän	työn	kautta	Pudasjärven	kaupungin	keskusarkistosta	 löytyneet	toteutu-
mattomat	koulurakennusten	suunnitelmat	paljastuivat	J.	Karvosen	laatiman	kus-
tannusarvion	vaihtoehtoisiksi	suunnitelmiksi,	jotka	mainittiin	Risto	Poroputaan	
pro	gradu	-tutkielmassa.	Koulun	ensimmäisen	osan	alkuperäisiä	piirustuksia	ei	
tämän	työn	yhteydessä	löytynyt,	mutta	käytetyn	aineiston	perusteella	onnistuin	
luomaan	 todennäköisen	 skenaarion	 koulun	 ensimmäisen	 osan	 alkuperäisestä	
pohjaratkaisusta.	Lisäksi	kokosin	 työhön	 joitakin	 tarkempia	 tietoja	koulun	en-
simmäisen	osan	alkuperäisestä	suunnittelijasta,	patruuna	B.	H.	Norbladista,	sillä	
hänestä	ei	kouluun	liittyvissä	lähteissä	ollut	juurikaan	mainintoja.

	 Hieman	 vastentahtoisesti	 on	mainittava,	 että	 koronaviruspandemia	 toi	
omat	 lisähaasteensa	 tämän	 työn	 tekemiseen.	 Lukuvuoteen	 2020-2021	 mahtui	
kausi,	jolloin	esimerkiksi	kirjastot	ja	arkistot	olivat	Oulussa	kokonaan	suljettui-
na	 yleisöltä.	Myöhemmin	 luku-	 ja	 tutkijasaleihin	pääsi	 ajanvarauksella	 tarkoin	
erityisjärjestelyin.	 Omalla	 kohdallani	 aikaa	 oli	 käytettävissä	 eikä	 työskentely	
estynyt,	mutta	tilanne	vaati	kuitenkin	ylimääräistä	odottelua,	ennakointia	ja	pri-
orisointia.	Tarvittavat	kohdekäynnit	ja	arkistovierailut	Pudasjärvelle	onnistuivat	
suunnitellusti	 erityisjärjestelyin.	 Molemmat	 kohderakennukset	 olivat	 arkisin	
koulukäytössä,	 joten	 ajoitin	oman	 työskentelyni	 kohteessa	 sen	mukaan,	miten	
rakennusten	tilat	olivat	vapaina	sekä	kouluajan	ulkopuolelle.	Näin	olisi	toki	toi-
mittu	myös	normaalioloissa.
	 Lopuksi	on	todettava,	että	on	erinomaisen	hienoa,	että	Lakarin	koulun	
tulevassa	 peruskorjauksessa	 on	 päätetty	 edetä	 vastuullisesti	 ja	 selvittää	 raken-
nusten	 tila,	 arvot	 ja	 soveltuvat	 korjaustavat	 huolellisesti	 ennen	 toimenpiteisiin	
ryhtymistä.	 Myös	 koulun	 toimintoja	 pyritään	 järjestelemään	 uudelleen	 siten,	
että	kohderakennuksiin	tulisi	rakennuksia	vähemmän	kuormittavaa	toimintaa	ja	
helpommin	muunneltavia	tiloja.	Näin	iäkkäät,	edelleen	toiminnassa	olevat	hirsi-
runkoiset	kansakoulurakennukset	ovat	nykyajan	koulumaailmassa	harvinaisuus.	
Nykyaikainen	 koulutoiminta	 on	 rakennusten	 käyttötarkoituksena	 vaativa	 ja	
yleensä	 koulurakennuksiin	 kohdistuvat	 vaatimukset	 juontuvat	 suoraan	 käytön	
tarpeista.	Korjauskohteissa	tietyistä	vaatimuksista	on	mahdollista	joustaa,	joten	
tässä	tapauksessa	keskeisintä	olisi	valita	sellaiset	ratkaisut	ja	toimintatavat,	jotka	
ovat	 rakennusten	 käyttötarkoitukseen	 nähden	 riittävät,	 mutta	 samalla	 tukevat	
rakennusten	arvojen	säilymistä	ja	muodostavat	teknisesti	 ja	tilallisesti	toimivan	
kokonaisuuden.	Rakennusten	ja	niiden	arkkitehtuurin	ominaispiirteiden	säilyt-
tämisen	ohella	yhtä	tärkeää	on	taata,	että	edellytykset	toiminnalle	rakennuksissa	
säilyvät.	Parasta	suojelua	rakennuksille	onkin	niiden	pysyminen	käytössä.	Kai-
kenikäisten	rakennusten	hyvä	ylläpito	ja	tiedostava	ja	vastuullinen	korjaaminen	
ovat	arvokkaan	kulttuuriperintömme	vaalimista	ja	tukevat	kestävän	kehityksen	
periaatteita.
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