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1. Johdanto

Suomussalmen kirkonkylän raitilla seisoo kivinen kolmikerroksinen rakennus. Huurtuneet ikkunat

ja sisäänkäynnin katoksen kosteusvauriot kertovat katsojalle tyhjän talon tarinaa. Vanhimman

kivisen koulutalon takana sijaitsee kolme eri aikaan rakennettua koulurakennusta ja opettajien

rivitalo. Enimmillään Kirkonkylän koulualueen rakennuksissa on toiminut neljä eri koulua:

Kirkonkylän ala-aste, Suomussalmen yläaste sekä Kanervan ja Korpikuusen koulu.  Näillä kouluilla

on omat vaiheensa, joista ala-asteen edeltäjä Suomussalmen kansakoulu aloitti toimintansa yli sata

vuotta sitten.1 Alueella on toiminut myös kunnan sivukirjasto ja päiväkoti. Koulu- ja

päiväkotitoiminta poistuu alueelta Karhulanvaaralle vanhan emänkoulun tiloihin vuoden 2016

alussa. Tämän maisteritutkielman tutkimuskohteena on kirkonkylän keskellä sijaitseva koulualue ja

siellä sijaitsevat rakennukset. 

Yhtenäinen koulualue on pinta-alaltaan merkittävä osa Kirkonkylän rakennuskannasta. Kirkonkylä

poltettiin talvisodassa, joten lähes kaikki alueen rakennukset on rakennettu sodan jälkeen. Vanhin

koulurakennus on valmistunut vuosina 1949–1952. Uudemmat koulurakennukset valmistuivat

vuosina 1967–1968 ja 1971. Koululla oli myös asuntola toimintaa vuoteen 1993 saakka. Kunnan

omistamilla koulualueen rakennuksilla ei ole suojelumerkintöjä. Rivitaloissa on asukkaita, mutta

osa muista rakennuksista on ollut jo vuosia tyhjänä, eikä niiden jatkokäytöstä ei ole vielä tehty

julkisia päätöksiä. Jokin alueella sijaitsevista rakennuksista saatetaan purkaa tulevaisuudessa. 2

Ehdotin Suomussalmen kunnan tekniselle johtajalle Antti Westersundille koulualueen inventoinnin3

ja vanhan kansakoulun rakennushistoriaselvityksen tekemistä. Sovimme työn toteuttamisesta

vuonna 2015. Kainuun museon rakennustutkija Rauni Laukkasen mukaan Kirkonkylän

koulualueelta ei ole tehty aiemmin rakennushistoriaselvitystä, eikä inventointia.4

Rakennushistoriaselvityksen ja alueen rakennusten inventoinnin toteuttaminen on tärkeää

koulualueen rakennusten ollessa vielä pystyssä. Tutkimus tukee alueen kaavoitustyötä ja

1 Sähköinen lähde, Kirkonkylän koulun esittely, viitattu 26.10.2015 ; Ensimmäistä kertaa opetusta annettiin uudessa 
koulurakennuksessa Kirkonkylällä vuonna 1894. Koulu tuhoutui vuonna 1939 Kirkonkylän tulipalossa. Vester L. & 
Alanko O, 1996, 37-40. 
2 Sähköpostikeskustelu Suomussalmen kunnan teknisen johtajan Antti Westersundin kanssa 31.10.2014.
3 Inventointi  Inventointi on järjestelmällistä tiedon hankintaa ja tallentamista esimerkiksi rakennetusta ympäristöstä, 
maisemasta tai muinaisjäännöksistä. Sahlberg. (toim.) 2010, 13. (viitattu 27.10.2015). 

4 Rakennetun ympäristön tarkempi inventointi suoritettiin Suomussalmella vuosina 1996 ja 1997. Inventointi oli 
perustietojen keruuta ennen vuotta 1945 rakennetuista rakennuksista ja saadut inventointitiedot kerättiin museoviraston
kohdelomakkeelle. Inventoinnissa tarkkailtiin rakennusten kuntoa ja tiedusteltiin omistajien kunnostushalukkuutta ja 
valmiuksia. Suomussalmen kulttuuriympäristöohjelma. Heikkinen & Pouke 2000, 33. 
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rakennusten jatkokäytön suunnittelua. 

Laajensin tutkimusta rakennushistoriaselvityksen lisäksi alueen kulttuurihistoriallisten arvojen ja

merkitysten analysointiin. Maisteritutkielmassa yhdistyy mielenkiintoni rakennusperintöä ja kuntien

tyhjiä tiloja kohtaan. Kirkonkylän koulun rakennukset kertovat maamme koulutus- ja

yhdyskuntarakentamisen historiaa. Alueella sijaitsevat rakennukset edustavat sodan jälkeistä

jälleenrakentamista sekä 1960–1970 luvun kerrostalo- ja koulurakentamisen aikakautta. Alue toimii

päivittäin kyläläisten läpikulku- ja kohtauspaikkana, työpaikkana, kouluna, päiväkotina ja kotina.

Rakennuksien historia, nykyhetki ja tulevaisuus toimii kuntapäättäjien arvovalintojen näyttämönä,

keskellä kylää,  reilun tuhannen5 kyläläisen keskellä. 

Maisteritutkielmassa tallentuu koulualueen rakennusten historia sekä alueen nykytila sellaisena kuin

se tutkimusajankohtana näyttäytyi. Koulun aluetta tutkitaan kulttuuriympäristön analysointiin

kehitetyllä DIVE-menetelmällä. Se tarjoaa menetelmän kerättyjen tietojen analysointiin nykyhetken

näkökulmasta. Tutkimuskysymyksiä ovat: Mitä ympäristön nykytila kertoo koulualueen

historiallisesta kehityksestä ja sen luonteesta? Millaisia yhteiskunnallisia ja alueellisia merkityksiä

alueelta voidaan löytää? Voiko alueen ominaispiirteitä kehittää, kuinka paljon voidaan muuttaa ja

millä keinoin alueen resursseja voidaan hyödyntää? 6 

Vanhimman rakennusosan rakennushistoriaselvitys ja koulualueeninventointi tukevat DIVE-

analyysin tiedonkeruu ja analysointivaiheita. Rakennushistoriaselvityksen kohteeksi olen rajannut

Kirkonkylän kansakouluksi alunperin rakennetun, vuosina 1949–1952 valmistuneet osat sekä

rakennuksen piha-alueet. Tein inventoinnin kaikista koulualueen rakennuksista museoviraston

rakennusinventointiohjeita käyttäen.7 Luovutan kerätyn inventointiaineiston Kainuun museon

kokoelmiin, sekä Suomussalmen kunnan kotiseutuarkistoon. Rakennushistoriaselvityksellä ei ole

varsinaista tilaajaa vaan tekninen johtaja on antanut minulle kunnan arkistomateriaalin käyttöluvan

sekä tarvittavaa asiantuntija-apua. 

5 Sähköinen lähde, Suomussalmen Kirkonkylä postinumero alueen asukasluku vuonna 31.12.2009: 1654. (viitattu 
26.10.2015); Suomussalmen kunnan asukasluku 31.7.2014: 8580. Kirkonkylä on kuntakeskuksen Ämmänsaaren jälkeen
toiseksi suurin asutus taajama. Sähköinen lähde, Suomussalmen kunta, (viitattu 26.10.2015). 
6 Menetelmän nimi DIVE on lyhenne englannin sanoista: Describe, Interpret, Valuate ja Enable. Nimi kuvaa 
myös analyysin lähtökohtaa sukeltamista, dive, nykyajasta historiaan. Kulttuuriympäristön analyysi – Opas DIVE-
menetelmän käyttöön, 2 ja 6. (viitattu 19.4.2015).
7 Sahlberg (toim.), 2010, (viitattu 16.4.2015).
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Lähtökohdat

Tämän maisteritutkielman aihe on ajankohtainen koska Suomen kunnissa on runsaasti kiinteistöjä,

joiden käyttöön liittyy useanlaisia haasteita. Ympäristö-lehden artikkelin mukaan kunnat omistavat

lähes kymmenen prosenttia maamme rakennuskannasta. Rakennukset ovat kuntien merkittävin

omaisuuserä ja kasvava menoerä. Kunnilla on rakennuksien korjausvelkaa yhteensä yli viisi

miljardia euroa, mutta korjausvelasta on mahdollista päästä eroon määrätietoisella suunnittelutyöllä.

Alkuun pitäisi kuitenkin selvittää, mitä rakennuksia kunnalla on, ja missä kunnossa ne oikeasti ovat.

Esko Korhonen Kuntaliiton omistamasta FCG Konsultointi Oy:stä toteaa Ympäristö-lehden

artikkelissa: ”Kaikilla, jotka lautakunnissa, valtuustossa ja hallituksessa istuvat, pitää olla

ajantasainen ja luotettava kuva kunnan kiinteistökokonaisuudesta ja tilatarpeesta. Pohjalle

tarvitaan säännöllisesti päivitettävä palveluverkkoselvitys, joka kertoo, mitä palveluja tarvitaan

milläkin alueella nyt ja tulevaisuudessa. Korhonen muistuttaa, että yhteinen tieto ja

suunnitelmallisuus helpottavat kaikkien työtä ja vähentävät kunnan menoja pitkällä tähtäimellä. Se,

mikä suunnittelussa, kiinteistönhoidossa tai ennakoivassa korjaamisessa säästetään, maksetaan

monin kerroin myöhemmin. Myös työn tekemisen tapaa ja rakennusten käyttötarkoitusta pitäisi

miettiä paitsi pidemmällä tähtäimellä myös paljon aiempaa laajemmin ja rohkeammin” 8 

Korhonen arvioi kuntien maksavan miljoonia euroja vuodessa tyhjien koulurakennusten ylläpidosta.

Koko maan kattavaa tilasto tietoa tyhjistä kouluista ei ole saatavilla. Tyhjät koulurakennukset

lisääntyvät koko ajan kun kouluverkkoja tiivistetään. Koulujen määrä on Suomessa viimeisen

kahdenkymmenen vuoden aikana lähes puolittunut. 9 

Käytän maisteritutkielmassa termiä kultuuriympäristö. Valtioneuvoston 20.3.2014 hyväksymässä

periaatepäätöksessä, ensimmäisessä kulttuuriympäristrategiassa kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan

ympäristöä, joka on syntynyt ihmisen toiminnasta ja luonnon vuorovaikutuksesta.

Kulttuuriympäristöön katsotaan kuuluvaksi kulttuurimaisema, rakennettu kulttuuriympäristö ja

muinasjäännökset. Kulttuuriympäristöön voi kuulua yksittäisiä kohteita sekä aluekokonaisuuksia.

Rakennettu kulttuuriympäristö tarkoittaa rakennettuja alueita, rakennuksia sekä erilaisia rakenteita,

esimerkiksi teitä, siltoja tai sähkölinjoja.10 Rakennettua kulttuuriympäristöä ovat kaikki ajalliset

kerrokset ympäril lämme. Tutkimuskohde voi o l l a t ä r k e ä m y ö s e s i m e r k i k s i

8 Kaijärvi, 2015, sähköinen lähde, Kunnantalot kuntoon, (viitattu 19.4.2015).
9 Kiseleff, 1.12.2014, sähköinen lähde, Kuntaliiton asiantuntija; Maksamme tyhjistä kouluista miljoonia euroja 
jokavuosi, (viitattu 19.4.2015).
10 Kulttuuriympäristöstrategia, 9. (viitattu 27.1.2016).
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asemakaavahistoriallisesti tai kaupunkikuvallisesti. Kohde voidaan määritellä myös merkittäväksi

kansallisella tai kansainvälisellä tasolla. 11 Vanhaa rakennettua ympäristöä varjostaa useat erilaiset

uhkat. Yksi vanhaa rakennettua ympäristöä koskevista uhkista on tietynlaisen rakennuskannan

näkeminen korjauskelvottomaksi. Mikäli alueesta ei ole tehty kulttuurihistoriallista inventointia,

eikä sillä ole ajantasaista kaavaa, saattaa sen rakennuskanta hävitä.12 Kirkonkylän koulualueen

rakennukset omistaa Suomussalmen kunta. Viranomaisten ja päättäjien yhteistyö näkyy

rakennuksiin kohdistuvissa taloudellisissa ja poliittisissa valinnoissa. Esimerkiksi milloin

rakennuksia korjataan tai koulu siirretään toisiin tiloihin. Poliittiset päätöksentekijät määrittävät

rakennuksia hallinnoivan teknisen toimen budjettia ja kuntatalouden tila vaikuttaa kiinteistöihin

käytettäviin määrärahoihin. Esimerkiksi suurten rakennusten purkaminen ei ole nopea prosessi.

Poliittisten päätöksentekijöiden ja virkamiesten arvovalinnat, sekä erilaiset tila tarpeet vaikuttavat

rakennetun ympäristön hoitoon ja rakennusten käyttöön.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa rakennettua kulttuuriympäristöä kutsutaan rakennusperinnöksi. 13

Koulualueen rakennuskanta on osa modernia rakennusperintöä ja myös osa kunnan koulujen

historiaa. Suomussalmen kirkonkylän koulurakennukset on rakennettu aikakautena, jolloin

oppilasmäärä oli kunnan toiseksi suurin.14 Koulun tilanne on sittemmin muuttunut luokkakokojen

pienentyessä ja oppilasmäärän vähetessä. Koulualue on nyt murrosvaiheessa ja sen kehittyminen

vaikuttaa koko kylän rakennettuun kulttuuriympäristöön. Maaseutuasutus painottuu Suomessa yhä

selvemmin taajamiin. Kirkonkylien sekä muiden maaseututaajamien kehittäminen nousee

keskeiseksi kysymykseksi. Kuntakeskusten palveluiden ja työpaikkojen kehitys heijastuu näin ollen

myös ympäröivän haja-asutusalueen olosuhteisiin sekä mahdollisuuksiin.15 Kirkonkylän

asemakaava on vuodelta 196716 ja koulutoiminnan loputtua rakennuksien jatkokäytön kannalta on

oleellista asemakaavan uudistaminen alueen käyttömahdollisuuksien laajentamiseksi. ”Kaavaa

laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen

toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset

ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida

11 Kivilaakso, 2010, (viitattu 19.4.2015).
12 Aarrevaara, 2009, 23.
13 Maankäyttö- ja rakennuslaki, 1§, 4.6.2010/498, (viitattu 25.11.2015).

14 Esimerkiksi vuosina 1960 - 1961 Kirkonkylän kansakoulun oppilasmäärä oli 205 ja kuntakeskustassa 
Ämmänsaaressa 268. Kauhanen, 2011, Taulukko 43. ; Kirkonkylän ylä-asteella oli vuonna 1973 oppilaita 521. Opettajia
oli keskimäärin 30. 1980-luvulla kunnan oppilasmäärät laskivat syntyvyyden alenemisen ja muuttotappion vuoksi. 
Vester L. & Alanko O., 1996, 213 ja 218.

15 Ponnikas, J., Voutilainen, O. Korhonen, S., Kuhmonen, H-M., 2014, 21. (viitattu 19.4.2015).
16 Suomussalmen kunnan kaavoituskatsaus 2014. 
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olevan olennaisia vaikutuksia.” 17

Ihmisten kiinnostus kulttuuriympäristöjä kohtaan on kasvussa. Kulttuuriperintö ymmärretään

nykyään voimavaraksi ja se näkyy rakennetun ympäristön kehittämisessä ja maankäytön

suunnittelussa. Maisteritutkielman kolmannessa osiossa käytän tutkimusmenetelmänä

kulttuuriympäristön inventointimenetelmää DIVE. Menetelmä on iventointimenetelmä, jonka

lähtökohtana on kulttuuriperintö laadullisena ja toiminnallisena resurssina. Menetelmän neljä eri

vaihetta: kuvaileva, tulkitseva, arvottava ja toteuttava työvaihe noudattavat muun muassa

arkeologiassa ja maisemasuunnittelussa käytettyjä metodeja ja lähestymistapoja. Menetelmää voi

käyttää osana kaavoitusprosessia tai itsenäisenä tiedon kokoamisen ja käsittelyn apukeinona.

DIVE:ä voivat käyttää yksityisen ja julkisen sektorin toimijat, esimerkiksi suunnittelijat,

kaavoittajat sekä kulttuuriympäristöjen ja rakennusperinnön parissa toimivat tutkijat. 18 Tässä

tutkumuksessa menetelmä toimii tiedon kokoamisen ja käsittelemisen työkaluna. 

 

Suomessa on perinteisesti tehty erilaisia rakennushistoriaselvityksiä ja rakennusinventointeja

museoiden ja muiden alan toimijoiden tekemänä. Rakennusperintömme arvotustyötä tekevät monet

tahot yhteistyössä ja erikseen. Alueiden arvottamistyön tekijät tekevät tutkimusta omista

lähtökohdistaan käsin. DIVE-menetelmä on tutkielmassani metodi, jonka avulla selvitän, millaisia

arvoja koulualueen rakennetusta ympäristöstä nousee esiin. Menettely on perusteltua siksi, että

uusien tutkimusten myötä DIVE-menetelmän teoreettinen tausta ja käytännön toteutus kehittyvät.

Maankäytön suunnitteluun integroituna työkaluna sen tulee olla dynaaminen ja sopeutettavissa

muuttuviin kaavoitus- ja kulttuuriympäristön hoito- ja kehittämistyön erilaisiin käytäntöihin. Se on

apuväline, jonka avulla tietoa kootaan, käsitellään ja tuodaan julkiseen keskusteluun. Menetelmää

voi käyttää kaavoituksessa sekä kulttuuriympäristöä koskevissa selvityksissä. DIVE-menetelmän

avulla on mahdollista selvittää mitkä kohteen sosiaalisista, taloudellisista ja kulttuurihistoriallisista

ominaispiirteistä ovat merkityksellisiä ja mitkä ovat vähemmän tärkeitä. Tutkimusprosessin

tarkoituksena on edistää kriittistä ja luovaa ajattelua. Tavoitteena on rohkaista monialaista

yhteistyötä, kannustaa eri sektoreita vuoropuheluun ja lisätä osallistamista.19

Olen käynyt ala- ja yläasteen Suomussalmen kirkonkylällä. Kirkonkylä ja koulualue sekä sen

rakennukset ovat minulle tuttuja lapsuudesta. Isoäitini on aikoinaan pitänyt koululla

17 Maankäyttö ja rakennuslaki, 9 §, 6.3.2015/204, (viitattu 24.11.2015). 
18 Kulttuuriympäristön analyysi -  Opas DIVE-menetelmän käyttöön, 2013, 3, (viitattu 19.4.2015).
19 Kulttuuriympäristön analyysi - Opas DIVE-menetelmän käyttöön, 2013, 3 ja 5. (viitattu 19.4.2015).
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työmaaruokalaa ja isäni sekä useat sukulaiseni ovat käyneet samaa koulua Kirkonkylällä.

Tutkimuksen tekoa on helpottanut omat ja sukulaisilta saamani tiedot informanteista, joita on ollut

mahdollista haastatella vieraillessani paikkakunnalla. Olen haastatellut Kirkonkylän koulun entisiä

oppilaita, asukkaita ja työntekijöitä. Haastattelut antoivat tietoa alueen arvoista ja merkityksistä.

Informanttien kertomukset elävöittävät tutkimusta viranomaislähteiden lisäksi.

Tutkimusmenetelmät 

Hermeneuttisen tiedekäsityksen mukaan ihminen erottuu muista luonnonolioista tietoisuuteen ja

vapaaseen tahtoon perustuvan kulttuurisen elämäntapansa perusteella. Yhteisöjen ja yksilöiden

toimintaa ja toiminnan tuloksia on tarkasteltava tahdottuna ja tarkoitettuina toimintana.

Tutkimuksen kohteet ilmentävät arvoja ja erilaisia merkityksiä. 20 Tutkimuksen keskiössä oleva

koulualue on rakentunut yhteiskunnallisten muutosten ja paikallisten tilanteiden

myötävaikutuksella. Tutkimuksen rakennushistoriaselvitys ja inventointiosuus nojaavat

taidehistorian- ja museologian tapoihin tehdä kulttuuriympäristöön liittyvää tutkimusta.

Koulualueen kulttuuriympäristön tutkimus vaatii tarkkaa historia vaiheiden selvitystä ja avointa

tulkintaa alueen kulttuurihistoriallisista merkityksistä.

Rakennusten tai rakennettujen kokonaisuuksien historiaa, niihin tehtyjä muutoksia ja nykytilaa

voidaan tutkia useiden eri menetelmien avulla. Tutkimusmenetelmät valitaan sen mukaan millaisia

tietoja tutkimuskohteesta halutaan tai mihin tarkoitukseen niitä tarvitaan. Tutkimuksen tavoitteena

oli kerätä yhteen koulualueen rakentamisen historia arkistotöiden, haastattelujen ja kenttätöiden

avulla. Suodatan kerätyn inventointiaineiston koulualueen rakennuksista ja kansakoulun

rakennushistoriaselvityksen DIVE-menetelmän neljän eri analyysivaiheen läpi. 

Koulualueen rakennuksista lähempään tarkasteluun valitsin vanhan kansakoulun, niin sanotun

kivikoulun (rakennettu 1949–1952). Kivikoulun rakennushistoriaselvityksessä olen tutkinut

rakennuksen rakentamisen vaiheet, tilojen käytön ja niiden muutoshistorian. 21 Perustelen

20 Sähköinen aineisto, Tuomivaara, 2005, 29. (viitattu 21.2.2016).
21 Rakennushistoriaselvityksessä on mahdollista tehdä myös mittaustöitä, väri- ja pintatutkimus, kuntoarvio, 
kuntotutkimus ja vauriokartoitus. Tämänkaltainen tutkimus vaatii erikoisammattiosaamista. Rakennushistoriaselvitys
tarjoaa kuitenkin vaurioikartoitukselle taustatietoa rakennuksen historiasta ja mahdollisista vauroihin johtaneista syistä. 
Sahlberg, (toim.) 2010, 14-15. (viitattu 28.1.2016).
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kivikoulun lähemmän tarkastelun sillä, että talo sijaitsee kylän pääraitin varrella ja  on kooltaan

kylän suurimpia rakennuksia. Kivikoulu on koulualueen vanhin rakennus ja muu koulualue on

rakentunut sen taakse. Rakennukseen kohdistuu useita uhkia. Kunnan omistama rakennus ei ole

suojeltu ja sen lämmittäminen on lopetettu. Rakennuksessa on  tutkimushetkellä vain muutama

vuokralainen. Rakennuksen uhkana on sen kunnon jatkuva rapistuminen. Rakennuksen teknisen

huollon vähentäminen ja ilkivalta vaikuttavat myös osaltaan kunnon rapistumiseen. Lisäksi

rakennuksen jatkokäytön suunnittelun keskeneräisyys ei edesauta rakennuksen säilymistä

käyttökuntoisena.

DIVE-menetelmä 

Rakennushistoriaselvityksen kohteen historiaselvityksen sekä rakennuksen arkkitehtuurianalyysin

lisäksi koulun alue tarjoaa mahdollisuuden laajemmalle kulttuuriympäristön tarkastelulle.

Tutkimuskohde on selkeästi rajattu koulun alueeksi ja rakennuksia sekä koulun ympäristöä on

suunniteltu ja pidetty yllä koulumaailman ehdoilla rakennuksien alkuvaiheista lähtien. Rakennusten

lisäksi olen kiinnostunut siitä, kuinka eri tavoin katsomme ja koemme rakennettua ympäristöä.

Tutkittava alue on minulle tärkeä omien juurieni vuoksi ja kuulen kylän nykyisiltä asukkailta

kommentteja rakennuksista ja alueen tilasta. Käsitelläkseni aluetta myös mekaanisen

inventointitiedon keruun lisäksi katsoin alueen analysointimetodiksi sopivan kulttuuriympäristön

analysointimenetelmän DIVE:n. Menetelmän avulla on mahdollista havainnollistaa selkeästi ja

jäsennellysti informaatiota rakennetusta ympäristöstä. Informaatio voi olla esimerkiksi kaavioita,

mallinnuksia ja aika-tila-matriiseja tutkimuskohteen muutosvaiheista.

22

22 Yhteenveto kaavio, Kulttuuriympäristön analyysi – Opas DIVE-menetelmän käyttöön, 2013, 12.



12

DIVE-prosessissa on neljä selvitysvaihetta: 

1. D - Describe (kuvata) selvitetään mitä nykyinen maisema ja ympäristö kertovat alueen

alkuperästä, kehityksestä ja luonteesta. Ensimmäisessä vaiheessa kerätään tietoa alkuperästä

ja kehityksestä sekä järjestetään kerätty historiatieto. Tutkielman rakennushistoriaselvitys ja

alueen muiden rakennusten historian selvittäminen vastaa DIVE:n kuvaus vaihetta.

2. I - Interpret (tulkita) selvitetään miksi tietyillä elementeillä ja ominaispiirteillä on

yhteiskunnassa erityinen merkitys? Toisessa vaiheessa tulkitaan alueen historiallista

kontekstia, alueen historiallista luettavuutta ja tilaa sekä kuvataan ja välitetään tutkittavan

alueen historiallinen merkitys. 

3. V - Valuate (arvottaa) selvitetään millä historiallisilla osilla ja ominaispiirteillä on erityistä

arvoa? Kolmannessa vaiheessa arvioidaan kulttuuriperinnön arvo ja tutkitaan

kulttuuriperinnön kehityspotentiaalia sekä haavoittuvuutta. Tulkinnat ja arvotukset esittelen

kappaleessa X.

4. E – Enable (aktivoida, tehdä mahdolliseksi) selvittää voidaanko historiallisia

ominaispiirteitä kehittää ja missä menee niiden sietokyvyn raja? Viimeisessä neljännessä

vaiheessa määritetään toiminta mahdollisuudet, esitetään hoitostrategioita, periaatteita sekä

laaditaan ohjeita ja suosituksia. Kerätyn tiedon välittämisessä käytän apukeinona kuvia ja

karttoja. Niiden avulla voidaan kiinnittää huomiota alueen ominaisuuksiin ja

erityispiirteisiin jonka avulla voidaan tehdä tarvittavat johtopäätökset. DIVE:n yhteenveto

esitellään tutkimustuloksissa.23

DIVE-menetelmän käytön yksi tavoite on edistää eri sektorien välistä kanssakäymistä ja lisätä

asukkaiden ja muiden toimijoiden osallistumista kulttuuriympäristöihin liittyvissä asioissa.24 DIVE-

prosessin valmisteluvaiheessa olisi mahdollista järjestää osallistamiseen ja vuorovaikutukseen

tähtävää toimintaa tutkittavan alueen tiimoilta. Tutkimuksen rajauksen vuoksi tämänkaltainen

osallistamiseen tähtäävä työskentely jäi toteuttamatta. Kirkonkylän koulu alueen DIVE-analyysi voi

toimia alueen asukkaille ja toimijoille katalysaattorina yhteistyön lisäämiseksi. Ensimmäisen DIVE

-vaiheen esityksenä toimivat rakennushistoriaselvitys ja alueen inventointitiedot. Historiatietojen

kokoaminen ja niistä jäsennelty esitys tarjoavat laajan tietopaketin alueen rakentumisen vaiheista. 

23 Sähköinen aineisto; Ehrström ja Kurtén, 20-21.10.2010. Maakuntamuseoiden neuvottelupäivät, esitys, DIVE- 
menetelmä kulttuuriympäristön analyysin välineenä. (viitattu 27.1.2016).
24 Kulttuuriympäristö analyysi – Opas DIVE-menetelmän käyttöön, 13. (viitattu 29.1.2016).
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Menetelmää on kehitetty vuosina 2008–2009 Pohjoismaisessa Norjan Riksantikvarenin vetämässä

Communicating Heritage in Urban Development Processes (CO-HERIT) – nimisessä projektissa.

Yhteistyökumppaneina toimivat Norjan, Ruotsin ja Suomen museoviranomaiset, Vilnan teknillinen

yliopisto sekä neljä kuntaa.25 DIVE:ä on käytetty kulttuuriympäristön analysointi menetelmänä

muun muassa Suomessa Pietarsaaressa, Norjassa Tromssassa sekä Oddassa, Ruotsissa Arbogassa ja

Göteborg/Skansbergetissä. Pietarsaaressa DIVE-menetelmää sovellettiin yleisellä tasolla kaupungin

keskusta-alueen kulttuuriympäristöohjelman laadinnan tueksi. Norjassa tutkittiin kuinka DIVE-

menetelmän ajatusmallien avulla voidaan analysoida kahta täysin erilaista ongelmaa ja ympäristöä.

Tromsassa analyysi tehtiin 1800-luvun keskustakortteleissa ja tarkoituksena oli kehittää menetelmä,

jolla voidaan analysoida historiallisen korttelin kehitysmahdollisuuksia ja rajoituksia. Oddassa

selvitettiin miten lakkautetun valimoalueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia voitaisiin

säilyttää, käyttää ja kehittää. Ruotsin esimerkkipaikkakunnilla Arbogassa ja Göteborgissa DIVE-

menetelmän käyttö osoitti kuinka aika ja tila-matriisin avulla voidaan järjestelmällisesti selvittää

useista eri lähteistä peräisin olevaa tietoa. 26 

Koulualueen inventointi ja rakennushistoriaselvitys

Olen yhdistänyt tutkielmassa useita erilaisia tapoja esitellä rakennushistoriaselvityksen tuloksia.

Museoviraston Talon tarinat- rakennushistorian selvitysopas, to imii ohjenuorana

25 Sähköinen aineisto, Ehrström ja Kurtén, 20-21.10.2010. Maakuntamuseoiden neuvottelupäivät, DIVE-menetelmä 
kulttuuriympäristön analyysin välineenä. (viitattu 27.1.2016).

26 Kulttuuriympäristön analyysi – Opas DIVE-menetelmän käyttöön, 24. (viitattu 2.11.2015).

Kuva 1: Inventointitasot27
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rakennushistoriaselvitysten tilaajille, tutkijoille ja opiskelijoille.  Selvitysoppaan työohjeistus on

jätetty tarkoituksella suhteellisen avoimeksi. Tavoitteena on ollut, että sitä voidaan käyttää

huomioonottaen erilaiset kohteet ja tutkimuksen tekijät. Opas esittää rakennushistoriaselvitykselle

minimitavoitteet.27 Museoviraston Talon tarinat – rakennuhistoriaselvitysoppaassa esitellään

kuvassa 1:ssä esitetyt inventointitasot. Kaavio muodostuu sisäkkäisistä kehyksistä jotka siirtyvät

ulommalta kehältä  koko maata koskevista inventoinneista kohti sisä kehän yksityiskohtaisempia

inventointia. Kaavion yläosassa esitellään iventoitavat kohteet ja alatasolla kunkin kohteen

inventointien yhteydessä käytettävää termistöä.  Inventointi on yksityiskohtaista tiedonhankintaa,

jossa voidaan tallentaa maisemaa, rakennettua ympäristöä, muinaisjäännöksiä tai

perinnebiotooppeja. Tuotettu tieto kertoo esimerkiksi kulttuuriympäristön nykytilasta ja siihen

johtaneista syistä. Tieto kerätään esimerkiksi kirjallisuudesta, arkistoista ja sitä täydennetään

kenttätöin ennen tulosten raportointia.28 

Vinkkejä rakennushistoriaselvitykseen koulurakennuksista olen saanut seuraavista selvityksistä:

Ulla Pohjamo ja Pekka Hassinen: Jyväskylän Normaalikoulu (2015), sekä Pia Krogius: Tuiran

koulun laajennus (2012).29 Pohjamon teos valikoitui tutkimukseni avuksi koulurakennusten

rakennushistoriaselvityksestä laajutensa ja tulosten visuaalisen esittämisen vuoksi. Krogiuksen

tutkimus on rakenteeltaan kompakti ja halusin ottaa mallia arkkitehdin tekemästä

rakennushistoriaselvityksestä tuodakseni selkeää struktuuria työni rakennushistoriaosuuteen.

Liitteissä olevaan kansakoulun yleistiedot yhteenvetoon olen soveltanut Virpi Myllykosken pro

gradussa: Konneveden kirkonkylän modernin rakennusperinnön inventointi : Inventoinnin osana

kulttuurihistoriallisiin ilmiöihin perustuva tietopohja (2015) käyttämiä inventointilomakkeita.

Myllykosken käyttämä inventointitietolomake on selkeämpi kuin Talon tarinat - oppaan tarjoama

perustietolomakkeen ohjeellinen sisältöehdotus. 30

Museoviraston julkaiseman Talon tarinat -rakennushistorianselvitysoppaan mukaan

rakennushistoriaselvitystyön perustavoitteena on kohteen säilytettävien ominaisuuksien löytäminen

s e k ä t a u s t a t i e t o j e n h a n k k i m i n e n s u u n n i t t e l u n j a p ä ä t ö k s e n t e o n p o h j a k s i .

27 Kaavio 1, Sahlberg. (toim.) Talon Tarinat – Rakennushistorian selvitysopas, Inventointitasot, 12. (viitattu 
27.1.2016). ; Grafiikka, Helttunen. ; Sahlberg. (toim.), 2010, Esipuhe, Mattinen, M, 7. (viitattu 28.1.2016). ; 
Tutkimukseen kerättyjen tietoja ei ole kerätty valmiisiin arkistointitietojärjestelmiin tai inventointilomakkeisiin 
tallennettaviksi. 

28 Sähköinen aineisto, Kulttuuriympäristön ja Korjausrakentamisen käsitteitä, (viitattu 21.2.2016).
29 Sahlberg. (toim.), 2010. Pohjamo U. & Hassinen P., 2015. Krogius, 2012. 
30 Myllykoski, 2015, Liite 2 inventointikohteet ; Sahlberg. (toim.) 2010, Talon tarinat - rakennushistorian selvitysopas, 
59.(viitattu 29.1.2016).



15

Rakennushistoriaselvityksen kohteena voi olla rakennus tai rakennettu kokonaisuus. Kohteen

historiaa, muutosvaiheita ja nykytilaa tutkitaan arkistolähteiden sekä kenttätöiden avulla.

Rakennusinventointi ja rakennushistoriaselvitys eroavat toisistaan niin, että rakennushistoriaselvitys

on sisällöltään laajempi ja perustuu dokumentoinnin ohella myös tietojen analysointiin,

ryhmittelyyn ja visuaaliseen havainnollistamiseen. Rakennushistoriaselvitykseen ei kuulu

rakenteiden tai materiaalien kunnon tutkiminen mutta selvityksissä voidaan esittää lisätutkimusten

tarpeet. Rakennushistoriaselvitystä tehtäessä tulee aina arvioida liittyykö kohteeseen sellaisia

ympäristökokonaisuuksia, jotka vaativat oman tutkimuksensa. Kirkonkylän koulun alue on on

rakentunut koulurakennusten ehdoilla. Koulun alueen rakennukset ovat vielä pystyssä vaikka

koulukäyttö on lakannut vuoden 2016 alussa. Tutkimustyö oli mahdollista suorittaa alueen

rakennusten inventoinnin osalta ja rakennusten ollessa kunnan omistuksessa. Tärkein tavoite

rakennushistoriaselvityksissä on kokonaiskuvan luominen kohteesta. Tutkimustyössä tulee ottaa

huomioon kohteen historia, materiaalinen olemus sekä arkkitehtuuri. Erilaiset tiedot rakennuksen

historiasta ja siihen tehdyistä muutoksista ovat usein sirpaleisia, minkävuoksi lähdetietoja ei tulisi

asettaa hierarkiseen järjestykseen. Kirkonkylän koulun osalta tieto on ollut kunnan arkistossa

jäsenneltyä mutta erilaiset muutostyöt ja eri koulujen toimiminen eri rakennuksissa on vaatinut

laajaa selvitystyötä. Suurista muutostöistä löytyy yleensä paremmin dokumentteja kuin pienistä

muutostöistä. Olen joutunut jättämään tutkimuksen rajauksen myötä pois pienemmät muutostyöt,

kuten lukkojen ja ovien vaihtamiset sekä sisätiloihin tehdyt maalaustyöt. Haasteita tutkimukselle toi

myös se, etten ole päässyt kenttätöissä kaikkiin tiloihin. Vaikka sain käyttööni huoltomiehen

avaimet ei niistä löytynyt kaikkia avaimia. Rakennushistoriaselvitystä on helpottanut se, että

rakennuksen käyttäjät ovat halunneet antaa haastetteluja mielellään. Olen voinut entisenä

paikkakuntalaisena hyödyntää informantteja nopeallakin aikataululla. Yksittäisestä kohteeseen

tehdystä muutosvaiheesta saattaa löytyä laajasti tietoa, mutta sen suhde rakennuksen koko

elinkaareen voi jäädä epäselväksi. Näin ollen rakennushistoriaselvitys auttaa hahmottamaan kohteen

laajojen ja pienten muutosten välistä suhdetta. Tutkimustyössä valikoidaan olennaisimmat seikat,

jotka kootaan raporttiin tasapainoiseksi ja helppolukuiseksi kokonaisuudeksi. 31 

31 Talon tarinat – rakennushistorian selvitysopas, 12-14 ja 19. (viitattu 18.11.2015).
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Aineisto

Tutkimuksen aineisto koostuu DIVE-menetelmän 1. vaiheen, kuvauksen, lähdemateriaaleista.

Lähdemateriaaleja voivat olla esimerkiksi kenttätutkimukset, inventoinnit, valokuvat,

paikallishistoriat- ja kertomukset, kartat ja haastattelut. 32 Koulualueen inventointi ja

rakennushistoriaselvitys toimivat kuvaus vaiheen perustietojen keruun työkaluna. Lähdeaineistoa

olen hankkinut Suomussalmen kunnan keskusarkiston asiakirjoista, kirjallisuudesta, sekä alueen

aiemmista rakennettuun ympäristöön liittyvistä selvityksistä. Olen kerännyt aineistoa ja

valokuvannut tutkimuskohdetta kenttätöissä, sekä haastatellut paikallisia ihmisiä. Arkisto- ja

kenttätyöt, sekä haastattelut on tehty vuoden 2015 aikana. Tutkimuksen rajausta mietittiin

kenttäpalaverissa33 tutkielman ohjaajan Helena Lonkilan ja Kainuun Museon rakennustutkija Rauni

Laukkasen kanssa. Sovimme, että voisin tehdä rakennushistoriaselvitykseen tarkemman esittelyn

tietyistä valitsemistani tiloista. Rakennuksessa on useita erilaisia tiloja, useassa eri kerroksessa ja

rapussa: asuntoja, koulun luokkahuoneita, liikuntasali, pukuhuoneet, wc:t, asuntola tilat, kellarit ja

ullakot. Kenttätöiden aikana tein valinnan siitä mitä tiloja ottaisin tarkempaan esittelyyn. Koska

kyseessä ei ole suojeltu rakennus en nähnyt tarvetta tehdä joka tilasta tarkempaa

muutostyöselvitystä sillä työmäärä olisi kasvanut liian suureksi. Valitsin tarkemmin esitettäviksi

tiloiksi asuntoja, liikuntasaliin, rappukäytävän, asuntolan- ja tekniseen luokan tilat sekä

pesu/mankeli huoneen. Tutkimustani helpotti se että tiloihin on sen pitkän historian varrella tehty

suhteellisen vähän suurempia muutoksia. Kenttätöihin kului aikaa viikko ja arkistotöihin yhteensä

kolmisen viikkoa. Haastatteluihin kului aikaa useita tunteja. Tietoa koulurakennuksista löytyi

Suomussalmen kunnan kunnalliskertomuksista vuosilta 1948 ja 1958–1962. Lisäksi tarkistin

rakennusten valmistumisen vuosilta yksittäisiä kunnalliskertomuksia.   Suomussalmen kunnan

kunnalliskertomusta ei ole aikaisemmilta vuosilta ennen vuotta 1948 käytettävissä, koska kunnan

arkisto tuhoutui talvisodan alussa 7.12.1939.34 Kunnalliskertomuksia ei painettu kunnassa vuosina

1949–1958. Olen tutkinut rakennuslautakunnan ja yleisten töiden lautakunnan asiakirjoja

Kirkonkylän kouluun liittyen. Rakennuslautakunnan arkistosta katsoin läpi kansakoulun

piirrustuksia ja työselostuksia. Kansakoululautakunta hyväksyi koulurakennusten piirrustukset ja

teki niihin muutosehdotuksia tarpeensa mukaan. Koulujen hallinnon asiakirjoja löytyi

kansakoululautakunnan pöytäkirjoista vuosilta 1949–1960.  Kunnanvaltuusto hyväksyi lopullisesti

koulun rakennuspiirustukset. Rakennushistoriaselvitystyön aloitusvaiheessa katsoin läpi

mahdollisimman paljon rakennuksen pohja-, julkisivu ja leikkauspiirrustuksia. Piirrustusasiakirjat

32 Kultturiympäristön analyysi – Opas DIVE-menetelmän käyttöön, 2015, 8. 
33 Kenttäpalaveri 1.6.2015 Kirkonkylän koululla paikalla Tiina Helttunen, Helena Lonkila, Rauni Laukkanen.
34 SuomKA, Suomussalmen kunnan kunnalliskertomus vuodelta 1948, 5.
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löytyivät helposti koulua koskevista omista kansioista. Arkistotöissä haastavaa oli pitkän aikavälin

aineiston hallit tavuus. Koulualueen rakennusten historia ulottuu ensimmäisistä

kansakoulurakennuksen luonnospiirustuksista vuodelta 1945. Rakennusten koulukäytön

loppumiseen talvella 2016. Ennen peruskouluuudistusta (1973) alueen eri koulut ovat olleet

sijoitettuna koulualueen eri rakennuksiin ja ne ovat vaihtaneet paikkaa uusien rakennusten

valmistuessa. Alueen toimijoiden siirtymiseen rakennuksesta toiseen on myös vaikuttanut

koulujärjestelmän hallinnolliset muutokset, oppilasmäärien vaihtelut sekä rakennusten kunto.

Syvensin alueen historiaan liittyviä tietoja haastattelemalla vanhoja oppilaita, asukkaita ja koululla

pitkään toiminutta opettajaa. Tein haastatteluja useana ajankohtana ollessani paikkakunnalla.

Tarkentavat kysymykset vahvistivat arkistotöissä tekemiäni havaintoja. Sain myös uusia tietoja

esimerkiksi koulualueen pihasta ja rakennusten lämmitystekniikasta.35 Pääsin haastattelemaan

Leena Juntusta, hän on Kalevan baarin36 emäntänä ja koulun entisenä oppilaana, sekä asukkaana

seurannut läheltä koulun ja kylän kehitystä usean vuosikymmenen ajan.  Haastattelin myös

Kirkonkylän koulun johtajaa, opettaja  Kauko Mannermaata. Hän on työskennellyt koulualueen

rakennuksissa vuodesta 1990 lähtien. Käytän haastattelu aineistoa osana tutkimustekstiä tuoden

näin arkisto aineiston rinnalle asukas- ja käyttäjä näkökulmaa. Ennen haastattelua olin tehnyt

koulun rakentamiseen liittyvät arkisto- ja kenttätyöt. Keskustelimme kylän ja koulun historiasta

vapaamuotoisesti ja tein keskustelun edetessä lisäkysymyksiä koulurakennuksesta ja alueesta.

Haastattelut syvensivät tietopohjaa koulualueen historiasta. 37 Kirkonkylän koulun oppilaat ja

henkilökunta työskentelivät haastatteluhetkellä viimeisiä viikkoja koulualueen rakennuksissa.

Joulun jälkeen tammikuussa 2016 koululaiset siirtyivät Karhulanvaaralle vanhaan ammattiopiston

kiinteistöön. Haastattelun tavoitteena oli saada selville Kauko Mannermaan kokemuksia

kivikoulussa työskentelystä, rakennuksen tilajärjestelyistä, muutoksista ja siitä kuinka alakoulu

lopulta muutti yläkoulun tiloihin vuonna 2004.

DIVE:n kuvausvaiheen (1.) aineisto esittelyssä voidaan käyttää esimerkiksi aika/tila matriiseja,

temaattisia aikaikkunoita, aineiston pohjalta tehtyjä piirroksia tai valokuvista tehtyjä visualisointeja.

35 Pentti Helttunen toimii alueen pellettilämmityslaitoksen yrittäjänä ja hän on myös koulun entinen oppilas. Penttin 
Helttunen, 20.8.2015.

36 Matkustajakoti Wanha Kaleva, matkustajakoti on rakennettu sodassa tuhoutuneen edeltäjänsä paikalle. 
Kaksikerroksisessa hirsirakennuksessa on matkustajakotihuoneita, ruokala, kauppaliike ja omistajan asunto. Toista 
päätyä on jatkettu lisärakennuksella. Wanha Kaleva edustaa naapurissa olevien liikerakennusten tapaan 
jälleenrakennuskaudelle ja pienemmille taajamille tyypillistä liikerakennusarkkitehtuuria. Sähköinen lähde, 
Suomussalmen rakennushistoriallisesti arvokkaat kohteet, (viitattu 26.10.2015).

37 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 2015.



18

Esitän ensimmäisen vaiheen tuloksia myös tekstin avulla, koska kyseessä on akateeminen

tutkimus.38 Valokuvat, kartat ja erilaiset graafiset esitykset ovat olennainen osa lähdeaineiston ja

tulosten havainnollistamista. Käytän valokuvia tekstin ohessa rakennusten massan, sekä alueen

pinta-alallisen laajuuden ymmärtämisen apukeinona. Erillisissä liitteissä on kuvamateriaalia, joka

tukee tutkimuksen tekstiosuutta. Rakennushistoriaselvityksissä kuvilla on merkittävä rooli

rakennuksen ja sitä ympäröivän ympäristön ilmentäjänä. Rakennusten fyysisiä ominaisuuksia

voidaan tallentaa mittaamalla, valokuvaamalla tai erilaisilla näytteillä. 39 Erilaiset graafiset esitykset

ja eri korkeuksilta otetut kuvat auttavat tarkastelemaan kohdetta eri mittakaavasta käsin.

Koulualueen ilmakuvat auttavat ymmärtämään alueen pinta-ala suhteessa kylän muuhun

ympäristöön.

Olen valokuvannut aluetta kesällä ja talvella 2015–2016. Rakennushistoriaselvityskohteen

kansakoulurakennuksen valokuvia ei löytynyt Suomussalmen kunnan kotiseutuarkistosta.

Tutkimuksessa käytetyt vanhat valokuvat  on otettu sosiaalisessa mediassa jaetuista kuvista.

Kotiseutunsa menneisyydestä kiinnostuneet ihmiset käyvät nykyään vilkasta keskustelua erilaisissa

sosiaalisenmedian ryhmissä. Ihmiset jakavat myös ryhmissä kotialbumien valokuvia ja skannaavat

esimerkiksi vanhoja postikortteja. Kouluun liittyvää vanhaa kuvamateriaalia olen löytänyt

Facebookin Vintage Suomussalmi -ryhmästä, jossa ryhmän jäsenet jakavat esimerkiksi vanhoja

valokuvia ja käyvät vilkasta keskustelua kuvien sisällöstä sekä niiden ajoituksesta. Ryhmässä jaetut

ja sieltä tutkimuskäyttöön otetut kuvat sekä postikortti-skannaukset sisältävät tarkat viitetiedot.

Kuvien käytön yhteydessä olen merkinnyt viitetietoihin kuvan julkaisukanavan ja julkaisijan tiedot,

julkaisupäivämäärän ja URL-osoitteen, josta kuva on poimittu tutkimuskäyttöön. Kuvien

alkuperäinen tekijänoikeus kuuluu teoksen tekijälle eli tässä tapauksessa valokuvaajalle. Internetiin

yleisölle jaetussa valokuvassa jakaja rikkoo periaatteessa tekijänoikeutta, mikäli jakaja ei itse

omista jakamansa kuvan tekijänoikeutta. Kuvat ovat yleiskuvia rakennuksista tai ne on otettu

ilmasta sekä yleisiltä alueilta kuten maantieltä. Tutkimuskäyttöön käyttöön otetuissa kuvissa ei

esiinny tunnistettavia ihmisiä, joten erillisiä kuvan julkaisulupia ei tältä osin tarvinnut hankkia. 40 

38 Kultturiympäristön analyysi – Opas DIVE-menetelmän käyttöön, 2015, 8. ; Katso esimerkiksi kuvat 2-3 ja Liite 1 
Kartat.

39 Sahlberg, (toim.) 2010, 13.
40 Muuttunut tilanne digitaalisten aineistojen saatavuudessa on luonut tekijänoikeuteen liittyviä ongelmia teosten ja 
muiden aineistojen tutkimus käytössä. On pidettävä huolta siitä että tekijän ja lähteen tiedot on merkitty tarkasti 
lähdetietoihin. Salokannel, 2013, 12 ja 17. ; Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404, luku 2, 14§ 14.10.2005/821. (viitattu 
18.2.2016). 
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Koulualueesta ei ole aiemmin kerätty inventointiaineistoa jota voisin käyttää lähteenä.

Suomussalmen kunnan koululaitoksen historiikista olen tarkistanut joitakin tietoja kunnan

arkistosta. Vesterisen ja Alangon teos on usean kirjoittajan kirjoittama muistelmateos jossa ei ole

viitetietoja. Teoksessa on keskitytty kyläkoulujen perustamisen historiaan ja niiden alkutaipaleisiin.

Vesterisen ja Alangon teoksessa on jätetty vähemmälle kuvaukselle vuoden 1995 jälkeisen ajan

historia.41 

Aiempi tutkimus 

Suomussalmen kunnan ja koulujen historiaa käsitellään vuonna 1968 julkaistussa Hannes

Kemppaisen teoksessa Suomussalmi. Kirja on tyyliltään etnografinen ja teos on usean kirjoittajan

kirjoittama. Teoksessa esitellään muun muassa kunnan elinkeinoja, kansanrunoutta ja

työväenliikkeen vaiheita. Kemppaisen teoksesta ei löydy Kirkonkylän kouluun liittyviä tietoja. 42

Suomussalmen historiaa käsitellään laajasti teoksessa Leipä luonnosta, Suomussalmen historian

kymennen vuosituhatta (1992). Matti Huurteen ja Oiva Turpeisen teos esittelee paikkakunnan

historiaa esihistorialliselta ajalta talvi- ja jatkosodan aikaan saakka. Suomussalmen kunnan sodan

jälkeistä historiaa esitellään Jouni Kauhasen teoksessa Surunsalmesta tiennäyttäjäksi :

Suomussalmi 1945–005. Kunnan koululaitoksen kehitystä käsitellään Lippo Vesterin ja Olli

Alangon teoksessa, Pirttikoulusta luokattomaan lukioon, Suomussalmen koululaitos 1895–1995. 43

Kauhasen teos on laaja kunnan historiaa käsittelevä tutkimus jossa on käytetty monipuolista

lähdeaineistoa. Vesterien ja Alangon teoksessa on esitetty kunnan koulujen historiaa  usean eri

kirjoittajan näkökulmasta. Lippo Vester on kirjoittanut useita paikallishistoria teoksia44 ja Olli

Alanko 45 sekä muut kirjan kirjoittajat ovat työskennelleet kunnassa. Kunnan koulujen historiaa on

käsitelty myös kasvatustieteen opinnäytetyössä Kärnä R. & Ruuskanen A. (1988) Suomussalmen

kansakoululaitoksen kehitys, Kirkollisesta kansanopetuksesta peruskoulu-uudistukseen.46 Tästä

tutkimuksesta ei löytynyt koulurakennuksiin liittyvää tietoa. 

41 Vester L. & Alanko O. 1996. Saatesanat, Historiatyöryhmän puheenjohtaja, Esko Pesonen, 26.3.1996, 7.
42 Kemppainen, 1968.
43 Huurre M. & Turpeinen O., 1992. ; Kauhanen, 2011. ; Vester L. & Alanko O. 1996. 
44 Esimerkiksi Vester L. (2003). Suomussalmi-opiston vaiheet 1952 - 2002 : Ammatillista opetusta 35 vuotta 
Siikarannassa, 40 vuotta karhulanvaaralla ; Vester L. (2002). Me ollaan Saarikylästä : Suomussalmen Saarikylän 
kyläkirja. 
45 Olli Alanko toimi Kirkonkylän koulun johtajana 1980-luvulla. Vester L. & Alanko O., 1996, 41.
46 Suomussalmen kotiseutukokoelma, Kärnä R. & Ruuskanen A., 1988.
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Kainuussa on tehty useita erilaisia kulttuuriympäristöselvityksiä vuosien 1988–2012 välisenä

aikana. Suomussalmen kunnasta47 on tehty Suomussalmen ympäristöinventointi (1988) Oulun

Yliopiston maantieteen laitoksella. Ympäristöninventoinnilla pyrittiin kattamaan laajasti kunnan eri

ympäristöelementit. Raportti luotiin pohjatyöksi ympäristöohjelman laadintaa varten.

Ympäristöinventoinnissa selvitettiin muun muassa asukkaille tehdyn kyselyn avulla

maisemakokonaisuuksien kannalta miellyttäviä kohteita tai alueita joita pitäisi erityisesti hoitaa tai

suojella. Ympäristöinventoinnin yhteydessä kuntalaisilta kysyttiin kohteita, jotka he kokivat kylän

ympäristön ja maisemakokonaisuuden kannalta miellyttäväksi alueeksi tai kohteeksi joita tulisi

hoitaa tai suojella. Kyselyn tuloksissa Kirkonkylän kylän koko alueen yleisilme koettiin tärkeäksi.

Lisäksi kunnan taajamaympäristöjen suunnittelussa säilyttämisen ja kehittämisen arvoiseksi asiaksi

nähtiin ”metsämäinen tunnelma”.48 Kirkonkylän ympäristöä käsitellään myös Tielaitoksen

julkaisemassa taajamaselvityksessä (1994), jossa todetaan esimerkiksi Kirkonkylän raitin tuolloinen

puusto tärkeäksi ympäristöelementiksi ja kehoitettiin säilyttämään raitin vanhat rakennukset ja

keksimään niille uusia käyttömuotoja. 49 Kainuun ympäristökeskus on julkaissut Kainuun

ympäristöohjelman (1999). Ohjelmassa todetaan kulttuuriympäristön tilan olevan huolestuttava

sekä rakennetun että maatalouden muokkaaman maiseman osalta. Kainuun kunnissa suoritetuissa

rakennusinventoinneissa todettiin 1500 rakennusta tai rakennusryhmää alueen asutus- ja

kulttuurihistorian näkökulmasta merkittäväksi. Tämän inventoinnin pohjalta aloitettiin

kuntakohtaisten kulttuuriympäristöjen hoito-ohjelmien laadinta. Tavoitteena oli tehdä hoito-

ohjelmien avulla ympäristön hoitotöitä. 50

Kunta on teettänyt kulttuuriympäristöohjelman Kotiseutumme kasvot: Suomussalmen

kulttuuriympäristöohja (2000), jonka ovat laatineet Liisa Heikkinen ja Mika Pouke. Siinä luotiin

kattava kuva siitä, mitä kulttuuriympäristössä on, millainen oli kohteiden tutkimusajankohdan

tilanne, sekä miten kohteiden tilaa voitaisiin korjata ja parantaa.51 Ohjelmassa kulttuuriympäristö

jaettiin kolmeen osa-alueeseen, muinaisjäännöksiin ja muinaismaisemiin, perinnemaisemiin ja

rakennettuun kulttuuriympäristöön. Ohjelmaan on koottu yhteen tietoa kunnan kulttuuriympäristön

historiasta ja nykytilasta. Rakennetun ympäristön inventointi suoritettiin vuosina 1996–1997.

47 Suomussalmen kotiseutukokoelma, Kinnunen I., 1988. 
48 Muita maisemallisesti tärkeitä kohteita Kirkonkylältä mainittiin Suomulanperä, Martinselkonen, sekä Muosärkät. 
Kinnunen, 1988, 67 ja 79-80. 
49 Taajamaselvitys – Taajamakuva, 1994, 79.
50 Kainuun ympäristöohjelma 2005 (1999), 79.
51 Kainuun alueella inventoitujen kohteiden parantamiseksi aloitettiin vuoden 1998 alussa Vasara-projekti jossa 
kunnostettiin alueella sijaitsevia rakennuksia. Suomussalmen alueella korjattiin projektin aikana 28 pihapiiriä joissa oli 
45 rakennusta. Korjaajina toimivat korjausrakentamisen kurssin käyneet rakennusalan työntekijät. Heikkinen & Pouke, 
2000, 34.
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Inventoinnissa tehtiin perustietojen keruuta ennen vuotta 1945 rakennetuista rakennuksista.

Inventointikohteita oli 403, joissa oli yhteensä 969 yksittäistä rakennusta. Suurin osa inventoiduista

rakennustyypeistä oli aittoja sekä päärakennuksia. Vuonna 1997 inventoinnissa keskityttiin

pihapiireihin ja kokonaisuuksiin.  Ohjelmassa esitettiin valtakunnallisesti merkittäviksi

kulttuurihistoriallisiksi kohteiksi muun muassa Suomussalmen kirkko.52 Ehdotuksissa

maakunnallisesti merkittäviksi kulttuuriympäristöiksi mainittiin kirkonkylältä ainoastaan Kaartilan

ruotsalaistalo. Kirkonkylästä teoksessa esitellään kootusti kylän rakentumisen historiaa sekä

kerrotaan kuntakeskuksen siirtymisestä Ämmänsaaren puolelle sodan jälkeisinä vuosikymmeninä.

Uuden kuntakeskuksen vuoksi kirkonkylän todetaan olevan ilmeeltään sodanjälkeistä

rakennustyyliä edustava. Kirkonkylän vanha tunnelma on säilynyt vaikkakin liiketalojen

autioituminen koetaan surulliseksi asiaksi. Inventointitiedoissa Kirkonkylän koulu mainitaan

Kirkon ja Kalevan talon lisäksi kylän painopiste rakennuksiksi. Inventointi tiedoissa Kirkonkylän

kivikoulu todetaan massiiviseksi ja sen iso pihan katsotaan hallitsevan kylänraitin yleisilmettä.53 

Paikallisten teosten lisäksi olen hyödyntänyt Mika Poukeen diplomityötä Suomussalmen savuista

kirkonkyläksi. Retrospektiivinen analyysi Suomussalmen kirkonkylästä (1997). Oulun yliopiston

arkkitehtuurin osastolle tehdyssä työssä Pouke on selvittänyt ja analysoinut Suomussalmen

kirkonkylän kyläkuvan kehitystä esihistoriallisista ajoista nykypäivään. Hän on myös pohtinut

nykyisen kyläilmeen kehittämistä ja on analysoinut kriittisesti kyläympäristön eri osia. Pouke on

käyt tänyt k i rkonkylän ympär is tön analysoimisessa avukseen Kevin Lynchin

kaupunkikuvaelementtejä.  Lynchin esittämät kaupunkikuvaelementit ovat kulkuväylät, reunat, osa-

alueet, solmukohdat ja maamerkit. Pouke on pyrkinyt etsimään kylälle ominaisimmat sekä

miellyttävimmät piirteet. Hänen tavoitteena oli selvittää kuinka kylän positiivista identiteettiä voisi

vahvistaa. Työn loppuosassa hän esittää ohjeita kyläkuvan kohentamiseksi, hänen mukaansa

Kirkonkylän ”herkässä ilmeessä” on vielä paljon pelastettavissa, koska kylä ei ole läpikäynyt

uudemman ajan rakennusmyllerrystä. Kirkonkylän ilmeen kohentamisessa on tärkeätä säilyttää ja

restauroida alueen idyllisyyttä. Uudisrakentamisessa tulisi ottaa huomioon oikea mittakaava, kylän

raitin tilallinen luonne ja yksittäisten talojen arkkitehtuuri. 54 Kirkonkylän koulualueen rakennukset

52 Suomussalmen kirkko sai myöhemmin RKY merkinnän. Sähköinen lähde, Suomussalmen Kirkko RKY, (viitattu 
7.1.2016).
53 Heikkinen & Pouke, 2000, 9-11, 23-30, 83-85.
54 Pouke, 1997. 5 ja 11. ; Koulualuetta Pouke käsittelee työssään yhden kokonaisen sivun verran. Koulurakennusten 
tiedoista teoksesta löytyi virhe. Kylän kivikoulun ensimmäinen osa valmistui vuonna 1949 mutta suunnittelijana ei 
toiminut arkkitehti Esko Laitinen vaan arkkitehtitoimisto Lahti-Seppälä ja Martas Oy. Myöhemmän kansalaiskoulun 
rakennuksen suunnitteli arkkitehti Esko Laitinen. Pouke, 1997, 64 ja 69. vrt. SuomKA Suomussalmen kunnan 
kunnalliskertomus vuodelta 1959, 2. ja SuomKa Yleisten töiden lautakunta, ote kunnanvaltuuston pöytäkirjasta 
30.9.1968, 160§.
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mainitaan 1960-luvun alueen suurimpana rakennustyönä. Kivikoulun taakse laskevalle rinteelle

rakennettiin kolme suurta koulurakennusta ja kaksi pitkää opettajien rivitaloa. Koulun ympäristöön

vaikutti 1970-luvulla valmistunut Kainuuntien kevyenliikenteenväylä. Lisäksi Mannilantien funktio

on toimia koulualueen rajaajana. Koulun alue on ainut alue Kirkonkylällä, joka rajautuu

jokapuolelta teiden avulla. Hän toteaa ala-asteen antavan kylälle ilmettä ja näkee koulualueen

yhtenäisenä alueena, jota yhtenäistää sen erityinen toiminta ja yhtenäinen rakennuskanta. Vanha

ala-aste toimii rajaajana kylänraitin varrella ja koska uudempi koulualue ei näy kylännraitille, eivät

nämä rakennukset riko hänen mukaansa perinteistä kylänraitin ilmettä. Mika Pouke nimeää kylän

identiteettirakennuksiksi Kalevan talon, kirkon ja kivikoulun. 55 

Kirkonkylän koulun rakennuksista tai koulualueesta ei ole tehty aiemmin rakennushistoriaselvitystä

tai tarkempaa alue analyysiä. Kirkonkylän alueesta on tehty maisemanhoitosuunnitelma  paikallisen

arkkitehdin Hannu Pyykkösen toimesta (2012). Selvitys liittyi Suomussalmen kirkonkylän ilmeen

kehittämis- ja asukaviihtyvyyden lisääminen hankkeeseen (2012).56 Hankkeen kuvauksessa todetaan

kirkonkylän olevan viihtyisä kylä kauniiden pihojen ja kunnostettujen rakennustensa puolesta.

Kylän ilme on kuitenkin muuttunut asukkaiden ja yritysten vähenemisen ja maatalouden muutosten

vuoksi. Katukuvaan vaikuttavat vajaakäyttöisten kiinteistöjen ulkonäkö. Kyläläisten aloitteesta

liikkeelle lähteneen yleishyödyllisen kehittämishankkeen avulla kylän ilmettä siistittiin mm.

r a i v a u k s i n j a m a i s e m a l a i d u n n u k s e l l a . M a i s e m a n h o i t o t y ö t ä v a r t e n l u o t i i n

maisemanhoitosuunnitelma. Hankkeen yhteistyökumppanina toimi Suomussalmen kirkonkylän

kyläyhdistys ry. Yhdistys keräsi hankkeen yksityisrahoitusosuuden talkootöinä ja rahana. Hanke

päättyi lokakuussa 2012. 57 Kirkonkylän maisemanhoitosuunnitelmassa vuodelta 2012 todetaan

koulukeskuksesta: ”Koulurakennukset eivät ole tällä hetkellä toiminnassa ja niiden tulevaisuus on

epäselvä. Koulun tontilla Kainuuntien puolella on hyväkuntoisia puita. Rakennus on myös

julkisivultaan hyväkuntoinen pieniä kosteusvaurioita lukuunottamatta. Aidassa on vaurioita, jotka

korjataan.58 Koulualue mainitaan maisemahoitoraportissa toiseen kertaan Mannilantien kuvauksen

yhteydessä: Koulurakennukset ovat nykyisin vajaakäytössä. Osa koulutoiminnoista on siirtynyt

muualle. Rakennuksille etsitään uutta käyttöä. Tontin osalta ei tehdä maisemanhoitosuunnitelmaa

ennenkuin tontin tuleva käyttö on selvillä. Tontti on maisemallisesti nykyiselläänkin hoidettu ja

hyvässä kunnossa.” 59 

55 Pouke, 1997, 69-72 ja 79-85, 114. 
56 Pyykkönen, 2012. 
57 Sähköinen aineisto, Kirkonkylän maisemahanke, (viitattu 22.10.2015).
58 Pyykkönen, 2012, 16.
59 Pyykkönen, 2012, 24.
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Rakennettua ympäristöä on mahdollista tutkia useiden eri maisema-analyysien avulla. Daniela

Rosqvist on tarkastellut arkkitehtuurin diplomityössä 2014: Sibbesborgin uusi kaupunki –

Maalaismaiseman arvoista uuden kaupunkimaiseman piirteiksi,  maisemall isten ja

kulttuurihistoriallisten arvojen roolia kaupunkisuunnittelussa sekä etsinyt seitsemän

esimerkkimenetelmän avulla uusia menettelytapoja näiden arvojen tunnistamiseen. DIVE oli yksi

tutkituista menetelmistä. Luonnonmaiseman kehityksen tutkimiseen DIVE tarjosi Rosenqvistille

keinoja maiseman ajallisten kerrostumien tutkimiseen. Näiden kerrostumien tunnistaminen

edesauttoi kulttuurihistoriallisten arvojen hahmottamisessa. DIVE:ssä keskitytään Rosenqvistin

mukaan analysoitavan alueen merkityksellisiin historiallisiin vaiheisiin ja niiden jättämiin fyysisiin

jälkiin.60 Vuonna 2015 Tampereen Teknillisestä yliopistosta valmistui Antti Nymanin

arkkitehtuurin diplomityö Tammelantori kehittyvän kaupunkirakenteen keskellä – Rakennetun

kaupunkitilan analyysi ja ideasuunnitelma.  Työssä kuvataan Tammelantorin kaupunkitilan

muutoshistorian vaiheita DIVE-menetelmää ja paikan habitus käsitettä käyttäen. Nyman on

työssään mallintanut digitaalisesti rakennettua ympäristöä ja siinä tapahtuneita muutoksia

arkistolähteiden ja valokuvien avulla. Nyman on käyttänyt paikallishistoriaa ja muistelmateoksia

grafiikan ja mallinnuksen apuna. Nymanin mielenkiinto kohdistuu tutkimuksessa rakennetun

ympäristön ajalliseen kerroksellisuuteen ja sen hyödyntämiseen osana suunnittelua.61 

2. Suomussalmen kirkonkylän koulualue

Tämän tutkimuksen osan tavoite on vastata kysymykseen: Mitä ympäristön nykytila kertoo

koulualueen historiallisesta kehityksestä ja sen luonteesta? DIVE-selvityksen ensimmäisessä

vaiheessa on mahdollista toteuttaa tarpeen mukaan yksityiskohtaisempia tutkimuksia kohteesta.62

Tein rakennushistoriaselvityksen vuosina 1949–1952 valmistuneesta kansakoulusta. Esittelen

rakennuksen yleistiedot, suunnittelu- sekä toteutusvaiheen historian. Koulurakennus toimii

aikakautensa arvojen ja elämäntavan ilmentäjänä. Isoja tilamuutoksia on tehty koululle vähän,

vaikka sen käyttöhistoria on pitkä. Tilojen radikaalein käyttötarkoituksen muutos koulukäytön

loputtua lienee nykyinen liikuntasalin käyttö agility harrastajien harjoituskenttänä.63 Esittelen

liitteissä rakennuksessa kenttätöiden aikana olleita kalusteita ja sisustustdetaljeja. 

60 Diplomityössä tarkasteltiin myös menetelmiä: Ecological planning metod, Klalivativ stedsanalyse, 
Sociotopmodellen, LCA, HLC. Rosqvist, 2014, 3 ja 17-19. (viitattu 29.1.2016).
61 Sähköinen aineisto, Nyman, 2015, 4. (viitattu 29.1.2016)
62 Kultturiympäristön analyysi – Opas Dive-menetelmän käyttöön, 2013, 8.
63 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 2015. 
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Rakennuksen muutostöiden esittely perustuu arkistolähteisiin ja omiin kenttätyöhavantoihin.

Rakennushistoriaselvityksen arkisto- ja kenttätyöt on tehty kesällä 2015. Kenttätyöpäivinä oli

poutainen sää, joten vesien valumista rakennuksen sisällä tai ulkoseinillä tai piha-alueilla ei ole

dokumentoitu. Turvallisuussyistä johtuen katon kuntoa ei ole tarkastettu. Havainnot ikkunoiden,

julkisivujen ja räystäiden kunnosta perustuvat kenttätöiden havaintoihin. Kenttätöiden jälkeen

rakennuksen tilanne on todennäköisesti muuttunut, koska rakennus on kylmillään, eikä tiloissa ole

käyttäjiä. Esittelen kenttätöiden aikana näköhavaintoon perustuvia huomioita rakennuksen ulko- ja

sisävaurioista liitteessä vauriot. Rakennuksen tiloihin on olemassa kymmenittäin erilaisia avaimia.

Sopivien avainten puuttuminen rajoitti kenttätöissä tiloihin pääsyä. Joihinkin tiloihin ei ollut pääsyä

tilojen lankuilla sulkemisen tai huonon kunnon vuoksi (esimerkiksi kellarin wc-tilat). Tiedot

tämänkaltaisten tilojen muutoksista perustuvat arkistolähteistä löytyneisiin muutospiirustuksiin. 

Koulualueen monikerroksinen historia näkyy esimerkiksi rakennusten erilaisissa arkkitehtonisissa

muodoissa sekä rakennuksen sisätilojen yksityiskohdissa.64 Olen jakanut kappaleen alaluvut

rakennusvaihden mukaan rakennusvaiheisiin I – VI. Perustelen jaon sillä, että koulualuetta on

rakennettu neljässä eri vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa rakennettiin kansakoulu ja sen

laajennuosa. Toisesssa vaiheessa suunniteltiin ja rakennettiin yhtäaikaisesti opettajiern rivitalot,

asuntola rakennus ja kansalaiskoulu. Kolmannessa vaiheessa valmistui keskikoulurakennus.

Neljänteen vaiheeseen katson lukeutuvan kasvihuoneen ja lämpölaitoksen rakentamisen. 

64 Esimerkiksi 1950- ja 1960-luvuilta säilyneissä sisustusdetaljissa: valaisimissa, naulakoissa, ovissa ja wc-kalusteissa. 
Kenttätyömuistiinpanot, Helttunen, 2015.
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Kirkonkylää esittävässä postikortissa näkyy keskiosassa kylän pääväylät ja vanhimman

koulurakennus ( 1 ) sijoittuminen.65

Koulualue sijaitsee Suomussalmen kunnassa, Suomussalmen kirkonkylän taajaman keskustassa.66

Kirkonkylän keskusta rakentui alunperin Kanervan tilalle, joka oli muodostettu isojaon yhteydessä

1868. Kanervan talon paikka sijaitsi silloisen Karhulan pappilan ja vanhan kirkon välissä sekä

päävesireittien varrella. Tila jakoi palstatiloja ja se houkutteli alueelle uusia asukkaita. Sen palstoille

rakentunut alue alkoi näyttää kylämäiseltä keskittymältä ennen vuotta 1939. Kirkonkylän

ensimmäinen kansakoulu toimi ensimmäisen kerran omassa rakennuksessa vuonna 1894–1895.

Vanha koulurakennus tuhoutui vuonna 1939 kirkonkylän palossa. Lähes koko kylä tuhoutui

talvisodassa ja sodan jälkeen kunnan keskuspaikka siirrettiin Ämmänsaaren. Kirkonkylä

rakennettiin kuitenkin uudelleen samalle paikalle. 67 

Kylän keskusta on rakennettu alueen korkeimmalle kohdalle Kanervanvaaralle. Vaaralla kohtaavat

Kainuuntie ja Veikkolan tie. Kirkonkylän keskustan asutus rakentui uudestaan talvisodan palon

jälkeen Kainuuntien pääraitin varrelle. Ennen siltojen rakentamista lännestä ja etelästä päästiin

Kirkonkylälle kahden lossin avulla.68 Keskustassa sijaitsevan Suomussalmen kirkon viereisen

65 Postikortti Suomussalmi – Kirkonkylä, Pertti Härkönen, Lassi Rautiainen, Sähköinen lähde, Facebook, Vintage 
Suomussalmi ryhmä, (31.5.2016). ; Grafiikka Helttunen, 2015.
66 Katso Liite 1. Kartat. 
67 Huurre, M. & Turpeinen, O., 1992, 230-231 ja 316.
68 Haukiperän silta valmistui 1976 ja Suomussalmen silta 1982. Kauhanen, 2011, 310.

Kuva 2: Suomussalmen kirkonkylä, postikortti.65
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Kainuuntien ja Veikkolantien risteys välittää Suomussalmen läpi kulkevan pohjois-etelä suuntaisen

liikenteen. Kylän yleisilmeestä erottuu kookkaan kirkon ja kirkontornin69 lisäksi Kainuuntiellä

sijaitsevat Kalevan talo ja koulurakennus. Kylän pääraitilla sijaitsee sodan jälkeisinä

vuosikymmeninä valmistuneita rakennuksia: Rauma Repolan talo, Hilja Lassilan matkustajakoti,

Korhosen kauppa ja kirkon lähellä kaksi suurempaa kauppakiinteistöä. Alueella on sijainnut myös

Kirkon lähettyviltä purettu huoltoasemarakennus. Pääraitilta löytyy vanha paloasema sekä puretun

neuvolan tyhjä tontti. 70 Kirkonkylän maisemanhoitosuunnitelman mukaan ennen koulurakennuksen

kehittämistä koulun viereiselle, niin sanotulle Lassilan alueelle on suunniteltu rakennettavan kylän

keskuspuisto.71 Kesällä 2015 maisemanhoitosuunnitelman puistosuunnitelmista oli toteutettu

puretun neuvolarakennuksen tilalle rakennettu pieni puistoalue. Kirkonkylällä on tehty

maisemanhoidollisia kunnostustyötä esimerkiksi puustoa ja kasvustoa karsimalla.72

Kirkonkylän koulun alue on osa kylän kulttuuriympäristökokonaisuutta. Suomussalmen kunta

omistaa koulun maa-alueen ja rakennukset. Koulun alue koostuu Tähtelän, Opinahjon, Ikitiedon ja

Kuuselan tilasta sekä Koulutien puistoalueesta. Alue on maapinta-alaltaan yhteensä 7,2141 ha. 73

Alunperin kansakouluksi vuosina 1949–1952 rakennettu koulu sijaitsee Kalevan talon vieressä,

osoitteessa Mannilantie 2 A.  Koulua vastapäätä tien toisella puolella on kylän ainoa tällähetkellä

toiminnassa oleva kauppa.  Koulua ympäröivällä alueella Korpikuusentiellä ja Kalevantiellä sekä

Mannilantiellä sijaitsee rivi- ja omakotitaloja.

Koulualueen tontti alkaa Kainuuntien varrella olevasta vanhimmasta koulurakennuksesta,

kansakoulusta. Ensimmäinen koulurakennusta varten hankittu maa-alue Tähtelä siirtyi kunnan

omistukseen vuonna 1898. Maa-aluetta on hankittu lisää uusien koulurakennusten suunnittelun

yhteydessä. 74 Kylän keskusraitilla Kainuuntiellä sijaitseva vanhan kansakoulun, niin sanotun

69 Suomussalmen kirkko kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin (RKY) rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. 
Rakennetun kulttuuriympäristön merkinnässä Kirkon katsotaan toimivan kylän symbolina.  Sähköinen aineisto, 
Suomussalmen Kirkko, RKY, (viitattu 18.2.2016).
70 Heikkinen & Pouke, 2000, 83.
71 Kirkonkylän maisemanhoitosuunnitelmassa esitetään että keskuspuistoon tulisi liikunnallisia elementtejä, sekä 
matkailua palveleva opaspiste jossa kerrottaisiin visuaalisesti kylän historiallisista nähtävyyksistä. Tontilla sijaitsevaa 
makasiinirakennusta hyödynnettäisiin osana puistoa. Pyykkönen, 2012, 16.
72 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 2015.
73 Laskelma koulu alueen maapinta-alasta, Lainhuutotodistukset, Suomussalmen kunta, Rekisteriyksiköt:  777-406-3-1 
TÄHTELÄ, 777-406-3-141 OPINAHJO, 777-406-234 IKITIETO, 777-406-2-5 KUUSELA, tulostettu 4.12.2015; 
SuomKA, Suomussalmen kunnan kunnalliskertomus 1987, Kunnan omistamat maa-alueet 31.12.1987, Koulutie, 
puistoalue, hankintavuosi 1976. 
74 Kiinteistötietojärjestelmästä lasketusta koulu alueen yhteis maapinta-alasta puuttui Mannilanahon tilan 
nimellä olevan puisto maa-alueen koko. Kiinteistötietojärjestelmän tiedot Mannilanahosta sisältävät kaikki 
kunnan omistamat Mannilanahon maa-alueet 30, 16ha. Suomussalmen kunta osti Mannilan tilan maita 1980-
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kivikoulun takana oli aiemmin peltomaata, jolle uudemmat koulurakennukset rakennettiin.

Kivikoulun takana sijaitseva koulualue laskeutuu alaspäin rajoittuen Mannilantiehen, Korpikuusen

tiehen ja Opintiehen. Kivikoulun takana sijaitsevat koulurakennukset ja opettajien rivitalot on

rakennettu aikakautena, jolloin tilantarve oli suuri. Rakennukset edustavat arkkitehtoniselta

tyyliltään 1940–1950 -luvun kerrostalo- ja koulurakentamista, sekä 1960–1970 -luvun

koulurakentamista. Inventoidulla koulun alueella sijaitsee vuonna 2015 kivinen koulurakennus,

vanha oppilasasuntola Tähtelä, Ylätalo, Alatalo, kaksi opettajien rivitaloa, kasvihuone sekä

lämpölaitos. Alueella sijaitsee rakennusten lisäksi kylän ainoa jääkiekkokaukalo, skeittiramppi,

kaksi hiekkapohjaista kenttää, sekä kaksi leikkipuistoa. Alueella on useita erilaisia

maisemaelementtejä. Esimerkiksi kasvihuoneen edessä ja sivussa sijaitseva pieni metsäkaistale.

Kasvihuoneen yhteydessä on puutarha. Koulualueelle on istutettu ajan saatossa erilaisia pensaita ja

puita. Koulualueen pihoissa on laajoja hoidettuja nurmialueita sekä asfaltilla päällystettyjä

kulkureittejä. Alatalon pihan nurkalta Mannilantielle ja Korpikuusen tielle rajoittuu alueen laajin

metsäalue.75 

Kuvaan on merkitty kylän pääväylä Kainuuntie. Koulualue on rajattu punaisella, violetilla

merkityllä alueella sijaitsevat opettajien rivitalot. Vaikka kuvassa ei näy koko Kirkonkylän taajama,

niin sen avulla hahmottuu koulualueen koko suhteessa muuhun alueeseen. Kivikoulu erottuu

kokonsa puolesta muuten matalammasta katunäkymästä.76 Koulualueelle pääsee useiden eri reittien

avulla. Rakennusten ympäristö muodostuu tiheästi rakennetusta kulkuväyläverkostosta. Laajojen

luvulla jotka sijoittuivat ympäri kirkonkylää. Kiinteistötietojärjestelmä, Suomussalmen kunta, Lainhuutotodistus, 
Mannilanaho, Kiinteistötunnus 777-406-2-80, tiedot tulostettu 7.12.2015 ; Keskustelu tilan Mannilanahon 
lainhuutotodistuksesta, Kiinteistösihteeri Tilda Laurilan kanssa, 7.12.2015.
75 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 2015.
76 Sähköinen aineisto, Ilmakuva Kirkonkylästä idästä. Kuvaaja ja aika tuntematon. 29.1.2016. (viitattu 25.3.2016).

Kuva 3: Ilmakuva Suomussalmen kirkonkylä idän suunnasta.76
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nurmialueiden lisäksi puut ja pensaat kuuluvat olennaisena osana koulun ympäristöön.77

Ilmakuva on pohjois-etelä suuntainen. Kuvaan on merkitty koulualueella sijaitsevat rakennukset. 78

1. Kansakoulu (Kivikoulu) valmistunut 1949–1952.

2. Oppilasasuntola valmistunut 1967.

3. Opettajien rivitalot I ja II, valmistunut 1966–1967

4. Ylätalo (Kansalaiskoulu) valmistunut 1967–1968. 

5. Alatalo (Keskikoulu) valmistunut 1971. 

6. Kasvihuone ja huoltorakennus valmistunut 1982

Oranssilla merkitty alue on Kirkonkylän pääraitti Kainuuntiellä. Raitin varrella sijaitsee Siwa,

Kalevan talo/kahvila, sekä kiinteistöjä jotka ovat tyhjinä tai asuinkäytössä. Vanhasta ilmakuvasta

puuttuu lämpölaitoksen kunnan rakennuttama, Ylätalon yhteyteen vuonna 2007 rakennettu

hakelämpölaitos.79

77 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 2015.
78 Sähköinen lähde, Ilmakuva Koulu alueesta. Kuvaaja ja aika tuntematon. (viitattu 16.1.2016); Grafiikka Helttunen.
79 Haastattelu, Pentti Helttunen, 20.8.2015.

Kuva 4: Ilmakuva, merkinnät Helttunen.78
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Koulurakennusten historiallinen konteksti 

Vuosisadan vaihteen ensimmäiset maaseutukoulut toimivat vielä tupakoulu periaatteella ja

muistuttivat asuinrakennuksia.80 Yleisen oppivelvollisuuslain voimaantulo vuonna 1921 edellytti,

että kaikkien 7–15-vuotiaiden oli hankittava kansakoulun oppimäärää vastaavat tiedot. Tämä

edellytti ennennäkemätöntä koulujen rakentamista. Koulujen rakentamista edisti lisäksi 1920-luvun

taloudellinen nousukausi. Kasvavan rakennustarpeen tyydyttämiseksi julistettiin useita

koulurakennusten tyyppipiirustuskilpailuja. Kilpailujen tuloksena syntyneet uudet maalaiskoulujen

tyyppipiirustukset antoivat koulurakennuksille oman julkista rakennusta muistuttavan ilmeensä,

joka usein varsinkin puukouluissa oli koristeellisen romanttinen. Koulut sisälsivät useimmiten myös

opettajan asunnon ja tarvittavat talous ja varastotilat. 1900-luvun alkuvuosikymmeninä kaupunkien

suurimmat koulut olivat monikerroksisia julkisia rakennuksia. Rakennusten pohjakaavat olivat

symmetrisiä korostaen näin järjestystä, hierarkiaa ja sivistyksen vallan sekä tiedonsiirron ja tradition

jatkuvuutta. Koulurakennus koostui keskikäytävän tai sivukäytävän varaan jonoon järjestetyistä

samanlaisista luokkahuoneista, joissa pulpetit olivat ryhdikkäissä riveissä kohti

kateederikoroketta.81 Rakennuksen sisääntulo, aulat, portaat sekä juhlatiloina toimivat liikuntasalit

olivat juhlavia, näyttäviä tiloja. Tavoitteena oli nostattaa kouluun saapujassa ylevää ja koulua

kunnioittavaa asennetta. Tilat palvelivat aikakauden kurinalaista kasvatusperiaatetta esimerkiksi

niin että tiloja oli helpompi valvoa.82 

Sotaa edeltävänä aikana suomalaisen arkkitehtuurin tyylin perustana oli ollut muun muassa

kansainvälisyys, sekä tieteen ja tekniikan hyödyntäminen suunnittelussa. Funktionalismi

hallitsevana rakennustyylinä murtautui esiin 1930 ja 1940-luvuilla. Sen periaatteisiin kuului, että

rakennuksen muodon ja ilmiasun tuli kuvastaa rakennuksen sisältämää  toimintaa – kaikenlainen

koristelu oli väheksyttyä. Sotien jälkeen funktionalismin vaikutuksesta koulujen pohjakaavat

vapautuivat. 1950-luvun kuluessa koulurakennuksen ikoniksi yleistyi koko Suomessa

monikerroksinen vaaleaksi rapattu harjakattoinen kivitalo liuskekivi sokkeleineen. Koulurakennus

koostui kahdesta siivestä, joista toiseen sijoittui koulun juhla- ja liikuntasali ja toiseen luokkatilat.

1950-luvulla myös koulurakennuksen massoittelu vapautui. Tuon ajan koulurakennuksessa on

runsaasti sisäisiä pieniä tasoeroja ja portaita, jotka johtuvat maaston myötäilystä – ajan hengen

mukaisest i suuria maastomuutostöi tä rakennuksen ympäril lä halutt i in väl t tää.

80 Kirkonkylän ensimmäinen kansakoulu rakennus valmistui vuosina 1893-1894.  Koulun tontin lahjoitti maanviljelijä 
Birger Bisi, Vester,L. & Alanko, O., 1996, 37-38.
81 Katedeeri: Puhujan tai opettajan koroke. Jokiniemi & Davies, 2012, 104.
82 Tapaninen, 2007, 37-38.
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Jälleenrakennuskaudella, joka yleensä ajoitetaan vuosien 1945–1952 välille, täytyi löytää ratkaisu

satojen tuhansien evakkojen asuttamiseksi ja sodassa tuhoutuneiden rakennusten korjaamiseksi.

Rakentamisen suunnittelutyö oli laaja-alaista, sillä tehtaiden ja voimalaitosten ohella arkkitehti

saattoi suunnitella myös esimerkiksi puisia yhden perheen taloja. Jälleenrakennus kaudella

rakennettiin pulpetti-, auma sekä satulakattoja ja julkisivujen rappauksesta tehtiin karkeaa. Rappaus

muistutti 1920-luvulla tehtyjä seinäpintoja, joita elävoitettiin tuolloin erilaisilla käsittelytavoilla.

1940-luvulla julkisivut olivat yksivärisiä. Kalkkimaali sävytettiin maaväreillä, keltamullalla tai

rautaoksidin punaisella tai vihreällä. Arkkitehtuurissa yksinkertaisuus, kauneus ja arkielämän

mukavuus asetettiin edustavuuden edelle.83 Sotien aiheuttaman ruoka- ja materiaalipula näkyi

koulurakentamisessa esimerkiksi siinä että koulurakennusten yhteyteeen tehtiin omat kasvimaat

opettajille, ja oppilaille rakennettiin perinteiset ulkokäymälät sisäkäymälöiden sijaan. 84

3. Rakentamisvaihe I, Kirkonkylän kansakoulu 1949–1952

Sotien jälkeen Suomessa elettiin maaseudun vahvan nousun aikaa: sodan tuhoja korjattiin,

asutustilalliset raivasivat- ja rakensivat tiloillaan, terveydenhuolto sekä kauppaverkosto laajenivat.

Sodanjälkeisiä parakkeja85 ja seuraintaloja käytettiin rakennustarvikkeiden-, ja varojen puutteen

vuoksi ensihätään kouluina. 86 Suomussalmen kirkonkylä jälleenrakennettiin talvisodan jälkeen

vanhalle paikalleen. Katutila jäi muodostui vanhaa kylää hajanaisemmaksi. Ämmänsaari kehittyi

sodan jälkeisinä vuosikymmeninä kaupunkimaiseksi ja Kirkonkylä jäi pienimuotoiseksi

paikalliskeskukseksi. 87 Suomussalmen kunnassa investoitiin 1940 luvun lopulla ja 1950 luvulla

koulujen rakentamiseen. Vuosien 1945–1948 aikana aloitettiin seitsemäntoista koulun rakennustyöt.

Vuoteen 1949 mennessä kunnassa toimi 37 kansakoulua. 88 Sodan jälkeen rakennettuja kouluja

kutsuttiin jälleenrakennuskouluiksi. Jälleenrakennuskansakouluun voitiin hakea valtiolta 100

prosenttista rakennusavustusta. Tontteja hankittiin ostamalla tai vaihtamalla sekä lahjoitusten

avulla. Kunnanvaltuusto hyväksyi koulujen rakennuspiirrustukset ja rakennuslautakunta valvoi

koulujen rakentamisen edistymistä.89 Jatkosodan päätyttyä koulutoiminta käynnistyi kirkonkylällä

83 Standertskjöld, 2008, 332, 334-336. ; Tapaninen, 2007, 38-39.
84 Sähköinen aineisto, Koulurakentaminen 1940-luku, (viitattu 8.2.2016).
85 Parakki: Sotaväen majoitukseen käytettävä kevytrakenteinen tilapäisrakennus, Kuvitettu rakennussanakirja, 
Jokiniemi E. & Davies N., 2012, 217.
86 Kauhanen, 2011, 316-317.
87 Kauhanen, 2011, 181.
88 SuomKA Suomussalmen kunnan kunnalliskertomus vuodelta 1948, 20.
89 Kauhanen, 2009, 317. ; SuomKA, Kunnalliskertomus vuodelta 1949, 39.; SuomKA Suomussalmen 
kunnanvaltuuston pöytäkirjat v. 1949-1950. Pöytäkirja 7.6.1949 §17 ; SuomKA, Ote  Suomussalmen kunnanvaltuuston 
pöytäkirjasta, §93, 26.6.1950. 
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uudelleen vuoden 1945 syksyllä. 90 

Kirkonkylän kansakoulun ensimmäinen rakennusosa valmistui vuonna 1949. Kuvassa (kuva 5)

lapset keräävät rakennusjätettä pihamaalta. Muistitiedon mukaan kuvan vasemmassa alalaidassa

näkyy sodassa tuhoutuneen vanhan koulurakennuksen rauniot.  Maatalouseurojen

jälleenrakennusvaliokunnan jälleenrakennustyön toimintaohjeissa Suomussalmi määritettiin

alueeksi joiden jälleenrakentamistyötä korvattiin valtioneuvoston päätöksellä sotien 1939-40 ja

1941  aiheuttamien tuhojen korjaamiseksi. 91 Kirkonkylän koulurakennuksen suunnittelutyön teki

arkkitehtitoimisto Lahti Seppälä ja Martas Oy. 92 J u s s i Lappi-Seppälällä oli yhteinen

arkkitehtitoimisto Ilkka Martaksen kanssa vuosina 1935–1960. Tutkimuksissa selvisi, että

arkkitehti Jussi Lahti-Seppälälle muodostui merkittävä rooli sodan jälkeisessä jälleenrakennustöiden

täyttämässä Suomessa. Arkkitehtitoimiston perustivat diplomi-arkkitehti, rakennushallituksen

pääjohtaja ja asutusneuvos Johannes (Jussi) Lappi-Seppälä (1911–1977) ja diplomi-arkkitehti Iikka

(Igor) Martas (1909–1965). Ilkka Martas oli helsinkiläinen ylioppilas ja valmistui arkkitehdiksi

vuonna 1938. Martas teki opintomatkoja Ruotsiin, Ranskaan ja Italiaan. Vuodesta 1938 lähtien

Lappi-Seppälä toimi maatalousministeriön asuntoasiainosaston arkkitehtina ja myöhemmin

ministeriön rakennustoimiston päällikkönä. Lahti-Seppälä ja Martas suunnittelivat muun muassa

Helsinkiin vuonna 1951 valmistuneen Asunto Oy Aleksis Kivenkatu 4-6-8 rintamamieskerrostalon

90 SuomKA Pöytäkirja neuvottelukokouksesta koulutoiminnan uudelleen aloittamisesta 12.1.1945 
91 Sähköinen aineisto, Kirkonkylän koulu, (viitattu 19.11.2015). ; Sähköinen lähde, Internetkeskustelu, Juntunen, 
Juhani ja Kivijärvi, Kalle, 23.1.2016, (viitattu 26.1.2016) ; Maatalouseurojen keskusliiton jälleenrakennusvaliokunta, 
Jälleenrakennustyön toimintaohjeita, nro 1, 1943, 1-4.
92 SuomKA, Suomussalmen kunnan kunnalliskertomus vuodelta 1959, 2. 

Kuva 5: Kirkonkylän kansakoulun ensimmäinen rakennuosa.91
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johon asutettiin sotien jälkeen maan saantiin oikeutettuja perheitä: rintamamiehiä, sotainvalideja ja

sotaleskiä sekä evakoita. Lisäksi Lappi-Seppälä ja Martas suunnittelivat yhdessä sekä erikseen

useita asuin- ja liiketaloja muunmuassa Helsingin kantakaupunkiin ja Töölöön. 93  

Lappi-Seppälän ja Martaksen arkkitehtitoimiston historiaa muisteltiin Jussi Lappi-Seppälän

biografiassa seuraavanlaisesti: ”Jussi Lappi-Seppälä voitti yhdessä Iikka Martaksen kanssa

opiskelu aikana useita arkkitehtehtiosaston opiskeluohjelman pikku kilpailuja. Tästä oli hyvä

jatkaa, he perustivat yhteisen toimiston vielä opiskellessaan 1935. Toimisto aloitti toimintansa

piirustuslaudalla, joka työnteon ajaksi nostettiin seinältä Jussin makuuhuoneessa Temppelikadun

lapsuudenkodissa. Toimistossa oli parhaimmillaan sen palveluksessa noin 25 henkilöä. Toimisto

suunnitteli pääasiallisesti asuin- ja liiketaloja. Kunnantaloja syntyi eri puolille Suomea, samoin

pankkitaloja ja kouluja. Rovaniemellä oli muutaman vuoden pieni haaraosasto, koska töitä riitti

siellä sodan jälkeen loputtomiin. Tavallisesti Jussi antoi idean ja Iikka pani asian paperille.

Tultuaan nimitetyksi rakennushallituksen pääjohtajaksi Jussi luopui suunnittelutöistä, mutta

Martas jatkoi niitä omissa nimissään kuolemaansa 1965 asti.”94

Lappi-Seppälä oli hyvin tietoinen sotavuosina tuhoutuneiden asutusalueiden tilanteesta. Hän toimi

sodasta koituneiden tuhojen arvionnin ohjauksessa maatalousministeriössä jälleenrakennustöiden

johtavana arkkitehtina, sekä Maatalousseurojen Keskusliitossa asutusasiainosastolla. Iikka Martas

toimi myös esimerkiksi vuonna 1949 Maalaiskuntien liiton95 kuntien toimitalojen

tyyppipiirustuskilpailun kilpailulautakunnan jäsenenä ja sihteerinä.96 Lappi-Seppälä toimi lisäksi

Maatalousseurojen Keskusliiton jälleenrakennusvaliokunnassa, sekä maatalousministeriön

asustusasiainosaston toimistopäällikkönä. Muistelmateoksessaan Lahti-Seppälä kertoo olleensa

vuonna 1949 töissä muutaman kuukauden ajan omassa arkkitehtitoimistossaan otettuaan eron

asutusneuvoksen tehtävästä.97 Jälleenrakennusaikana arkkitehtitoimisto oli suurimmillaan, joten

useiden piirtäjien kädenjälki näkyy tutkimusaineistossa. Piirustuksista löytyi esimerkiksi nimimerkit

E.N, A.J ja H.S.98 Suomussalmen kunnalle merkityissä kirjeissä ja piirustuksissa oli useimmiten

Ilkka Martaksen allekirjoitus.99

93 Torkkel, 2008, 12-13 ja 28-29.
94 Sähköinen aineisto, Lappi-Seppälä, M. 16.12.2008. Biografia Lahti-Seppälä Jussi. (viitattu 11.10.2015).
95 Vuonna 1921 perustettiin suomenkielisten maalaiskuntien edunvalvojaksi Maalaiskuntien liitto, nykyinen Suomen 
kuntaliitto (1993). Sähköinen lähde, Kuntaliiton historiaa, (viitattu 24.11.2015).
96 Martas, 1950, 5.
97 Lahti-Seppälä, 1972, 89-98.
98 SuomKA, Suomussalmen Kirkonkylän kansakoulu kellarikerros 1:50 pohjapiirros nro 63, 14.12.1945. E.N. ; 

Suomussalmen Kirkonkylän kansakoulu laajennus pohjakerros 1:50 nro 23, 12.8.1948. A.J. ; Suomussalmen 
Kirkokylän kansakoulun laajennus välikerros 1:50 nro 77, 4.7.1948. H.S.

99 Esimerkiksi SuomKa, Kirje Suomussalmen kunnantoimistolle, 26.4.1948, Ilkka Martas.
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Arkistoaineistosta löytyi mielenkiintoinen linkki Keski-Suomeen. Korpilahden kiinteistösihteeri oli

lähettänyt arkiston ”kevät siivouksen” vuoksi vuonna 2000 Kirkonkylän kansakoulun

luonnospiirrustukset Suomussalmelle. Luonnosten mukana olleessa kirjeessä Ilkka Martas on

lähettänyt kolme liitettä sisältäneet kopiot Suomussalmen Kirkonkylän koulun laajennuksen

suunnitelmasta silmälläpitäen Korpilahden keskikoulua.100 Löytynyt aineisto toimii esimerkkinä

siitä kuinka samankaltaisia koulurakennuksia suunniteltiin ja rakennettiin 1940–1950 -luvulla

ympäri Suomea.101 Suomussalmen kunta pyysi ensin arkkitehtitoimistolta luonnospiirustuksia

koulurakennuksesta. Arkkitehtitoimisto laati piirustukset yhdessä kouluhallituksen kanssa.

Kouluhallitus myönsi virallisen luvan luvan koulurakennusten pääpiirustuksiin ja

rakennusselityksiin. 102 Näin kolmen tahon kesken käyty yhteistyö tuotti lopulta tulosta.

Pääpiirustusten ja rakennusselityksen lisäksi arkkitehtitoimistolta tuli hyvin yksityiskohtaisia

erikoispiirustuksia esimerkiksi kellarien juurikaslaareista, naulakoista, parvekkeen kaiteeta,

penkeistä ja komeroiden sisustoista. Toimisto suunnitteli myös koulun juhlasalin näyttämön. 103

Ilmakuva Kirkonkylältä Karhulanvaaran suuntaan.104 Kuvaa halkova pitkä tie on nykyinen

Kainuuntie. Kylänraitin taloja ympäröi 1950-luvulla pellot ja metsä. Kivikoulun vuonna 1949

100 SuomKa Suomussalmen Kirkonkylän kansakoulun luonnokset, Ilkka Martaksen kirje Korpilahden 
Kunnantoimistolle, 14.3.1950;
Korpilahden yhtenäiskoululle valmistui uusi koulurakennus vuonna 1951 ja koulua laajennettiin myöhemmin. 
Koulun historiaa käsittelevässä progradu työssä ei mainita Lahti-Seppälä ja Martasta koulun rakentamisvaiheen 
piirrustusten tekijänä. Kirjoittaja Raitio toteaa että rakennushallituksen yliarkkitehti Tammisen piirustukset olisivat 
maksaneet 100 000mk ja osoittautuivat liian kalliiksi kunnalle. Raitio, 2001, 23-28. On mahdollista että Tamminen 
ja Martas tunsivat toisensa ja Tamminen pyysi Martasia lähettämään piirustuksia Korpilahdelle talvella 1950. 
Tämän asian selvittäminen menee kuitenkin tutkimusrajauksen ulkopuolelle.

101 Tapaninen, 2007, 38.
102 SuomKA, Kirje kunnallislautakunnan puheenjohtaja Remo Räisäselle Arkkitehtitoimisto Lappi-Seppälä ja Martas 

Oy:n puolesta Ilkka Martas. 30.11.1945 ; SuomKA, Kansakoulu rakennuksen pääpiirustukset ja rakennusselitys.
103 SuomKA Suomussalmen Kirkonkylän kansakoulun laajennus, erikoispiirustukset ja sekalaiset detaljit, 
104 Sähköinen aineisto, Ilmakuva Kirkonkylä, vuodelta 1949, 23.1.2016, (viitattu 26.1.2016).

Kuva 6: Ilmakuva Kirkonkylältä Karhulanvaaran suuntaan.104
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valmistunut ensimmäisen osa näkyy kuvan oikeassa yläkulmassa kylän korkeimpana rakennuksena.

Koulun vieressä näkyy Kalevan talo jossa on edelleen toiminnassa oleva ravintola.  105

Ensimmäisen rakennusosan rakentamisen käynnistyttyä koulurakennusta haluttiin laajentaa.

Alunperin kunnan tarkoituksena oli sijoittaa lisärakennukseen poikien- ja maatalousjatkokoulun

opetusta. 106 Valmisteilla olleesta koulurakennuksesta käytiin poliittista keskustelusta, erityisesti

laajennettavan koulun koko mietitytti päättäjiä. Keväällä 1949 kunnan valtuuston puheenjohtaja

Albert Kinnunen esitti kunnanhallitukselle välikysymyksen, jossa hän kysyi pitikö kunnanhallitus

koulun laajentamista tarpeellisena. Tässä vaiheessa koulun laajennukselle oli jo ehditty hankkia

piirrustukset ja rakennuslupa.107 Valtuusto antoi vastauksen Kinnusen välikysymykseen kesäkuun

kokouksessa ja koulun lisärakennuksen tarpeellisuudesta käytiin lisää keskustelua.

Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Kalle Matero selosti kirkonkylän koulun laajennus asian eri

vaiheita. Kävi ilmi että laajennettuun kouluun tulisi yhteensä 8 luokkaa ja asuntola 65 oppilaalle.

Matero arveli että 3-4 luokkaa olisi riittänyt, eikä hän tiennyt mihin liiat luokat käytettäisiin. Myös

muut valtuutetut kritisoivat koulun laajennusta. Valtuutettujen kommenteissa laajennusta pidettiin

liian aikaisena kun muutkin koulujen rakennustyömaat olivat vielä keskeneräisiä. Luokkien

käyttäjistä haluttiin saada myös lisätietoa. Koulun tiloihin suunniteltiin myös apukoulun tiloja ja

valtuutettu Lauri Säipän mukaan vajaakykyisiä (apukoulun) lapsia ei voitu sijoittaa luokkaan yhtä

paljon kuin normaalikehittyneitä, joten tiloille olisi käyttäjiä. 108 Koulun koko sai myös palautetta

Maatalousseurojen keskusliiton asutusvaliokunnalta. Se katsoi rakentamisen erittäin tarpeelliseksi ja

kiireelliseksi, mutta huomautti suunnitelmien suurisuuntaisuudesta ja paikkakunnalle

sopimattomuudesta. 109

Kunnan vastineessa kouluhallitukselle sekä asutusvaliokunnalle todettiin, että suunniteltu

kansakoulu rakennus oli paremminkin liian pieni, kuin tarpeettoman suuri. Tiloja tarvittiin

opettamisen lisäksi myös isolle asuntolalle ja henkilökunnalle. ”Koulun yhteydessä olevat

asumahuoneet välttämättä tarvitaan kouluhoitajan, kodinhoitajan, talousopettajan, lisäopettajien

jne. asunnoiksi. Kun talosta tulee keskuslämmityksellä varustettu, on taloudellista että

edellämainittujen viran- ja toimehaltijoiden asunnot lämmitetään samassa yhteydessä kuin

105 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 2015.
106 SuomKA, Kunnanhallituksen kirje valtioneuvostolle lisärakennuksen rakentamisen avustuksesta, 22.2.1951.
107 SuomKA Suomussalmen kunnanvaltuuston pöytäkirjat v. 1949-1950. ; Suomussalmen kunnanvaltuuston pöytäkirja

13.4.1949. §33.
108 SuomKA, Kunnanvaltuuston pöytäkirjat, 1949-1950, pöytäkirja 7.6.1949. §25.
109 SuomKA, Kirje Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle, Maatalousseurojen keskusliiton asutusvaliokunta, 

Av 22476, 19.11.1945.
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koulukin. Esimerkiksi talousopettajan ja kouluhoitaja joutuvat olemaan paljon matkoilla. Ei ole

hyvä, että he hikisinä ja väsyneinä joutuisat kylmiin asuntoihin.” Kansakoulun suunnittelussa

otettiin myös huomioon mahdollinen keskikoulun tilojen tarve. Koulun kokoa perusteltiin myös

koulupiirin suuruudella. Kirjeellä vedottiin myös siihen, että mikäli olisi rakennettu pieni ja ahdas

kouluhuoneisto, olisi tullut kalliiksi laajentaa koulua muutaman vuoden päästä uudestaan.

Kirjoittajan mukaan kunnassa oli myös kokemusta tämän tapaisesta säästämisestä. 110 

Koulujen rakennuspiirustukset tilattiin muualta, koska kunnan rakennusmestarit eivät ehtineet

suunnitella niitä. Kirkonkylän kansakoulun ensimmäinen rakennusosa valmistui vuonna 1949. Tilat

jaettiin kunnan ensimmäisen keskikoulun kanssa. 111 Kesäkuussa 1949 pidetyssä kunnanvaltuuston

kokouksessa hyväksyttiin yksimielisesti Kirkonkylän koulun lisärakennuksen piirrustukset, joille

kouluhallituksen vahvistuksen, avustuksen ja ylimääräisen avustuksen hakee kunnanhallitus.

Koulun laajennuksesta tehtiin kunnanvaltuustossa päätös ennen ensimmäisen rakennusosan

valmistumista. Rakennusta laajennettiin siten että siihen tuli neljä luokkahuonetta lisää ja samalla

rakennettiin juhlasali, sekä oppilaiden ruokailutila. Laajennusosan piirustukset ja työselitykset

toimitti ensimmäisen osan suunnitellut arkkitehtitoimisto Jussi-Lappi-Seppälä ja Martas Oy.

Laajennusosa valmistui kevättalvella 1952.  112  

Kirkonkylän koulurakennuksessa toimivat kansakoulu, kansalaiskoulu sekä keskikoulu. Asuntola

oli yhteinen.113 Oppilaat, joiden koulumatka oli yli viisi kilometriä majoitettiin  oppilasasuntolaan.

1950-luvulla oppilaiden kuljetuksen järjestäminen oli ensisijaisesti lasten huoltajien tehtävä. 114

Uuden koulun valmistumisen jälkeen elettiin 1950–1960 -luvuilla tiloissa ahtaasti.

Koulujärjestelmän muutoksien myötä eri käyttäjät tarvitsivat tiloja joita oli vuokrattu ympäri kylää.

1960-lukuun mennessä keskikoulu oli ottanut käyttöönsä kaikki vanhan kansakoulu rakennuksen

tilat ja kansakoulu toimi väliaikaisissa tiloissa. Keskikoulurakennuksen valmistuttua vuonna 1971

kansakoulu pääsi muuttamaan takaisin sille tarkoitettuihin tiloihin.115 

110 SuomKA, Suomussalmen kunnan vastine kirje kouluhallituksen lähetteeseen nro 880. 8.2.1946.
111 SuomKA, Kunnalliskertomus vuodelta 1948. 32-33, 40. ;  SuomKA, Pöytäkirja kansakoulun 

vastaanottotarkastuksesta, 20.12.1949.
112 SuomKA, Kunnanvaltuuston pöytäkirja 20.9.1948. ; SuomKA,  Kansakoululautakunnan pöytäkirja 13.2.1952, 15§.
113 SuomKA Suomussalmen kunnan kunnalliskertomus 1959, 31. 
114 SuomKA Suomussalmen kansakoululautakunnan pöytäkirja 11.3.1960, §20 ja §21.
115 Kärnä ja Ruuskanen, 1988, 38.
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Postikorttikuva (kuva 7) Kirkonkylän raitilta joka on ajoitettu 1950-luvulle.116 Kuvassa näkyy sodan

jälkeen rakennettuja 2-3 kerroksisia taloja, sekä kirkko ja kirkontorni, keskellä on Kainuuntie.

Talojen edessä on aidattuja etupihoja. Koulun edestä erottuu iso piha-alue ja aita. Laajennusosa on

rakennettu laskevalle pelto-aukealle ja koulun laajennusosa myötäilee maastonmuotoa. Koulun

naapuritalot ovat Kalevan- ja Lassilan talo. Kylän talot on rakennettu sodan jälkeen kauemmas

päätiestä. Koulurakennus on suurikokoinen suhteessa muuhun rakennuskantaan. Tilanne on

nykyään samankaltainen, massiivinen kivitalo hallitsee kylänraitin yleisilmettä.  Myöhemmin

Lassilan talon pihan ja koulun pihan väliin on kasvanut tiheämpi pieni metsikkö. Nykyään paikalla

on enää vanha makasiinirakennus, joka näkyy kuvan vasemmassa reunassa. Koulun

kaakonpuoleinen julkisivu ei näy nykyisin yhtä hyvin, kuten tässä kuvassa. 117

116 Sähköinen aineisto, Postikortti, Karhumäki. (viitattu 25.1.2016).
117 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 2015.

Kuva 7: Postikortti Suomussalmen kirkonkylä. 116
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Rakennuksen alkuperäinen tiillikatto erottuu kuvasta hyvin.  Tilalle tehtiin 1960-luvulla peltikatto.

Koulun etuosan vieressä pensaiden edessä lienee maalattavana koulun tuleva lipputanko. Koulu on

rakennettu maaston muotoja myötäillen. Kuvasta näkee hyvin vanhimman rakennusosan ja

laajennusosan tasoeron.118 

Koulun aidan vieressä on koivurivistö. Aidan pisin osuus on kivimuuri, jonka päällä on puinen

pystylaudoitettu aita. Pihan sisäänkäynti on säilynyt lähes samassa paikassa 1950-luvulta saakka.

118 Sähköinen aineisto, Suomussalmen kirkonkylä ja koulu sekä keskustelu, (viitattu 25.1.2016) ; Kenttätyö aineisto, 
Helttunen, 2015. ; Suomussalmen kirkonkylän kansakoulun jälleenrakennuosan korjaustöiden rakennusselitys, 
Laitinen E., 24.2.1966, 10.

Kuva 8: Valmis kansakoulurakennus.37

Kuva 9: Näkymä Kainuuntieltä kesällä 2015. 38
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Kalevan puoleinen aita on rakennettu kiinni kauttakulun estämiseksi.  119

Kalevan talo ja koulurakennus sijaitsevat lähekkäin. Kalevan talo on asuttuna ja siinä toimii

Wanhan Kalevan baari. Kalevan edestä lähtevät myös kauko- ja lähiliikenteen kuljetukset. 120

Kirkonkylän ilmakuvassa (kuva 11) näkyy kivikoulun laajennusosa ja vanhin osa lounaan suunnasta

kuvattuna. Laajennettu koulualue sijaitsee kouluntakaisilla vanhoilla pelloilla. Laajennusosan

119 Kuva 9, Kenttätyöaineisto Helttunen, 17.8.2015.
120 Kuva 10, Kenttätyöaineisto, Helttunen, 2015.

Kuva 10: Näkymä Kainuuntieltä pohjoisesta tulevan tien suunnalta kesällä 2015.120

Kuva 11: Ilmakuva Suomussalmen kirkonkylältä. 121
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takana sijaitsi koulun käytössä olleet sodanaikaiset parakkirakennukset. Ilmakuva on ajoitettu

vuosien 1952–1965 välille.121

Lähikuva(kuva 12) osoittaa, että rakennusvaiheen II koulurakennuksia ei ole vielä alettu rakentaa ja

kouluparakki on vielä paikallaan. Koulun talousrakennus valmistui vuonna 1953 ja sen rakennus-ala

oli 77 m². Rakennuksessa sijaitsi oppilaiden wc-tilat sekä autotalli. 122 

121 Sähköinen aineisto, Postikortti Karhumäen veljekset nro: 16346, (viitattu 19.11.2015).
122 Merkinnät, Helttunen, 2015, ; Sähköinen aineisto, Postikortti Karhumäen veljekset nro: 16346, (viitattu 

19.11.2015). ; SuomKA Rakennuslupahakemus Kirkonkylän koulun talousrakennus, hyväksytty 12.5.1953. ; 
SuomKA Yleisten töiden lautakunta, kansalaiskoulun rakennustoimikunnan pöytäkirja 30.11.1965. 3§. 

Kuva 12: Koulualueen rakennuksia 1950-luvulla.122
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Karhumäen veljesten kuvaamassa postikortista näkyy koulun laajennusosan takana sijainnut

koulualue.123 Kuvassa näkyy kivikoulun takana sijainneet peräkkäin asetetut punaiseksi maalatut

parakkirakennukset. Parakkien päädyssä näkyy koulun ulkorakennus, jossa oli wc:t ennen

sisävessojen rakentamista. Parakkien takana pellolla sijaitsi koulun urheilukenttä. Kouluparakki

luovutettiin koulun muutostöitä tehneelle urakoitsijan käyttöön vuonna 1965. Urakoitsijalta

123 Kuva 14, Sähköinen aineisto, Postikortti, Karhumäki, (viitattu 3.3.2016). ; rajaus Helttunen, 2015.

Kuva 14: Rajattu kuva postikortista.123

Kuva 13: Postikortti Kirkonkylästä 1950-luvulta. 123
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edellytettiin edellytettiin parakin rakenteiden purkamista käytön loputtua. 124

Kansakoulu rakennuksen vuonna 1949 ja 1952 valmistuneet rakennusosat rakennettiin Lahti-

Seppälä ja Martas Oy:n laatimien piirustusten ja rakennusselitysten mukaisesti. Kansakoulun

ensimmäinen rakennusvaihe on tilavuudeltaan 5600 m³ ja sen pohjapinta-ala on 427m². 125 Koulun

laajennusosan rakennustyöt aloitettiin 1.4.1949. Urakoitisijana toimi Suomussalmelainen Olavi

Keränen. Laajennusosan tilavuus on 5640 m³ ja pohjapinta-ala 608 m² . 126 Rakennuksessa on

aumakatto. Ensimmäisessä rakennusosassa on kolme maanpäällistä kerrosta. Kellarikerros on

sijoitettu maan alle. Pääportaalista on sisäänkäynti koulun tiloihin. Rapuista A ja B on kulku

kellarikerrokseen, ensimmäiseen, toiseen ja kolmanteen kerrokseen sekä ullakolle. Laajennusosan

väliportaikosta on kulku ulos sisäpihalle, juhlasaliin, pukuhuoneeseen, ruokalaan sekä vanhimman

rakennusosan kellariin. Laajennusosaan kuljetaan sisäkautta juhlasalin tai ruokalan läpi.

Laajennusosan asuntosiiven porraskäytävästä on kulku kellariin, ensimmäisen kerroksen asuntoon,

koulun tiloihin, toiseen kerrokseen sekä ullakolle. Laajennusosan lounaan puoleisen ensimmäisen

kerroksen parvekkeelliseen huoneistoon on sisäänkäynti ulkoa. 127 

Koulun suunnitteluvaiheessa arkkitehdit antoivat ohjeet myös erilaisiin sisustusdetaljeihin. kuten

esimerkiksi naulakoihin. Ohjeita annettiin myös jalkalistoihin ja vuorilautoihin, paloportaisiin,

parvekkeen kaiteeseen, puiseen raparaastimeen, pukuhuoneen tralliin, komeroiden sisustukseen,

juurikaslaariin, räystäslistaan ja pukuhuoneen penkkeihin.128 Rakennustapaan liittyviä tietoja löytyy

rakennusselityksestä. Anturoilla varustetut perustukset on tehty ajan tavan mukaisesti

säästöbetonista. 129 Perustukset on kaivettu routarajan alapuolelle vähintään 180cm syvyyteen.

Kellaritiloissa lattioiden kohdalla on poistettu maa 25 cm valmiiden lattiapintakorkeukisen

alapuolelta. Kaivanto on salaojitettu. Perustukset on eristetty päällä olevista rakenteista.

Perusmuurin pinnat on eristetty sisäpuolelta betonimassalla. Kellarin lattian alunen on soraa, minkä

päälle on valettu 8 cm paksu ristiin raudoitettu betonilaatta. Kellaritilojen ulkoseiniä vastaan on

124 SuomKA Yleisten töiden lautakunta, kansalaiskoulun rakennustoimikunnan pöytäkirja 30.11.1965. 3§.; 
125 SuomKA, Rakennustyölupa Suomussalmen kirkonkylän kansakoulu, RD N:o 90, 2.5.1947. ;Kunnanhallituksen 

kirje kouluhallitukselle 23.9.1959.
126 SuomKa, Rakennustyölupa-anomus KYMRO:lle. KYMRO oli Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön 

rakennusasiain osasto. Anomus lienee kopio sillä siitä puuttuu KYMRO:n viranomaismerkinnät; Rakennustyölupa, 
KYMRO,. RD N.O 2545/A/III/2b/49, Paasio T. ja Kalaja, E.  19.3.1949

127 SuomKA Kansakoulun laajennus leikkaus A-B, Kouluhallitus hyväksynyt 27.11.1948, Lappi-Seppälä Martas Oy, 
nro 19, 16.4.1946; Kenttätyöaineisto, Helttunen 2015. 

128 SuomKA Koulun laajennus, erikoispiirrustukset ja sekalaiset detaljit, Lappi-Seppälä ja Martas Oy 21.8.1948.
129 Säästöbetoni: Betoni, jossa on käytetty sementin menekin vähentämiseksi suurikokoisempaa kiviaineista tai 

seokseen on lisätty suuriakin kiviä. Jokiniemi ja Davies, 2012, 304. 
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käytetty täytteenä 30 cm:n paksuudella kiviä. Kellaritilojen ulkoseinät on varustettu 15cm:n

verhomuurauksella, jonka välissä on ilmarako. Ensimmäisen ja toisen kerroksen ulkoseinät on

muurattu tiilistä. Sisäpuolella on yhden kiven seinä ja ulkopuolella puolentoista kiven seinä niin,

että välissä on 5 cm ilmarako. Nämä seinäkerrokset on yhdistetty toisiinsa sidetiilien avulla.

Kellarikerroksen väliseinät ovat tiilestä, osittain syrjälleen ja osittain lappeelleen muurattuina.

Kantavat seinät on valettu säästöbetonista. Muiden kerrosten väliseinät on tehty pystyrungon varaan

molemmin puolin 45 asteen kulmaan nalatuista laudoista. Välit on täytetty ja pinnat on rapattu

molemmin puolin. Muiden kerrosten sisäseinät on muurattu tiilistä, kuten ulkoseinät. Tulisijojen

kohdalla väliseinät on tehtu palomuureiksi ja 15 cm paksuiksi tuettuna kantaviin rakenteisiin. 130

Kansakoulurakennus on rakennettu tiilimuurirungolle. Kantavat pystyrakenteet on muurattu tiilistä.

Tätä vuosisataista kivirakentamisen perinnettä käytettiin jossain muodossa Suomessa

asuinkerrostaloissa 1960-luvulle saakka. 131 Koulun laajennusosan perustukset on tehty betonista ja

seinät punaisesta tiilistä. Välipohjat on rautabetonia ja vesikatto on tehty sementtikattotiilistä.132 

Laajennusosan luokkasiiven perustuspilareiden paikat käyvät ilmi oheisesta piirustuksesta (kuva

15).133 Rakennuslautakunta lisäsi rakennusselityksen liitteiksi vielä seuraavat tiedot. Rakennuksen

130 Rakennusselityksen mukaan kolmannen kerroksen seinät on tehty pystypuurungon varaan molemmin 
puolin 45 asteen suunnassa naulatuista 7/8” laudoista. Ulkoseinässä on rappausverkko ja kaikki ulkopinnat 
on rapattu. Myöhemmistä asiakirjoista ei käy ilmi tehtiinkö kolmas kerros tiilistä vai laudoista. SuomKA, 
Suomussalmen kirkonkylän kansakoulu rakennusselitys, Arkkitehti Ilkka Martas, 30.8.1945, Kouluhallituksen 
hyväksymä, 22.8.1946, 1-6.

131 Neuvonen., Mäkiö, ja Malinen, 2002, 53.
132 SuomKA, Rakennustyölupa-anomus KYMRO:lle. KYMRO oli Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön 

rakennusasiain osasto. Anomus lienee kopio sillä siitä puuttuu KYMRO:n viranomaismerkinnät; Rakennustyölupa, 
KYMRO,. RD N.O 2545/A/III/2b/49, Paasio T. ja Kalaja, E., 19.3.1949.

133 Kuva 15, SuomKA, Suomussalmen kansakoulun laajennuksen luokkasiiven perustukset, nro 5, Mikko Autio, 
13.7.1949.

Kuva 15: Laajennuosan luokkasiiven perustuksien piirustukset.133 
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jalusta on rapattu teräshiertäen ja maalattu alunperin mustaksi. Jalustan puuosat on eristetty

kiviaineksesta bitumilla. Ulkoseinät on rakennettu sementtitiilistä muuraamalla kahdella ilmaraolla

siten, että molemmilla puolin seinää on lapetiili ja välissä syrjätiili, joista toinen ilmarako on

täytetty hiilimurskalla. Seinäpinnat on rapattu molemmin puolin. Rakennuslautakunta lisäsi vielä

seuraavissa kokouksissaan tarkennuksia ovien ja ikkkunoiden pielien muuraukseen. Ne tuli tehdä

punaisista tiilistä. Lisäksi välipohjat valettiin rautabetonista ja väliseinät sahajauhotiilistä,

väliseinien pinnat rapattiin.134 

Vesikaton alusrakenteet on tehty puusta. Aluskattoon on levitetty joko kattohuopa tai naulattuja

päreitä. Alkuperäinen vesikatto oli kattotiilistä. Ne kohdat, joissa vesikatto liittyy seiniin, on

piippuihin tai muihin pystypintoihin vuorattu kattohuopaa tai rautalevyjä 25 cm:n verran. Räystäät

varustettiin riippuränneillä ja ne suojattiin ulkopuolelta vaakasuoraan laudoitetuilla koteloilla. Osa

kellaritilojen katoista on tehty rautabetonista alalaattoineen (kellaritilat joissa alunperin on ollut

pannuhuone ja uuneja). Muut välikatot on kannatettu puupalkein. Ensimmäisen, toisen ja

kolmannen kerroksen lattiat on alunperin tehty 1 ¼ tuuman lattialankuista. Porrahuoneiden

lepotasot ja askeleet on tehty rautabetonista marmorimosaiikkipinnoin. Portaiden kaiteet on tehty

puusta ja ne on ankkuroitu laattarautojen avulla kiinni askeleisiin. Ulkopuoliset portaat on tehty

betonista puuhierretyllä pinnalla. Kellareihin johtavien portaiden pinta on teräshierretty.

Alkuperäiset ikkunat on tehty sisäänpäin aukeaviksi ja niiden ulkopuolelle tehtiin vesipellit muurien

suojaamiseksi. Sisäovet ovat vanerista ja neljäpeilisiä. Keittiöt oli alunperin varustettu liesillä,

pesupöydillä, halkolaatikoilla, astiakaapeilla ja työpöydillä. Liesissä täytyi olla paistinuunit ja

vesisäiliöt. 135 Keittiöiden kalusteita ja tekniikkaa on myöhemmin remontoitu useita kertoja ja eri

vuosikymmeninä. Jätän kaikkien asuntojen tarkemman rakennushistorian kuvaamisen vähemmälle

tutkimuksen rajauksen vuoksi. Tietoni perustuvat asuntojen osalta piirustuksiin merkittyihin

huonetilojen muutoksiin. Kaikkiin asuntoihin ei ollut avaimia, joten kokonaiskuvani perustuu

muista asunnoista tekemiini yleisiin havaintoihin.136

Jälleenrakennusajan materiaalipulan ja taloudellisen niukkuuden vuoksi rakennukseen suunniteltiin

lämmityksen varajärjestelmäksi vastavirtaperiaatteen mukaisia muurattuja tiiliuuneja.

134 SuomKA, Kansakoulun rakennusselityksen liite, Rakennuslautakunnan kokoukset, 19.5.1947, 20.6.1947 ja 
11.7.1947.

135 SuomKA, Suomussalmen kirkonkylän kansakoulu rakennusselitys, Arkkitehti Ilkka Martas, 30.8.1945, 
Kouluhallituksen hyväksymä, 22.8.1946, 1-7.

136 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 2015.
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Keskuslämmityspiippu muurattiin varmuuden vuoksi ja seiniin varattiin tarpeelliset roilot

nousujohtoja varten. Rakennuksessa on raitis- ja poistoilmaventtiilit. 137 Rakennuksessa on

vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä, jonka puilla toimivat polttokattilat sijaitsivat vanhimman

rakennusosan kellarissa (Katso LIITE 7 muutostyöt). Ilmastointi on painovoimainen ajan

rakennustavan mukaisesti.138 Koneellista ilmastointia on rakennettu myöhemmin laajennusosan

juhlasalin ja ruokalan osaan. Laajennusosan kellarikerroksen kylmiössä on kylmälaitteet.

Rakennuksen talotekniikka on pääosin alkuperäistä tai 1960-luvun lopun saneerauksen aikana

tehtyä. Kymmenien wc- ja suihkutilojen, sekä keittiöiden  remonttien yhteydessä on uusittu

tarvittavia putkia ja kalusteita. Rakennuksen lämmityksen lopettamisen yhteydessä putkistojen

sulkuja on tehty muun muassa ruokalan lattiassa olevasta aukosta ja vanhimman rakennusosan B

rapun kellarin pesuhuoneessa.139 

Vanhimman rakennusosan ulko-osien esittely

Esittelen tarkemmin rakennuksen ensimmäisen rakennusvaiheen (1.) osan julkisivun, päädyt sekä

kenttätöissä kesällä 2015 tekemäni havainnot rakennuksen kunnosta. Perustelen valintani sillä, että

tämä rakennusosa näkyy parhaiten kylänraitille. Kainuuntietä kulkevat näkevät myös vanhimman

rakennusosan kummatkin päädyt. Rakennuksen pääjulkisivu osoittaa koilliseen. Sen keskellä

sijaitsee koulun sisäänkäyntiportaali ja kummallakin puolen asuntojen A ja B sisäänkäynnit.

Rappujen A ja B porrastornien ulko-ovien yläpuolella on oviaukon levyinen ikkunarivistö, joka

ulottuu kolmannen kerroksen porrastasanteen parvekkeen oven yläpuolelle. Ikkunarivistöä kehystää

punaruskeaksi maalattu ikkunakehys, joka ulottuu sokkelin ylälaidasta kolmannen kerroksen

parvekeoven yläpuolelle. Porrastornien tuuletusparvekkeet sijaitsevat rakennuksen kolmannessa

kerroksessa. Parvekkeet ovat neliskanttisia. Parvekkeen kaide on verhoiltu pystylaudoituksella.

Väritys on sama kuin julkisivussa. 

137 SuomKA, Suomussalmen kirkonkylän kansakoulu rakennusselitys, Kouluhallituksen hyväksymä, 22.8.1946, 7.
138 Neuvonen, Mäkiö, ja Malinen, 2002, 132-134.
139 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 2015. 
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Kuvassa koulun vanhin rakennusosa (kuva 16). Julkisivu on säilynyt alkuperäisessä asussaan.

Julkisivun ja porrashuoneiden ikkunoiden maalaus kunniottaa alkuperäistä sävystystä. Julkisivun

rappaus on pääosin hyvässä kunnossa, lukuunottamatta pääsisäänkäynnin seinustalla havaittavia

vaurioita. 140

Rappujen porrashuoneita korostaa syvennys. Julkisivun rappauksen maalipinta on osittain

haalistunut. Asuinrappujen seinälamput ovat rikki. Rappujen ulko-ovien päällä on pienet suojalipat.

Lipat löytyvät myös 1950-luvun valokuvista.  141

140 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 17.8.2015.
141 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 17.8.2015.

Kuva 16: Koulun vanhin rakennusosa. 140

Kuva 18: Porrashuone A. 141 Kuva 17: Porrashuone B. 141
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Tuuletusparvekkeet ovat ulkonevat, kaide on rautaa ja sen päälle on rakennettu puinen

pystylaudoitus. 142

Koulun julkisivun keskiakselilla sijaitsee sisäänkäyntiportaali. Katoksen aumakatto on peltiä.

Aumakaton lakipiste on portaikon keskiosassa, kiinni ulkoseinässä. Peltikatteen aumojen saumat

laskevat kohti pilareiden nurkkia. Kattoa reunustaa rännikouru. Sadevesikaivoon johtavat rännit on

irrotettu ja vesi pääsee valumaan suoraan pylväiden pintaan aiheuttaen vaurioita. Portaalin katto

142 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 17.8.2015. 

Kuva 20: A-rapun 
tuuletusparveke. 142

Kuva 19: Lähikuva B-rapun 
sisäänkäynnistä. 142

Kuva 21: Koulun pääsisäänkäyntiportaali. 143
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makaan kahden pilarin varassa. Betoniset pilarit paksunevat ylhäältä alaspäin. Pilareiden jalusta on

valettu osaksi portaikkoon. Pylväiden antura on samanvärinen kuin muu portaikko. Kuuden

askelman portaikko on betonista. Portaikossa on välitasanne, joka on lähes sokkelin korkeudella.

Portaikon pinta on karhennettu ja se on maalattu samalla maalisävyllä kuin sokkeli. Ruskea

maalipinta on kulunut epätasaiseksi, mutta pinta on säilynyt ehjänä.  Portaalin etuosa on tuettu

teräksisellä kehikolla. Sisäänkäyntiä ympäröivä tukikehikko on maalattu saman väriseksi kuin

pylväät ja ulkoseinät. Tukikehikon yläpalkki on notkolla. Pääovia kehystää betoninen kohoreunus,

joka on maalattu samalla sävyllä kuin ovien puuosat. Ovet ovat viisipeiliset ja niissä on peltiset

potkusuojalevyt. Ovenkahva on irrotettu ilkivallan välttämiseksi. Keskellä portaalin kattoa on

kuution muotoinen maitolasilamppu jossa on A kirjain.143

Rakennuksen sokkeli on rapattu ja maalattu tumman ruskeaksi. Seinärappaus on noin 2 cm:n

paksuinen. Sokkelin maalaus myötäilee pääportaiden muotoa ulottuen ovien koristepylväisiin

saakka. Julkisivun seinärappaus on kohtalaisessa kunnossa, lukuunottamatta etuportaalin Kalevan

puoleisen seinän rappauksen irtoamista sekä seinäpinnan halkeamaa. Ulko-oven viereisen ikkunan

alareunan suojapellin alla on seinässä sokkeliin asti ulottuva halkeama. Halkeaman viereinen

seinäpinta on vaurioitunut ja korjaamatta jätetty vaurio on vaarassa laajeta. Julkisivun

kellarikerroksen ikkunat on suojattu levyillä ja verkolla. A ja B rapun seinälamput on rikottu, niin

että enää on jäljellä metallinen suojakupu. 144 

143 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 17.8.2015.
144 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 17.8.2015.

Kuva 22: Näkymä koulun 
nurkalta sisäpihalle. 144

Kuva 23: Päätyasunnon 
parveke. 144
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Kuvissa 22-24 on koulun kaakkoispäädyn yksityiskohtia. Aurinko paistaa tälle seinälle pisimpään,

joten maalipinta on haalistunut. Ikkunapokat ovat kuluneet ja seinäpinnan rappauksessa on

halkeamia, parvekkeesta puuttuu myös yksi lauta, lisäksi räystäspellin maali on lohkeillut.

Alkuperäisessä kouluhallituksen hyväksymässä julkisivupiirrustuksessa näkyy sokkelin

kaakkoispäädyssä kolme kellari-ikkunaa, jotka toteutettiin eri tavalla. Kellarin ikkunat sijaitsevat

parvekkeen alapuolella sokkelissa. Ikkunat on peitetty suojalevyin. Asunnon parveke on

pyörökaaren muotoinen ja siinä on puinen pystylaudoitus.145

145 SuomKA Kirkonkylän koulun laajennus, Lappi-Seppälä ja Martas Oy, julkisivu kaakkoon, 1949. ; Kenttätyö 
aineisto, Helttunen, 17.8.2015.

Kuva 25: Pyörökaarinen 
parveke. 145

Kuva 24: Lähikuva 
ikkunasta. 145
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Vanhimman rakennusosan sisäpihan puoleista lounaan puoleista seinäämä hallitsee ikkunarivistiöt

sekä laajennuosan yhdyskäytävä. Osa kellarin ikkunoista on peitetty lastulevyillä.  146

Seinässä on todennäköisesti vedensyöttöputki. Syöttöputken vieressä seinässä on laajahko

halkeama. Ulkoseinän maali on kulunut. Rännien vesi laskee suoraan asfaltille.147

146 Kuvat 26 ja 27, Kenttätyöaineisto, Helttunen 17.8.2015.
147 Kuva 28,  Kenttätyöaineisto, Helttunen, 17.8.2015.

Kuva 27: Vanhin rakennusosa sisäpihalta kuvattuna. 146 Kuva 26: Vanhin rakennusosa 
ja laajennusosan liitososa. 146

Kuva 28: Vanhimman rakennusosan sisäpihan julkisivun sokkeli. 147
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Kuvssa (kuva 29) kansakoulun lounaanpuoleinen sivu jossa näkyy taaemmaksi jäävä laajennusosa.

Aiemmin koulun pihaan oli käynti aidan keskivaiheilta, kivimuurin vierestä. Aita on rakennettu

umpeen läpikulun estämiseksi. Koulun etupihan isokokoinen pihlaja näkyy kuvassa vasemmalla.148

Vanhimman rakennusosan lounaanpuoleinen seinä kärsii kosteusvaurioista. Ränni on katkennut

usean metrin matkalta rakennuksen nurkalta. Lisäksi wc-tilojen sisäänkäyntikatos  kärsii

kosteusvaurioista. WC-tiloihin ei ollut pääsyä. Ulkopintojen pahimmat näkyvät kosteusvauriot

sijaitsevat sisäänkäynnin, wc:n sisäänkäynnin, sekä laajennusosan väliosan alueilla.149

148 Kuva 29, Kenttätyöaineisto, Helttunen, 17.8.2015. 
149 Kuva 30, Kenttätyöaineisto, Helttunen, 17.8.2015.

Kuva 29: Vanhin rakennusosa Kalevan talon pihasta kuvattuna. 148

Kuva 30: Koulun wc-tilojen sisäänkäynti. 149
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Rappukäytävät, ullakot ja kellarit 

Kenttätöissä pääsin kaikkiin rakennuksen rappukäytäviin. Hyvin säilyneiden portaikkojen rapuissa

on alkuperäiset portaat ja kaiteet. Raudoitetut betoniportaat valmistettiin sementtivalimoissa ja ne

ovat niin sanotut ulkokeportaat, joissa askelma on muurattu toisesta päästä porrashuoneeseen kiinni.

Porrastyyppi oli erittäin yleinen vuosisadan vaihteesta 1950-luvulle saakka. 150 Rappukäytävien

seinien väritys on säilytetty rauhallisen vaaleana. Ruskeat puiset ikkunanpuitteet luovat oman

personaalisen ilmeen rappukäytäviin. Tiloihin oli tehty jonkin verran ilkivaltaa esimerkiksi

hajottamalla palopostin ja väliovien laseja. Vanhimman rakennusosa A:n rapun katon maali on

irronnut lämpötilavaihteluiden takia. Rappukäytävien ullakoiden ovet olivat auki. 151

A – rapussa maali on irronnut ylemmistä kerroksista. B rapun rappukäytävän seinien maalipinta on

säilynyt hyvin. 152

150 Neuvonen, P., Mäkiö, E. ja Malinen, M, 2002, 28.
151 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 2015.
152 Kuvat 31 ja 32, Kenttätyöaineisto, Helttunen, 2015.

Kuva 31: A - rapun portaikko. 152
Kuva 32: B - rapun portaikko. 152
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A rapun portaikko ja alkuperäinen kaide. A rapun tuuletusparvekkeen ovi ja ikkuna Kainuuntielle

päin. Rapun ylemmissä kerroksissa maali on rapissut alas. 153 

153 Kuvat 33 ja 34, Kenttätyöaineisto, Helttunen, 18.8.2015.

Kuva 33: A - rapun portaikko. 153 Kuva 34: A - rapun 
tuuletusparvekkeen lepotasanne. 153



53

A rapun yläkerroksen katon maali on halkeillut. Laajennusosan asuinrapun portaikon yleisilme on

siisti. 154 Ullakot ovat avoullakkoja, joissa ilma pääsee kiertämään vapaasti katon ja palopermannon

reunan välistä. Vanhimman rakennusosan ullakkotilaan ei ollut pääsyä. Kolmannen kerroksen

asuntolan tiloista pääsi palotikkaita pitkin katolle. Laajennusosan ullakolle on säilötty koulun

kalusteita. Siellä oli myös näkyvissä alkuperäisiä tuuletusputkia.155

Kuva (kuva 37) laajennusosan ullakon suuaukolta. Tikkaat johtavat paloluukulle. Ullakolle on

laudasta rakennettuja varastotiloja. 156

154 Kuvat 35 ja 36, Kenttätyöaineisto, Helttunen, 18.8.2015.
155 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 18.8.2015.
156 Kuva 37, Kenttätyöaineisto, Helttunen, 18.8.2015.

Kuva 36: A - rapun ylin kerros. 154 Kuva 35: Laajennuosan asuinrappu. 154

Kuva 37: Laajennusosan ullakko. 156
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Vanhimman rakennusosan ullakolla on pienemmät varastotilat kuin laajennusosan ullakolla. Kuvan

(kuva 38) vasemmalla puolella tikkaat paloluukulle.157

Kuvassa (kuva 39) vanhimman rakennusosan ullakon kattoa. Katon harjanteessa on neliön mallinen

reikä josta vesi pääsee vuotamaan puurakenteisiin. Reiän alla sijaitseva piippu on muurattu

umpeen.158

Kuvassa (kuva 40) näkyy ettei katon tukipalkeissa näy kosteusvaurioita.159

157 Kuva 38, Kenttätyöaineisto, Helttunen, 18.8.2015.
158 Kuva 39, Kenttätyö aineisto, Helttunen, 18.8.2015.
159 Kuva 40, Kenttätyö aineisto, Helttunen, 18.8.2015.

Kuva 38: Näkymä laajennusosan ullakolle. 157

Kuva 39: Katossa oleva aukko. 158

Kuva 40: Vanhimman rakennusosan ullakkotila. 159
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Koulun tilat ja asunnot

Koulun käytössä olleet tilat sijaitsevat rakennuksen eri osissa. Käsittelen tiloja alaluvuissa: kellarit,

asuntolan tilat, sekä keittiö- ja juhlasali. Lähes kaikkiin koulun tiloihin pääsi kenttätöiden aikana.

Suurimmat luokkatilat ovat säilyneet alkuperäisen kokoisina. Asuntolan muuton jälkeen sen tiloja

on käytetty esimerkiksi käsityöluokkana. Tiloissa on runsaasti sisustusdetaljeja 1950-1960-luvulta.
160 

Kuvassa (kuva 41) käytävä ensimmäisestä kerroksesta laajennusosaan. Ovista on kulku juhlasaliin,

ulos rakennuksen sisäpihalle, ruokalaan sekä kellaritiloihin. Päällekkäiset kuvat (kuva 42 ja 43) ovat

toisen kerroksen luokkahuoneista. 161

Kellarit 

Kellaritilat on dokumentoitu niiltä osin, mihin oli kenttätöissä mahdollista päästä. Dokumentoini on

tehty vanhimman rakennusosan B - rapun kellaritiloista ja laajennusosan koulukäytössä olleista

kellaritiloista. Vanhimman rakennusosan A - rapun kellariin ei ollut avainta. Koulun käytössä olleet

160 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 17. - 18.8.2015 ; Katso liitteet, detaljit.
161 Kuvat 41 – 43, Kenttätyöaineisto, Helttunen 17.8.2015.

Kuva 41: Vanhimman 
rakennusosan käytävä 
laajennusosaan. 161

Kuva 42: Vanha käsityöluokka. 161

Kuva 43: Käsityötila. 161
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muut kellaritilat näin kenttäpalaverin aikaan, mutta kenttätöiden aikaan tiloihin pääsy oli estetty

laudoin. Käytössä olleesta avainnipusta ei löytynyt avaimia laajennusosan asuntorapun

kellarikerrokseen, eikä koulun pukuhuonetiloihin. 162 

Kuvassa (kuva 44) vanhimman rakennusosan vuonna 1945 kirjattu kellarin pohjapiirros. Punaisella

rajattu alue on dokumentoitu kenttätöissä. Kellarikerrokseen on kulku kolmesta eri sisäänkäynnistä:

A - ja B - rapuista, sekä laajennusosan liitososasta. Kellarissa oli alunperin kaksi sauna- ja pesutilaa,

erikseen asukkaille ja asuntolalle. Toiminnallisesti kerros on ollut monipuolisessa käytössä.

Puukeskuslämmityksen aikana polttokattilat ja puuvarasto sijaitsivat kellarissa. Niiden vieressä oli

koulun leipomo ja uuni. Nurkassa sijaitseva tila on toiminut koulun askartelu- ja kerhohuoneena. 163

Dokumentoidun B – rapun kellaritiloissa sijaitsi kouluhallituksen hyväksymien piirrustuksien

mukaan mankelihuone, varasto, pukuhuone, pesuhuone ja sauna. Tilat ovat säilyneet kooltaan

samanoina, lukuunottamatta saunaa, joka on muutettu pyykinpesutilaksi. Kellarin portaiden

vasemmalla puolella on entinen mankelihuone, jossa on nykyään grafiikkaprässi. Mankelihuoneessa

ei ole ikkunaa, kouluhallituksen hyväksymien piirustuksien tapaan. Kellarin portaikon edessä ollut

oviaukko on suljettu ja tilalla on siivouskomero. Kellarin käytävän katossa on putkia, joissa on

varoituskyltti: ”sisältää asbestia”. Koulun käytössä olleessa pesuhuonetilassa on pyykinpesukoneita,

liuotusaltaita ja LVI-tekniikkaa. Koilliseinällä sijaitsevan tuuletinkoneen ilmanottoaukko ja ritilä

näkyvät ulkoseinän sokkelissa. Katonrajassa kulkevissa lämmitysputkissa on sulut ja putket on

irrotettu toisistaan. Pesuhuoneen lattiat ja seinät on laatoitettu katon rajaan saakka. Lattiassa on

Pukkilan kuusikulmainen lattialaatta, seinissä laatta on nelikulmainen. Huoneessa on kaksi ikkunaa,

162 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 18.8.2015.
163 Kuva 44, SuomKA, Kansakoulun kellarikerros, nro 63, Lappi-Seppälä ja Martas Oy, E.N, 14.12.1945. ; Grafiikka 

Helttunen, 2016. Katso myös liitteet: Muutostyöt kellaritilat. 

Kuva 44: Vanhimman rakennusosan kellari, pohjakuva, merkinnät Helttunen. 163
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yksi koillisen puolelle ja toinen luoteeseen. Kellaritilojen ovet ovat alkuperäisiä umpipeiliovia,

jotka on maalattu valkoisiksi. Mankelihuoneen, käytävän ja varaston betonilattia on maalattu. 164 

Tilassa on pyykinpesukoneita 1950-60-luvulta. Katon rajasta roikkuu irrotettuja lämpöputkia.

Pesuhuoneessa on runsaasti LVI-tekniikkaa. Kuvan vasemmassa ylälaidassa näkyy peltinen

ilmanvaihtokanava, joka jatkuu seinän läpi wc-tiloihin, liittyen lopulta muurattuun

ilmastointikanavaan.165 Piirustuksissa ei löytynyt 1960-luvun LVI-korjausten lisäksi muita

muutostyöpiirustuksia. Kellaritilojen muutostyöt nykyisiksi varasto- ja wc-tiloiksi näkyy liittessä 6.

Kenttäpalaverin aikana vierailu kellarin toisen puolen tiloissa osoitti että tiloissa on nykyisin

varastotiloja ja nurkassa sijaitseva entinen arkasteluhuone on säilynyt entisellään. 166

164 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 18.8.2015. ; SuomKA Suomussalmen kansakoulun kellari, pohjapiirros, 
Kouluhallituksen hyväksymä 22.8.1946. Lahti-Seppälä ja Martas Oy, nro 54 20.10.1945; SuomKa Suomussalmen 
kansakoulun jälleenrakennusosan korjaustöiden rakennusselitys, arkkitehti Esko Laitinen, 17, 1966.

165 Kuva 45, Kenttätyöaineisto, Helttunen, 18.8.2015. ; SuomKA, Suomussalmen kansakoulun muutospiirustus, 
kellarikerros, lämpöjohdot, Esko Miettinen, 10.3.1966.

166 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 17. -18.8.2015. 

Kuva 45: Vanhimman rakennusosan kellaritila, 
pyykinpesuhuone. 165

Kuva 46: Laajennusosan kellaritilat. 168
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Koulurakennuksen laajennusosan kellaritilat on jaettu asukkaiden käyttöön ja erilliseksi teknisen

työn tilaksi. Kumpaankin kellaritilaan on oma sisäänkäynti (kuva 46). Asukkaiden kellaritiloihin ei

ollut saatavilla avaimia. Teknisen työn tiloihin pääsi ulkokautta luoteen puolella olevasta

rappukäytävästä. Dokumentoiduissa kellaritiloissa sijaitsee keittiön talouskellari, teknisen työn

tiloja sekä lämpökanavatunnelien aukot. 167 Kuvaan (kuva 46) merkitty punainen alue on

dokumentoitu kenttätöissä. Teknisen työn tilat ovat säilyneet tilajärjestelyltään siinä muodossa,

millaisiksi ne on rakennettu 1950-luvulla. Tila sijaitsee osittain maan alla ja rakennuksen lounaan

puoleisella seinustalla on ikkunoita, jotka valaisevat luokan hyvin. Tiloissa on edelleen paljon

teknisen työn välineistöä ja koneita. Koulun keittiön kylmätiloissa on edelleen vanhat puulaarit,

aaltopeltiset seinät ja kylmälaitekoneisto.168 Alunperin laajennusosan kellaritilat oli tarkoitus jättää

nykyistä huomattavasti paljon pienemmäksi. Asuinrapun ja koulurapun yhteyteen olisi tehty pienet

kellaritilat, ja kellarin keskiosa olisi jätetty kokonaan kaivamatta. Kellaritilat laajennettiin kuitenkin

koko kerrosalalle ulottuvaksi, näin tilat ovat olleet tehokkaasti käytettynä. 169 

Tiloissa on kuusi huonetta. Suurin tila on avara ja 

valoisa. Tilassa on runsaasti sähköjohtoja ja laitteiden poisto-

ilmaputkia. 1950-luvulla rakennetut suojakopit  ja ikkunat 

jakavat tilan toiminnallisesti kahteen osaan. Tilan perällä on 

lautavarasto joka on matalammalla kuin suurin tila. Lauta-

varastoon pääsee pienen portaikon kautta. Väliseinään on tehty 

aukko, josta varaston puutavaraa on voitu ojentaa teknisen työn 

tilaan. 170

167 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 18.8.2015.
168 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 18.8.2015. ;  Kuva 46, Suomussalmen kansakoulun muutospiirustus, kellarikerros, 

Esko Laitinen, 3.5.1962; Grafiikka Helttunen, 2016.
169 SuomKA, Suomussalmen kansakoulun kellarikerros, nro 2. Lahti-Seppälä ja Martas Oy, 2.3.1948; SuomKa 

Suomussalmen kansakoulun laajennus, muutos veistosluokkaan, M.M, 1950; Kenttätyö aineisto, Helttunen, 
18.8.2015.

Kuva 48: Laajennuosan teknisentyön 
tiloja, yksityiskohta. 171

Kuva 49: Laajennusosan 
teknisentyön tilasta, "lauta-
aukko" puuvarastoon. 171

Kuva 47: Laajennusosan teknisentyön tiloja. 171
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Osa ikkunoista osa on peitetty levyin. Tilasta on ovi lämpökanavatunnelliin. Kaukolämpöputki 

lähtee tästä ylätalolle ja jatkuu muualle vanhan koulun osiin.171

Kellarin portaikon vasemmalla puolella on pieni tila, jossa on aukko kanavaan, sekä laitteisto, jolla

keittiön kylmäkellaritilat on viilennetty. Kahden kylmätilan seinät ja katto on aaltopeltiä ja niissä on

puulaareja sekä hyllyjä, jossa elintarvikkeita on säilytetty.172

170 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 18.8.2015. ; SuomKa Suomussalmen kansakoulun laajennus, muutos 
veistosluokkaan, M.M, 1950.

171 Kuvat 47 - 51, Kenttätyöaineisto, Helttunen, 18.8.2015.
172 Kuvat 52 – 54, Kenttätyöaineisto, Helttunen, 18.8.2015.

Kuva 50: 
Lämpöjohtokanava. 171

Kuva 51: Teknisentyön tila. 171

Kuva 52: Yksityiskohtia 
laajennusosan kellaritiloista.
172

Kuva 53: Kylmäkoneistoa.
172

Kuva 54: Kylmäkellarin tila.
172
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Vanhimman rakennusosan kerrokset I – III

Vanhin rakennusosa muistuttaa kerrostaloa, jossa on kaksi rappukäytävää asunnoille ja asuntolalle.

Koulun luokkatilat on sijoitettu rakennuksen ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen. Ensimmäisen

kerroksen rakennuksen keskilinjan Kainuuntien puolella on aula ja varastotiloja ja toisella puolella

on kolme luokkahuonetta, käytävä liitososaan josta on käynti keittiöön, kellariin ja ulos sekä

juhlasaliin. Ensimmäisen kerroksen A ja B rapuissa sijaitsevat asunnot ovat olleet asuntoina ja

myöhemmin koulun toimisto- ja taukotilana. Ensimmäisen kerroksen luokkatilojen suunnitelmat

muuttuivat kun koulun laajennusosasta tehtiin päätös. Aiemmin luokkahuoneen varastotilaksi

suunnitellusta tilasta tehtiin käytävä liitososaan. Seuraavan sivun pohjakuvissa on merkitty tilat

joihin kenttätöissä oli mahdollista päästä. Pohjakuvat havainnollistavat rakennushistoriaselvityksen

laajuutta, sekä auttavat hahmottamaan minkä tyyppisiä tilat tutkimushetkellä olivat. Tarkemmat

kerroskohtaiset muutostyöt löytyvät liitteistä.173

Seuraavan sivun kuvissa (kuvat 55 – 57) on esitelty dokumentoidut tilat punaisilla nuolilla.

Viivoitettuihin tiloihin ei ollut pääsyä. Ensimmäistä rakennusosaa suunniteltaessa koulun piti jäädä

yhden rakennusosan kokoiseksi. Luonnospiirustuksissa sisäänkäynti rappuja suunniteltii sisäpihan

puolelle. Terveyssisaren vastaanotolle olisi tehty erillinen sisäänkäynti ulkokautta.174

Kouluhallituksen elokuussa 1946 hyväksymissä piirrustukissa oli B - rapun asuntoon suunniteltu

odotushuone ja vastaanottohuone, joihin oli sisäänkäynti Kalevan puoleisen päätyseinän kautta.175

Joulukuussa 1946 piirrustuksia oli muutettu niin, että B - rapun vastaanottohuoneesta tehtiinkin

vahtimestarin asunto ja erillinen sisäänkäynti huoneistoon jätettiin tekemättä. Sisäänkäynti

vahtimestarin asuntoon tehtiin B- rapun portaikosta. Asunnossa on eteinen, kaksi kaappia, sekä

käynti wc-tilaan, keittiöön ja huoneeseen. Keittiössä on hella, vesipiste, kaappi ja käynti

huoneeseen. Ikkunoiden paikkaa on muutettu päätyseinälle niin, että huoneiston keittiössä ja

huoneessa on ikkunat Kalevaan päin. Yksi ikkuna on pääjulkisivulla kadulle päin.176

173 Kenttätyö aineisto, Helttunen 17. - 18.8.2015; SuomKa, Saatekirje Kirkonkylän koulun laajennuksen  
pääpiirustuksista, arkkitehtuuri toimisto Lahti-Seppälä ja Martas Oy, Ilkka Märtas, 26.4.1948.

174 Kuvat 55 - 57, SuomKa, Kansakoulu, 1 kerros, Lahti-Seppälä ja Martas Oy, 1948; SuomKa, Kansakoulu 1- 2. 
kerros, Lahti-Seppälä ja Martas Oy, 1945.; Merkinnät, Helttunen, 2016. ; Kenttätyö aineisto, Helttunen,17. 
-18.8.2015. Pohjakuvien nuolten osoittamiin tiloihin oli pääsy, viivoitettuihin alueisiin ei ollut avaimia. ; SuomKA 
Kansakoulun ehdotus 3, 1. kerros, Lappi-Seppälä Martas Oy nro 15, 30.6.1945.

175 SuomKA Kansakoulu pohjakerros kouluhallituksen hyväksymä 22.8.1946, nro 55 Lappi-Seppälä Martas Oy 
176 SuomKA Kansakoulu pohjakerros rakennepiirrustus Lahti-Seppälä Martas OY, nro 64 12/1945; Kenttätyö aineisto,

Helttunen 17.8.2015. 
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   Kuva 57: Pohjakuva kolmas kerros. 174

Kuva 55: Pohjakuva ensimmäinen kerros. 174

Kuva 56: Pohjakuva toinen kerros. 174
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Suunnitteluvaiheen muutoksista voi olettaa että tässä vaiheessa lienee ollut tilauksessa jo koulun

laajennusosan suunnittelu, koska raput on siirretty rakennuksen julkisivun puolelle, jossa ne nyt

sijaitsevat. Pohjakerroksen opetusvälinevarastot ovat säilyneet vuonna 1945 suunnitelluilla

paikoilla. Myös veisto- ja voimisteluluokan varasto sekä siivouskomero ovat säilyneet samassa

paikassa.177 Pohjakerroksen kouluosassa sijaitsee kaksi luokkahuonetta sekä veisto ja

voimisteluluokka.178 Laajennusosan valmistuttua lohkaistiin entisestä veisto ja voimistelu luokasta

käytävälaajennus siipeen, josta oli portaat yöls voimistelusaliin ja alas ruokalaan. Entinen veisto ja

voimisteluluokka muuttui tavalliseksi luokkatilaksi.179 Alunperin terveyssisaren asunnoksi

suunniteltu A - rapun ensimmäisen kerroksen huoneisto muutettiin opettajanhuoneeksi ja

kokoelmatilaksi. Huonejako on pysynyt ennallaan, mutta asunto toimii nykyään varastotilana.

Vuoden 1965 muutospiirrustuksessa käy ilmi, että entinen kokoelmahuone on muutettu

johtajanhuoneeksi ja siihen in lisättyon käynti eteisestä. Koulun aulatilan  toiseen

varastohuoneeseen on lisätty koulun keskusradio. Huoneeseen ei ollut pääsyä kenttätöiden

ytheydessä. 180 Kansakoulun pohjakerroksen tilaratkaisut on säilytetty ennallaan laajennusosan

valmistumisesta lähtien. Ensimmäisen kerroksen asunnot ovat olleet myöhemmin koulun käytössä

kansliana ja opettajien taukotilana. Luokat ja välinevarastot ovat kuten piirrustuksissa.181

B - rapun  ensimmäisen kerroksen huoneiston tilajärjestys on säilynyt entisellään. Eteisestä on

käynti wc:hen, keittiöön ja huoneeseen. Lattia on päällystetty vihreällä ja oranssilla muovimatolla.

Keittiön kaapistot ovat 1950-1960-luvuilta. Keittiökalusteet lienevät samanaikaisia kaappien

kanssa, koska ne ovat väritykseltään samankaltaiset. Keittiön oven yläpuolella on katonrajassa

umpikaappi, joten huonekorkeus on käytetty hyväksi pienessä asunnossa. Huoneeseen on

myöhemmin asennettu riippuvat loisteputkivalot. Ensimmäisen kerroksen luokkatilojen ja asuntojen

huonekorkeus ovat korkeita (240 cm). Wc -tilassa istuin on sijoitettu nurkkaan. Wc:n lattia on

harmaaksi maalattua betonia. Koko asunnon seinäpinnat ovat valkoiset. Kattoon on asennettu

roikkuvia loisteputkivaloja. 182

177 SuomKA Kansakoulun pohjakerros, Kouluhallituksen hyväksymä 22.8.1946, Lappi-Seppälä Martas Oy nro 55, 
20.10.1945

178 SuomKA Rakennuslautakunta kansakoulun piirrustuksia ja työselostus 1946-1949 nro 55 Lappi-Seppälä Martas 
10/1945.

179 Kenttätyöaineisto, Helttunen 17.8.2015.
180 SuomKa Kansakoulu pohjakerros rakennepiirrustus Lahti-Seppälä Martas Oy, nro 64 12/1945 ja Kansakoulu 

Muutospiirrustus E. Laitinen, nro 10, 11.6.1964/25.9.1965. 
181 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 17.8.2015. 
182 Kenttätyöaineisto, Helttunne, 17.8.2015.
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Kuvassa (kuva 58) keskellä asunnon pohjapiirros. Tilassa on säilynyt useita kalusteita ja

yksityiskohtia 1950- ja 1960- luvulta. Esimerkiksi umpikaapit, ja eteisen ja keittiön kattolamput.183

183 Kuva 58, Kenttätyö aineisto, Helttunen 17.8.2015; SuomKa, Kansakoulun pohjakerros, Lahti-Seppälä ja Martas 
Oy, nro 64, 1945.

Kuva 58: Yksityiskohtia vanhimman rakennusosan asunnosta. 183
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Vanhimman rakennusosan asuntolatilat, kerrokset II ja III 

Koulun tilat olivat täydessä käytössä valmistumisen jälkeen. Koulunjohtaja Taisto Louhela selvitteli

tilojen käyttöä 1950-luvun lopulla. Kirkonkylän koulurakennuksessa oli asuntolan käytössä

yhteensä 12 huonetta, yhteispinta-alaa niillä oli 236 m². Koulun asuntolan tiloja sijaitsi 1949 ja

1952 valmistuneessa rakennusosassa. 184.

Kuvassa (kuva 59) toisen kerroksen tilajakosuunnitelmat vuodelta 1945. Vuonna 1949

valmistuneen rakennuosan toisessa ja kolmannessa kerroksessa sijaitsi suurin osa asuntolan tiloista.

Laajennusosan asuntolatilat havainnollistetaan laajennusosan tilaratkaisut -kappaleessa.185 Vuonna

1949 valmistuneen rakennusosan B-rapun toinen ja kolmas kerros toimivat tyttöjen ja poikien

asuntolana. Alunperin 1940-luvun suunnitelmissa rakennuksen toiseen kerrokseen olisi tehty

koulun keittiö, ruokahuone ja yksi luokkahuone, sekä vahtimestarinasunto. Laajennusosan

rakentamisen varmistuttua tilojen käyttötarkoitusta muutettiin ja tilat muutettiin asuntolan tarpeita

varten. Vahtimestarin asunnoksi kaavailtu huoneisto säilytettiin suunnitellun kaltaisena. Asuntolan

keittiöksi alunperin suunniteltu tila toimi asuntolan tilana, johon tehtiin pitkä käytävä, kaksi

huonetta ja varastotila. Sisäpihan puolelle koulun keittiöksi suunniteltuihin tiloihin rakennettiin

asuntolahuone, henkilökunnan huone, kaksi eteistä ja pesutiloja. Luokkatila ja varasto säilytettiin

184 Vester (toim.). 1997, 41.; SuomKa, Rakennuslautakunta, Kirkonkylän koulun piirustuksia ja työselityksiä, Selvitys 
Suomussalmen kirkonkylän koulun tiloista. Taisto Louhela; 

185 Kuva 59, SuomKa, Suomussalmen kansakoulun laajennus, nro 70, Lahti-Seppälä ja Martas Oy, 14.6.1949. ; 
Grafiikka Helttunen, 2016. ; SuomKa, Kansakoulun 2. kerros, nro 65, Lahti-Seppälä ja Martas Oy, 18.12.1945.; 
Grafiikka Helttunen, 2016; SuomKa, Suomussalmen kirkonkylän koulun laajennus, 2. kerros, nro 70, Lahti-Seppälä 
ja Martas Oy, 14.6.1949

Kuva 59: Pohjakuva 2. Koulun tiloja. 185
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muutoksissa entisellään,. Niiden nykytilaa ei ollut mahdollista selvittää kenttätöissä. Nykyisin

rakennuksen julkisivun puoleisessa luokkatilassa ei ole väliseinää, kuten piirustuksissa.

Eteiskäytävä on edelleen piirustusten mukainen, ja siitä on kaksi oviaukkoa luokkatilaan. Kaksi

muuta tilaa, suihku ja wc, ovat säilyneet samassa kohden. Wc:n kalusteet ovat 1960-luvun remontin

aikasia.  Suihkun lattia ja seinät on laatoitettu myöhemmin uudestaan. Toisen huoneen seinään on

maalattu kookas taideteos jossa on Nalle Puh-kertomukseen liittyviä satuhahmoja. Huone on

toiminut käsityöluokkana. Kainuuntien puoleisen luokan katossa on akustiikkalevyt sekä

loisteputkivaloja. Viimeksi tilat ovat olleet käsityöluokkina. Kaikkien huoneiden lattiat ovat

muovimattoa, lukuunottamatta wc- ja pesutiloja.186

Kuvassa (kuva 60) toisen kerroksen dokumentoidut tilat ja tilojen yksityiskohtia. Pohjapiiroksen

oikeassa kulmassa toimi viimeksi erityisopettajan luokka. Tilassa on kaksi huonetta, eteinen ja wc.

Kahden huoneen välissä on kattoon saakka ulottuvat kaapistot. Korkea huonetila on otettu

tehokkaasti käyttöön. Tiloissa on kolme ikkunaa, kaksi Kalevan puolelle ja yksi Kainuuntielle.

Rakennuksen nurkassa sijaitsevan tilan katossa on vesivahingon aiheuttamia vaurioita. Tilat ovat

valoisat ja avarat ja niistä avautuu näkymä  koulun sisäpihalle, kattojen yli koulualueelle, Kalevan

186 SuomKa, Suomussalmen kansakoulun 2. kerros, Lahti-Seppälä ja Martas Oy, nro 56, 20.10.1945.; SuomKa, 
Suomussalmen kansakoulun muutospiirustus, lämpöjohdot, Esko Miettinen, 10.3.1966.; Kenttätyöaineisto, 
Helttunen, 17. - 18.8.2015.

Kuva 60: Yksistyiskohtia koulun tiloista. 187
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suuntaan, sekä Kainuuntielle.  187

Rakennuksen kolmannessa kerroksessa sijaitsi suurimmat asuntolan käytössä olleet tilat. B-rapusta

on kaksi sisäänkäyntiä tiloihin. Tiloja on käytetty asuntolan jälkeen muunmuassa suurikokoisen

Suomussalmen pienoismallin valmistustilana joka tehtiin oppilaiden avustuksella. Kahdesta tilasta

on poistettu väliseinät, mutta muuten tilajako on säilynyt vuoden 1949 muodossa. Asuntolan

pitkässä aulakäytävässä on piirustusten mukaan ollut neljä väliovea. Ovien karmit ja osa väliovista

on edelleen paikallaan. Porrashuoneessa on kaksi sisäänkäyntiä tiloihin. Näin tilat on saatu jaettua

kahtia myös ulkopuolelta.

Kuvassa (kuva 61) näkymä asuntolan aulasta vasemmalle. Aulan ja asuntolan maalipinnat ovat

säilyneet hyvässä kunnossa. Lattian harmaa muovimatto on kulunut.188

Kuvassa (kuav 63) on pohjakuva kolmannen kerroksen lämpöjohtotöistä vuodelta 1966. Asuntolan

tilat sijaitsevat punaisella merkityn alueen sisäpuolella. Vanhan savupiipun sisällä on

187 Kuva 60; SuomKa, Kansakoulun 2. kerros, nro 65, Lahti-Seppälä ja Martas Oy, 1945. ; Kenttätyöaineisto ja 
grafiikka Helttunen, 2015 – 2016. ; SuomKa, Kansakoulun 2. kerros, nro 65, Lahti-Seppälä ja Martas Oy, 1945.

188 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 18.8.2015.

Kuva 62: Asuntolan sisäänkäynti.
188

Kuva 61: Näkymä 
asuntolatiloihin. 188

Kuva 63: Pohjakuva kolmannestsa kerroksesta. 189
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kellarikerroksesta tulevat ilmanvaihtoputket, ja piipun päällä on huippuimuri. Asuntolan tiloissa on

painovoimainen ilmanvaihto. 189

Pohjakartan kiinteistä komeroista suurin osa on edelleen paikallaan. Wc - ja pesuhuonetilat on

kaakeloituja ja niissä on 1950 - 1960-luvun kalusteita. Ylänurkassa vasemmalla sijaitsevan huoneen

katossa ja lattiassa on merkkejä vesivauriosta. Tiloissa on runsaasti kalusteita sekä hyvin säilyneitä

kolmepeilisiä lasiovia. Osa huoneista on korotettu. Tiloista on pääsy ullakolle. 190

Kolmannen kerroksen asuntola tilat ovat säilyneet lähes muuttumattomina. Tilat jakautuvat pitkän

käytävän varrelle. Huoneiston keskellä on rakennuksen palomuuri. Valoisasta huoneista avautuu

hieno maisema Kiantajärvelle, koulualueelle ja kylälle.  191

189 SuomKa, Kansakoulun muutospiirustus lämpöjohdot, 2. kerros, Esko Miettinen, 10.3.1966. ; Grafiikka Helttunen, 
2016. ; SuomKa, Kansakoulun muutospiirustus lämpöjohdot, 2. kerros, Esko Miettinen, 10.3.1966.

190 SuomKa, Kansakoululautakunnan pöytäkirja 10.4.1952 6 ja 7§; SuomKA Kansakoululautakunnan kokous 
10.4.1952 13§.

191 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 17.8.2015; SuomKa, Suomussalmen kansakoulun 3. kerros, nro 66, Lahti-Seppälä ja 

Kuva 64: Yksityiskohtia asuntolatiloista, kolmas kerros. 191
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Laajennusosan juhlasali ja keittiö-ruokala

Kuvassa (kuva 65) koulun julkisivu kaakkoon.192 Oikeassa reunassa on vanhin rakennusosa joka  on

liitetty väliosan avulla kiinni laajennusosaan. Liitososan molemmilla seinäpinnoilla on halkeamia,

mutta sisätilat ovat hyvässä kunnossa. Liitososan ulko-oven kautta pääsee keittiöön, kellaritiloihin,

sekä juhlasaliin ja vanhimpaan rakennusosaan. Keittiö ja ruokala sijaitsevat pitkän rakennusosan

ensimmäisessä kerroksessa, ja juhlasali sen yläpuolella. Juhlasalin isot ikkunat luovat voimakkaan

vaikutelman rakennusosasta. 193

Kuvassa (kuva 66) on koulun julkisivu luoteeseen, Kalevan talon suuntaan. Piirustusten mukainen

katos puuttuu. Kuvan keskellä näkyvä ruokalan ovi-aukko on muurattu kiinni. Portaiden vieressä

sijaitsee teknisen työn tilan ikkuna. 194

Martas Oy, E. N. 18.12.1945. ; Kenttätyöt aineisto, Helttunen, 17.8.2015.
192 SuomKa, Suomussalmen kirkonkylän kansakoulun laajennus, julkisivu kaakkoon, nro 16, Lahti-Seppälä ja Martas 

Oy, 14.6.1949.
193 SuomKa, Suomussalmen kirkonkylän kansakoulun laajennus, julkisivu kaakkoon, nro 16, Lahti-Seppälä ja Martas 

Oy, 14.6.1949; Kenttätyöaineisto, Helttunen, 17. - 18.8.2015.
194 SuomKa, Suomussalmen kirkonkylän kansakoulun laajennus, julkisivu luoteeseen, nro 45, Lahti-Seppälä ja Martas 

Oy, 14.6.1949; Kenttätyöaineisto, Helttunen, 17.8.2015.

Kuva 65: Kansakoulun julkisivu kaakkoon. 192

Kuva 66: Kansakoulun julkisivu luoteeseen. 114 
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Koulun laajennusosan leikkauskuva luoteen suunnasta.195 Keittiöön ja voimistelusaliin pääsee myös

laajennusosan kautta portaikosta. Voimistelu ja juhlasalin koko on 186 m². Salissa sijaitsee

korotettu näyttämö, jossa on puolikaaren muotoinen etuosa. Vuoden 1948 laajennusosan juhlasalin

rakennepiirrustuksessa on juhlasalin päädyssä säiliöhuone. Vuoden 1965 muutospiirrustuksissa

säiliöhuone on muutettu varastoksi. Näyttämölle on kahdet portaat, laajennusosan porrashuoneesta

ja varastohuoneesta. 196 

195 SuomKa, Suomussalmen kirkonkylän kansakoulun laajennus, leikkaus A-B, nro 19, Lappi-Seppälä ja Martas Oy, 
16.4.1948.

196SuomKa Koulun laajennus, rakennepiirrustus, II. Kerros, Lappi-Seppälä ja Martas Oy, nro 25 12.8.1948; SuomKa, 
Rakennuslautakunta, Kirkonkylän koulun piirustuksia ja työselityksiä, Selvitys Suomussalmen kirkonkylän koulun 
tiloista. Taisto Louhela.

Kuva 67: Kansakoulun leikkauskuva luoteesta. 195

Kuva 68: Kuvia juhlasalista. 289
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Juhlasali kenttätöiden aikana. Sali on vuokrattu agility.harrastajille, ja sen puulattia on suojattu

tekonurmella. 197

Kuvassa (kuva 68) näyttämön rakenne on sama kuin alkuperäisessä piirustuksessa.198

Kuvassa (kuva 70) pohjakuva laajennusosan ensimmäissestä kerroksesta Piirustuksissa tiloissa

sijaitsi aiemmin tyttöjen käsityöhuone (kirjastohuone), opetuskeittiö, ruokahuone, koulukeittiö ja

ruokala. 199 

197 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 21.8.2015. ; Haastattelu, agilityharrastaja, Sonja Sutinen, 21.8.2015.
198 SuomKa, Kirkonkylän kansakoulun laajennus, II kerros, nro 25, Lahti-Seppälä ja Martas Oy, 12.8.1948.
199 SuomKa, Kirkonkylän koulun laajennus, pohjakerros, Lahti-Seppälä ja Martas Oy. Huomio. Piirustusten 

jälkikorjaukset tehty lyijykynällä, tekijä ei ole tiedossa. ; SuomKa, Rakennuslautakunta, Kirkonkylän koulun 
piirustuksia ja työselityksiä, Selvitys Suomussalmen kirkonkylän koulun tiloista. Taisto Louhela; SuomKa, 
Suomussalmen kansakoulun piirustuksia, laajennusosa.  

Kuva 69: Juhlasalin pohjapiirros. 198

Kuva 70: Pohjakuva laajennusosan ensimmäisestä kerroksesta. 199
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Muutospiirustuksesta (kuva 71) selviää laajennusosan juhlasaliin ja ruokalaan tehdyt

ilmastointityöt. 200

Kuvissa (kuvat 72- 74) näkyy keittiön on ruoanlaittokalustoa ja ruokala. Pinnat ja lattia ovat

siistissä kunnossa. Ruokalatila on pitkän omainen ja sen pitkillä sivuilla on rivi-ikkunat. 201

Laajennusosan koulutilat ja asunnot

Laajennusosa koostuu useaan eri tasoon jakaantuvista tiloista sekä päädyssä sijaitsevista asunnoista.

Koulun tiloissa sijaitsee neljä luokkahuonetta, kaksi varastotilaa ja erityisopetuksen käytössä ollut

wc:llä varustettu tila. Koulutilan pääsisäänkäynti on L-muotoisen rakennusosan nurkassa. Aula on

muodoltaan pitkulainen ja sen kummassakin päässä on portaikot. Aulasta pääsee asuinrapun

rappukäytävään ja toisesta suunnasta, teknisen työn kellarikerrokseen sekä ulos. Sisäänkäynti

laajennusosan juhlasaliin on toisen kerroksen käytävästä. Asuinrapun porrashuoneen eteisestä on

kulku kellariin ja yhden askelman korkuiselta tasanteelta on sisäänkäynti kahteen asuntoon.

200 SuomKa, Yleisten töiden lautakunta, Kirkonkylän koulun muutospiirustus, vesi- ja viemärijohdot, ilmanvaihto työt 
keittiö, nro 8, Esko Miettinen, 16.1.1967.

201 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 18.8.2015.

Kuva 71: Muutostyöpiirustus laajennusosan keittiö ja ruokala.
200

Kuva 73: Yleiskuva keittiöstä. 201 Kuva 74: Yleiskuva keittiöstä. 201Kuva 72: Näkymä keittiön 
luukulta ruokalaan. 201
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Laajennusosan pääasiallinen ilmanvaihto on painovoimainen, lukuunottamatta väliosan ruokalan ja

juhlasalin koneellista ilmanvaihtoa. Rakennusosan lämmitys oli alunperin pumpulla toimiva

vesikiertolämmitys joka liitettiin vanhimman rakennusosan lämpökeskukseen. Laajennusosan

sisätilojen portaat on tehty rautabetonista pääsääntöisesti vapaakantoisiksi. Näkyvät pinnat ja

lepotasot ovat marmorimosaiikkia, rautakaiteissa on puujohtimet. Portaikot sekä porrashuoneen

seinäpinnat ovat hyvässä kunnossa. Laajennusosan koulun aulan alkuperäinen lattia on myös

marmorimosaiikkia. Muissa koulutiloissa oli alunperin lankkulattiat.202 

Leikkauskuvasta (kuva 75) havainnollistuu laajennusosan toisen rakennusosan kerrosten

monitasoisuus.203  Koulun tiloihin on ulkoa kaksi sisäänkäyntiä: kuvassa näkyvästä sisäpihan

nurkasta ja luoteisen puoleisesta päädystä. Kuvassa vasemmalla näkyy opettajien asuntojen

porrahuoneen sisäänkäynti. Aulatilassa on kaksi korkeaa ikkunaa sisäpihalle. Koulukerros käsittää

kerrokset 1-2. Aulasta on portaat kummastakin päädystä toiseen kerrokseen. 204 

202 SuomKa Koulun lisärakennuksen rakennusselitys, Lahti-Seppälä ja Martas Oy. Ilkka Martas. 20.9.1948. 
Kouluhallituksen hyväksymä 27.11.1948. 1 -  12.; Suomussalmen kirkonkylän kansakoulun lisärakenuksen 
rakennusselitys, Lahti-Seppälä ja Martas Oy, Kouluhallituksen hyväksymä 20.8.1950. 1 – 11.; Kenttätyöaineisto, 
Helttunen, 2015. 

203 SuomakA Koulun laajennus, leikkaus C-B, nro 73, Lahti-Seppälä ja Martas Oy, 14.6.1949, M-L.M.
204 SuomKA koulun laajennus välikerros 1-2, kouluhallituksen hyväksymä 30.8.1950, Lappi-Seppälä Martas Oy, nro 

69 16.5.1949/14.6.1949.; Kenttätyöaineisto, Helttunen, 2015.

Kuva 75: Leikkauskuva laajennusosasta. 203

Kuva 76: Laajennusosan toinen rakennusosa 
sisäpihalta kuvattuna. 205
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Kuvassa (kuva 76) näkymä sisäpihan suunnasta.  Laajennusosan koulun  sisäänkäyntikatosta on

pidennetty rakennuksen valmistumisen jälkeen.205

Koulun laajennusosan tilat sijaitsevat kahdessa kerroksessa. Tilat ovat erikoisen malliset. Aulatilan

kattokorkeus on korkea ja tasoeroja on useita. Valoisat luokkatilat sijaitsevat rakennuksen

lounaanpuoleisella pitkällä sivustalla. 206

205 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 17.8.2015. ; SuomakA Koulun laajennus, leikkaus C-B, nro 73, Lahti-Seppälä ja 
Martas Oy, 14.6.1949, M-L.M.

206 Kenttätyö aineisto, Helttunen, 18.8.2015. ;  Kenttätyö aineisto ja grafiikka, Helttunen, 2015 – 2016.; SuomKA, 
Koulun laajennus, leikkaus E -F, nro 74, Lahti-Seppälä ja Martas Oy, 14.6.1949.

Kuva 77: Yksityiskohtia laajennusosan koulun tiloista. 206
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Kuvassa (kuva 78) koulun laajennusosan luoteinen ja lounainen julkisivu. Kuvan keskellä 

sijaitsevasta porrahuoneesta on käynti seäk kouluun että kellarin teknisiin tiloihin. 207 

Koulun laajennusosa jakautuu koulutiloihin ja asuntoihin. Julkisivun keskellä näkyy kerrosjaon

muutos ikkunoiden rivityksen muuttumisena. Ulkonevat parvekkeet kuuluvat asuntoihin.

Laajennusosassa on neljä asuntoa. Yksi ylimmän kerroksen asunnoista toimi aiemmin asuntolan

tilana. Maan tasalla, pohjakerroksessa sijaitsee kaksi asuntoa. Alunperin tiloissa oli kolme huonetta

ja keittiö, sekä kylpuhuone/wc asunto. Asuntoa käytettiin myös välillä kylän kirjaston

lehtienlukusalina. Vuonna 1993 tila muutettiin takaisin asuinkäyttöön. Asunnoissa on suihkut ja

wc:t. Isomman asunnon keittiön sijainti ei selvinnyt piirustuksista. Isompaan asuntoon on

sisäänkäynti myös takapihalta terassin kautta. Asunnot on erotettu eteisen ja vanhan

ruokailuhuoneen kohdalta. Pienemmän asunnon keittiö sijaitsee nykyään entisen ruokailuhuoneen

kohdalla.208 Asunnoissa on muovimatot. Seinäpinnoiltaan asunnot ovat hyvässä kunnossa mutta

207 Kenttätyö aineisto, Helttunen, 18.8.2015.
208  Kenttätyöaineisto, Helttunen, 17.8.2015. ; SuomKa, Teknisen toimen arkisto, toimenpidelupa, Kirkonkylän ala-

aste, Kortteli 566/4, nro 3:1, 9.11.1993, lupanumero 247193. ; Tutkimuksessa jäi epäselväksi suljetun asunnon koko.

Kuva 78: Laajennuosa lounaan ja luoteen julkisivut. 207

Kuva 79: Laajennusosan lounaan puoleinen julkisivu.
208
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ensimmäisen kerroksen asunnon tapetissa on repeämiä ja särkynyt ikkuna. Kylpyhuoneet on

kaakeloitu. Osa wc-kalusteista ja pattereista on irrotettu. Ensimmäisessä kerroksessa on 64,5m²

asunto, jonka huonejärjestely on säilynyt lähes alkuperäisenä, lukuunottamatta joidenkin

oviaukkojen sulkemista. Vanhat säiliöhuoneet on muutettu komerotiloiksi. Porrashuoneen

ensimmäisestä kerroksesta pääsee myös koulun tiloihin. Toisessa kerroksessa on kaksi asuntoa.

Päädyssä sijaitsevassa asunnossa on neljä huonetta ja keittiö, wc ja suihku. Toisessa asunnossa,

entisissä asuntolan tiloissa on huone, keittiö ja wc/suihku. Vanha kuivaushuone on varastotila ja

säiliöhuoneessa on komero. Vanha makuuhuonetila on muutettu keittiöksi, joka on jaettu pienellä

väliseinällä kahteen osaan. Kolmannesta kerroksesta on käynti ullakolle. Osa asuntojen ulko-ovista

on vaurioitunut ilkivallasta. 209 Kuvia laajennusosan asunnoista ja ulkopinnoilta havaitut vauriot on

esitelty liitteessä (LIITE 6). 210

Dokumentoitu asunto 1 A pinta-ala sopisi 28m² rakennusluvassa ilmoitettuun kokoon. Rakennusluvassa ilmoitetaan 
1B asunnon kooksi 35,5m². Tilaan ei ollut pääsyä. Alkuperäisen pohjapiirustuksen ja kenttätöiden asuntojen 
ikkunoiden laskun mukaan asunto vaikuttaisi kuitenkin suuremmalta kuin 35m². Piirustusten mukaan siellä olisi 
neljä huonetta ja wc/suihkutila. 

209 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 17. - 18.8.2015.; SuomKa Koulun laajennus leikkaus C-B, kouluhallituksen 
hyväksymä 30.8.1950, Lappi-Seppälä Martas Oy, nro 73, 7.5.1949/14.6.1949.; SuomKa, Kansakoulun laajennus 
pohjapiirokset nro 68 – 70. Lahti-Seppälä ja Martas Oy, 14.6.1949.

210 SuomKa, Kansakoulun laajennusosan leikkaus E-F, nro 74, Lahti-Seppälä ja Martas Oy, 14.6.1949.; Kansakoulun 
laajennusosan pohjapiirrokset nro 68 – 70 ja 74. Lahti-Seppälä ja Martas Oy, 14.6.1949.

Kuva 80: Grafiikkakuva laajennusosan dokumentoiduista tiloista. 210
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Kansakoulun muutostyöt ja säilyneisyys

Tässä kappaleessa esittelen koulurakennuksen suurimmat muutostyöt. Laajimpia muutostöitä on

dokumentoitu kunnan arkistoon rakennuslupien, muutospiirustusten ja rakennusselitysten sekä

putkityöselitysten muodossa. Muita muutostöitä olen selvittänyt vertaamalla rakennuspiirustuksia ja

kenttätyöaineistoa keskenään. Koulurakennusten vuosikorjauksesta huolehti rakennuslautakunta.

Vähäisistä korjauksista, joita ei voi jättää vuosikorjauksen yhteydessä hoidettavaksi, huolehti

määrärahojen puitteissa koulun johtokunta. Lisäksi kansakoululautakunnan sihteeri tarkasteli

koulurakennusten kuntoa, lämmitystä ja siivousta. 211 Rakennuslautakunnan lisäksi koulun

muutostöiden tekemistä valvoi kunnanhallituksen valitsema rakennustoimikunta. 1960-luvun laajan

remontin suunnittelun yhteydessä rakennustoimikunta tutustui koulun ja asuntolatilojen

pohjaratkaisuihin ja totesi, ettei rakennuksen luonnospiirrustuksiin tarvinnut tehdä suuria muutoksia.

Toimikunta totesi myös että puuta käytettiin raaka-aineena yhä tarkemmin teollisuudessa, joten oli

epärvarmaa kuinka hyvin polttohaketta saataisiin tulevaisuudessa edullisesti. Rakennustoimikunta

päätti että esittää että kirkonkylän kansalais- ja kansakoulussa käytetään polttoaineena sekä halkoja

että polttoöljyä. 212 Lämmitykseen liittyvien asioiden lisäksi rakennustoimikunta vaikutti

merkittävästi muutostöiden urakoitsijoiden valintaan. Se käsitteli tarjoukset ja esitti suunnittelu- ja

urakkatarjouksia hyväksyttäväksi. Apunaan toimikunta käytti myös maaseudun rakennustoimiston

rakennuttajapalvelua. 213 

Kansakoulurakennuksen ensimmäinen suurempi muutostyö 1950-luvulla oli polttoainevaraston

laajennus koulurakennuksen yhteyteen sekä erillisen talousrakennuksen rakentaminen. Ennen

kansalaiskoulun lämpöverkkoon liittämistä kansakoulun lämmitykseen käytettiin puuta. 214

Polttoainevaraston perustukset tehtiin säästöbetonista. Perustukset kaivettiin vähintään 30cm

kellarin lattiaa alemmaksi, routarajan alapuolelle. 215 Vuoden 1953 laajennus tehtiin laajennusosan

portaikon alapuolelle maan alle. Varaston ulkoseinä rakennettu jatkaen uutta seinää kansakoulun

Kalevanpuoleisen päätyseinän myötäisesti. Varaston sisäkorkeus oli 2,25 metriä ja -2,75 metriä

maanpinnan alapuolelle. Muutos on havainnollistettu liitteessä Kansakoulu rakennuksen

muutostöitä (Liite 6). Lisäksi 1950-luvun lopulla tehtiin muun muassa opettajan asuntoon alkovin

211SuomKA Kansakoululautakunnan pöytäkirja 11.3.1960 s. 13, 11§ ja 13§.
212SuomKA Yleisten töiden lautakunta, Kansalaiskoulun rakennustoimikunnan pöytäkirja 1.4.1964. 1,3 ja 7§.
213 SuomKa Yleisten töiden lautakunta, Kansalaiskoulun rakennustoimikunnan pöytäkirja 5.5.1964. 1 ja 5§.
214 SuomKA, Kouluhallituksen saatekirje, Kansakoulun talousrakennuksetn piirustukset ja työselitys, Hansten, L.E, 

21.4.1952; SuomKA, Kouluhallituksen saatekirje, Suomussalmen kansakoulun polttoainevaraston 
laajennuspiirustukset, L.E. Hansten, 10.11.1954.

215  SuomKa, Kansakoulun rakennusselitys, 22.8.1946, 1; SuomKA, Kansakoulun polttoainevaraston 
laajenusrakennuksen rakennusselitys, 5.3.1953, 1- 5.
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paikalle kylpyhuone. 216

 

Seuraava laaja remontti toteutettiin muiden alueen koulurakennusten rakentamisen yhteydessä

1960-luvulla. Muita pienempiä muutostöitä tehtiin vuonna 1965 lisäämällä luokkahuoneisiin

vesipisteitä ja muuttamalla laajennusosan asuntolahuoneisto kahden huoneen ja keittiön

huoneistoksi. Vanhasta asuntolahuoenesta jaettiin myös keittiötila pienellä väliseinällä. Vesipiste

tehtiin kylpuhuonetta vasten olevalle seinälle. Keittiö on edelleen samassa kohdassa. Lisäksi vanhan

asuntolahuoneiston kuivaushuoneesta tehtiin vaatehuone, jossa on edelleen vanhat hyllyt ja levyt

paikallaan. Vanhoista säiliöhuoneista tehtiin kaikissa tiloissa vaatehuoneita, tai komerotiloja.

Vanhimman rakennusosan asuntolan entinen wc-tila muutettiin käsienpesutilaksi, joka se on

nykyäänkin. Vahimman rakennusosan toisen kerroksen käsienpesualtaat poistettiin ja tilalle tehtiin

suihkutila joka on edelleen suihkuhuoneena.  217

Vuosien 1966-1967 aikana kouluun tehtiin laaja LVI-remontti. Samalla rakennuksen tiilikatto

purettiin ja tilalle tehtiin peltikatto. Ulko- ja sisätiloihin tehtiin maalaustöitä, seinäpintojen korjausta

ja kalusteiden uusimista.218 Koulunrakennuksen huonetilaohjelman muutostyöt suunnitteli

arkkitehtitoimisto Esko Laitinen & co. Putkityöt suunnitteli insinööri Esko Miettinen ja sähkötöiden

suunnittelijana toimi insinööri T. Aro. Kaikki suunnittelutoimistot sijaitsivat Kajaanissa. Remontti

jakaantui kahdelle vuodelle. Suurimmat laajennusosan kunnostus - ja muutostyöt  tehtii kesä-

elokuun kuukausina vuosina 1966–967. 219 Kansakoulurakennukseen rakennukseen tehtiin

lämpöjohtotöitä vuonna 1967. Koululle asennettiin lämpölaitteita, ilmanvaihto ja jäähdytyslaitteita.

Lämmin- ja kylmävesijohdot sekä viemärit uusittiin. Vanhat johdot purettiin näkyvistä paikoista,

mutta muualla ne jätettiin seinien ja lattioiden sisään. Koulun aikaisempi oma lämmitysjärjestelmä

muutettiin osaksi kansalaiskoulun lämpökeskusta. Rakennuksen vanhat valurautaiset lämpökattilat

purettiin. Jatkossa rakennuksen lämmin käyttövesi saatiin kansalaiskoulun lämpökeskuksesta.

Uudet viemäriputket tehtiin höyryputkista ja ne yhdistettiin lujilla reunavahvisteisilla kierreosilla.

Asennetut putkijohdot eristettiin asbestisisusteisilla 20 mm:n aaltopahviputkilla. Vanhat

lämmityspatterit korvattiin uusilla teräslevyradiaattoreilla. Ilmanvaihdon huippuimuri asetettiin

savupiipun päähän. Koulun  talouskellariin asennettiin jäähdytysjärjestelmä. Pesuhuoneiden

216SuomKA kansakoulun polttoainevaraston laajennus, leikkaus piirrustus 3.5.53 J.K Lisätietoa polttoainevaraston 
laajennuspiirrustukset ja rakenneselitys, SuomKA yleistöiden lautakunta, III 38, Ia:19 Kirkonkylän kansakoulun 
piirrustuksia 1945-1966.;  SuomKa, Kansakoulun rakennusselitys, 22.8.1946, 1.; Työselitys, Opettaja Laamasen 
asuntoon tehtävää kylpyhuonetta varten, Pentti Pöntynen, 5.9.1959.

217SuomaKA Kouluhallituksen 30.8.1950 hyväksymä rakennuspiirrustus Lappi-Seppälä ja Martas Oy nro 70 2. krs. 
14.5/14.6 1949 ja Suomussalmen kansakoulu muutospiirrustus Arkkitehtitoimisto E. Laitinen nro 10, 
11.6.1964/25.9.1965. ; Kenttätyöaineisto, Helttunen, 17. - 19.8.2015.

218  SuomKa, Suomussalmen kirkonkylän kansakoulun jälleenrakennusosan korjaustöiden rakennusselitys, Erkki 
laitoinen, 24.2.1966, 10.; 

219 SuomKA Yleisten töiden lautakunta, Kansalaiskoulun rakennustoimikunnan pöytäkirja 1.3.1966 3§.
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laatoituksia uusittiin, myös kylpyammeet uusittiin. Uudet wc-tilojen kalusteet osoitettiin tilattavaksi

LVI-tarvikeluettelosta, sekä Arabian tehtaalta.  Samaan aikaan koululle asennettiin keskusradio.220 

Rakennukseen saatiin lämpö uuden kansalaiskoulun lämpökeskuksesta. Ylätalolta tulee

lämpökanavaa pitkin omat erilliset lämpöjohdot lämmönjakohuoneeseen saakka, laajennusosan

kellariin ja siitä eteenpäin koulun muihin osiin. Patteriverkoston kiertopumput on asennettu

ensimmäisessä rakennusvaiheessa. Rakennuksessa on osittain koneellinen ja osittain

painovoimainen ilmanvaihto. Piirustusten osoittamassa paikoissa huoneet tuuletettiin luonnollisella

ilmanvaihdolla. Kylmä- ja lämmivesi sekä kiertojohdot tehtiin kupariputkista

kapillaarijuotosliitoksin tai messinkiosin ja kovajuotosliitoksin. Entiset vesijohdot purettiin ja

varastoitiin. Merkittävää oli myös koulun vanhan osan liittäminen uuteen vesiverkostoon.

Rakennusten vesi otettiin kolmesta koulun tontille tehtävästä porakaivosta. Niistä vesi johdettiin

rakennukseen ja sieltä painesäiliön kautta rakennuksia yhdistävään verkostoon. Kunta teetti

porakaivot. 221 

1960-luvun lopun laajan peruskorjauksen jälkeen koulua saneerattiin seuraavan kerran vuosien

1985 – 1988 aikana. Korjaukset ajoitettiin koulun 90-vuotisjuhlan yhteyteen. Peruskorjauksessa

koulun ikkunat vaihdettiin. Ovet uusittiin osittain ja luokkatiloissa tehtiin korjauksia, kuten

lattiapinnotteiden vaihdoksia. Ulkoseiniin tehtiin korjauksia ja vesikatto maalattiin. Asuntoja

kunnostettiin. Viimeisin rakennukseen tehty isompi remontti ajoittuu 1990-luvun lopulle, jolloin

oppilaiden wc-tilat kunnostettiin. Suomussalmen kunnan isännöitsijä Seppo Kinnusen mukaan

rakennuksesta ei olet tehty laajempaa kuntoarviota. 222 Tilojen käyttäjät ovat olleet eri kouluja,

esimerkiksi kansakoulu, keskikoulu ja korpikuusen koulu. Asuinhuoneistot ovat pääosin pysyneet

asuinkäytössä. Llaajennusosan asuinsiivessä tilooja on muutettu useampaan kertaan. Laajennusosan

alakerran asuinhuoneisto muutettiin välillä kunnan sivukirjaston lehtien lukusaliksi ja myöhemmin

takaisin asuintilaksi. Vuonna 1993 lehtien lukusalin tilalle rakennettiin kahdeksi yksiöksi joissa oli

keittiö, yksi huone, wc ja suihku.  223

220 SuomKA Yleisten töiden lautakunta, Kouluhallituksen hyväksymät kirkonkylän kansakoulun piirrustukset 1945-
1966 ja Suomussalmen kirkonkylän kansakoulun jälleenrakennusosan korjaustöiden rakennusselitys  sekä 
Kansakoulun jälleenrakennusosan korjaustöiden putkityöselitys, 4 – 10. 

221SuomKA Yleisten töiden lautakunta, Rakennuslautakunta, ilmoitus rakennushallitukselle 6.5.1964. 
Rakennusmestari Kotkanen Matti ; SuomKA Yleisten töiden lautakunta, ote kunnanhallituksen pöytäkirjasta 
1.12.1965 845§.; SuomKA Yleisten töiden lautakunta, kansakoulun muutostyöt, keittiö ja lisälämpö, putkityöselitys,
Miettinen, Esko, 1967.; Kenttötyöaineisto, Helttunen, 17. -18.8.2015.

222 SuomKA, Kunnalliskertomus 1987, Koululautakunnan vuosikertomus, 27. ; Sähköposti keskustelu Seppo 
Kinnunen ja Tiina Helttunen 12.5.2016.

223 SuomKa, Rakennusluvat, Toimenpidelupa, Kirkonkylän ala-aste, kortteli 566/4, nro 3:1, lupanumero 247193, 
9.11.1993, Penttin Meriläinen; Kenttätyöaineisto, Helttunen, 17. 18.8.2015. 
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Koulun käyttötarkoitus muuttui vuonna 2009 kun alakoulu siirtyi pois rakennuksesta alueen muihin

koulurakennuksiin. Kirkonkylän koululla pitkään toimineen opettaja Kauko Mannermaan mukaan

kivikoulussa ei ollut teknisesti mitään erityistä isoa ongelmaa. Hän kertoi muuton johtuneen osittain

yhtenäiskoulu uudistuksesta ja taloudellisista syistä. Kivikoulun tilat jäivät tyhjilleen, mutta he

käyttivät oppilaiden kanssa liikuntasalia niin kauan kuin koulu oli lämpimänä. Mannermaan

mukaan liikuntasalin välineistö ja näyttämön massiiviset verhot ovat hyvässä kunnossa.224 Vuonna

2012 kirkonkylän koulu jätettiin kylmilleen ja lämmitysjärjestelmään tehtiin sulut. Kenttätöiden

aikaan elokuussa 2015 koulun tiloja käyttivät yksityinen ja ryhmä agilitysharrastajia. Koulun

juhlasali on ollut vuodesta 2012 vuokralla agilityharrastajilla ja vanhimman rakennusosan A-rapun

alakerran huoneisto on yksityishenkilön varastotilana. Vuokralaiset eivät ole tehneet saliin

merkittäviä muutostöitä, Seinillä on peilejä ja juhlasalin lattia on suojattu muovisella

tekonurmimatolla, joka soveltuu koirien harrastekäyttöön. Matto makaa vapaasti lattian päällä ja se

koostuu toisiinsa liimatuista isoista paloista. Juhlasalin välinevarasto ei ole vuokralaisten käytössä.

Rakennus on kylmillään joten he käyttävät kovilla pakkasilla tilaa lämmitetään

lämpötuulettimella.225

Tilojen muutostöissä asuintilojen seinä, lattia ja kattopintoja on maalattu useaan kertaan

vuosikymmenten varrella. Osassa tiloista on alkuperäisten umpikaappien pohjalla näkyvissä vanha

puulattiaa. Keittiö ja wc-kalusteita on tiloissa 1950-luvulta lähes tähän päivään. Tiloissa on hienoja

1950-luvun valaisimia, lasisia ja puisia peiliovia sekä hyvin säilyneitä marmoripintaisia

porrakäytäviä, esimerkiksi laajennusosan aulassa. Juhlasalissa on säilynyt tilan alkuperäinen

tunnelma. Juhlasalissa on avarat ikkunat, kiinteä hyväkuntoinen liikuntavälineistö sekä 1950-luvulle

tyypillinen ulkoneva näyttämö. Rakennuksen sisustusdetaljeja on esitelty liitteessä 8. 226

4. Rakentamisvaihe II - VI

DIVE-menetelmän toisen vaiheen, tulkinnan, tavoitteena on tutkittavan alueen erilaisten

merkityksien tunnistaminen. Historian ymmärtämiseksi tarvitaan tietoa koulualueen kehityksestä ja

224 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 2015. Opettaja Kauko Mannermaan haastattelu.
225 Suomussalmen kunnan talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2014 – 2015. Tilapalvelun toimintakertomus, 

Kunnan hallituksen hyväksymä  20.12.2012, 88.; Kenttätyö aineisto, Helttunen, 21.8.2015.
226 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 17. - 19.8.2015.
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ominaispiirteistä. Tässä kappaleessa esitellään kansakoulun rakentamisen jälkeistä aikakautta.

Pyrkimyksenä on ymmärtää, miten alueen toinen ja kolmas rakennusvaihe vaikuttivat alueen

yhteiskunnallisten ja yhteisöllisten merkityksien muodostumiseen. Tulkintavaiheessa DIVE-

menetelmä kannustaa tekemään osallistavaa keskustelua tutkittavan alueen merkityksistä yhdessä

eri taustoja edustavien ihmisten kanssa. Tässä tutkimuksessa tätä keskustelua edustavat

haastateltujen ihmisten puheenvuorot. Haastatellut asukkaat ovat taustoiltaan erilaisia. Koulun

vieressä lähes koko ikänsä asunut Leena Juntunen, koululla pitkään opettaja toiminut Kauko

Mannermaa, agilityharrastaja Sonja Sutinen sekä kunnan ympäristösihteeri Jukka Korhonen,

kertoivat haastatteluissa ajatuksiaan alueesta ja rakennuksista. Kappaleessa esitettäviä merkityksiä

arvioidaan historiaan, nykyhetkeen ja tulevaisuuteen suuntautuvasta näkökulmasta. 227

Koulualuetta on laajennettu tilan tarpeen ja koulujärjestelmän muutosten vuoksi. Kunnallinen

keskikoulu ja kurssimuotoinen kansalaiskoulu toimivat omien koulurakennusten valmistumiseen

saakka kirkonkylän varsinaisessa kansakoulussa. Kivikoulun takana sijaitsi 1950-luvulla kylän

talojen peltoja. Kivikoulun takaiset maa-alueet saatiin kunnalle lahjoituksena. 228 Koulun ja

asuntolan tilat kävivät ahtaaksi, koska keskikoulu käytti samaa rakennusta. Myös

tutkimushaastatteluista kävi ilmi, että 1950-luvulla koulua käyneiden muistikuvissa kivikoulun

tiloissa elettiin ahtaasti, ja että ”oppilaita oli joka paikassa”. Kansakoulurakennuksessa oli

asuntolatilat 60 oppilaalle. Nopeasti laajentunut kunnallinen keskikoulu ja kansalaiskoulu tarvitsivat

käyttöönsä lisää luokkatiloja ja asuntolatiloja. 229 Kansakoululautakunta käsitteli vuonna 1959

kansalais- ja keskikoulun rakennushankkeen pikaista eteenpäin viemistä. Lautakunnan mukaan

rakennusohjelma oli viivästynyt ja se halusi saada selvityksen tähän. Lautakunta lähetti neljän

hengen lähetystön kouluhallitukseen selvittämään, voisiko rakennushjelma valmistua jo vuoden

1960 alussa.230 Asia eteni ja kansakoululautakunta teki esityksen vuonna 1961 kunnanvaltuustolle

Suomussalmen kirkonkylän varsinaisen kansakoulun ja kansalaiskoulun rakentamistarpeesta

rakentamistyöhön ryhtymisestä. Kunta haki rakennuslupaa opetusministeriöltä. Rakennusohjelmat

käsiteltiin kouluhallituksessa, jossa niihin määrättiin tehtäväksi useita muutoksia, esimerkiksi

varasto-, puku- ja peseytymistiloihin.231 

227 Opas DIVE-menetelmän käyttöön, 9. ; Kenttätyöaineisto, Helttunen 2015. 
228 SuomKA, Kansakoululautakunnan pöytäkirja 11.3.1960, 18 ; SuomKA, kansakoululautakunnan pöytäkirja 

9.7.1953 3§.

229 Vester L. & Alanko O.,1996, 41.; Haastattelu; Hilkka Matero, 20.8.2015 ja Leena Juntunen 21.8.2015.
230 SuomKA, Kansakoululautakunnan pöytäkirja 5.9.1959 19§.
231 SuomKA, Kunnalliskertomus 1961, 34 ja 47; SuomKa, Teknisen toimen arkisto, Rakennuslupahakemus 9/1966, 

Päätös Suomussalmen kunnan rakennusohjelman vahvistamisesta, Kouluhallitus, Khs 2622/541.62, Helsingissä 
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Kansakoulurakennuksen valmistumisen jälkeen seuraavaa laajennusta suunniteltiin kokonaisuutena.

Vuoden 1965 kansalaiskoulun rakennustoimikunnnan pöytäkirjasta käy ilmi, että opettajien

lisäasuntojen rakentamisessa asunnot rakennettaisiin rivitaloina. Oppilasasuntolan, opettajien

rivitalojen I ja II, sekä kansalaiskoulurakennuksen suunnittelu tehtiin yhtä aikaa ja rakennuslupa

haettiin kunnasta samalla luvalla. 232 Koulualue rajattiin vuoden 1967 valmistuneeseen Kirkonkylän

asemakaavaan lähes nykyisen kokoiseksi. Ainoastaan Mannilantieltä johtavan kivikoululle ja

asuntolalle johtavan tien ja palloilukentän alue on siirtynyt myöhemmin 1980-luvulla kunnan

omistukseen.233 Vuosina 1966–1968 valmistui uusi oppilasasuntolarakennus, opettajien rivitalot I ja

II, sekä kansalaiskoulun rakennus, niin sanottu ylätalo. Kansalaiskoulu toimi itsenäisenä yksikkönä

peruskoulun tuloon asti. 234 Viimeisimpänä alueelle valmistui vuonna 1971 Keskikoulu, niin sanottu

alatalo. Keskikoulun jälkeen alueelle on rakennettu ylätalon viereen kasvihuone,  huoltorakennus,

yksittäisiä roska- ja pyöräkatoksia, sekä hakelämpölaitos. Peruskoulujärjestelmään siirryttäessä

vuonna 1973 kansakoulu- ja keskikoulu nimet muuttuivat Kirkonkylän ala-asteeksi ja Kirkonkylän

Yläasteeksi.  Yläaste yhdistettiin Ruukinkankaan kouluun vuonna 2010. 235

Kenttätöiden aikana alueella sijaitsi jääkiekkokaukalo, puusta ja vanerista rakennettu skeittiramppi,

kaksi lasten leikkipuistoa välineineen sekä kaksi hiekkapohjaista kenttää kivikoulun ja ylätalon

vieressä. Koulun piha-alueita on muutettu oppilaiden tarpeiden ja ajan vaatimusten mukaan.

Tutkimuksen yhteydessä selvisi joitakin piha-alueeseen tehtyjä isompia muutostöitä, mutta

yksityiskohtaisempi muutostöiden selvitys jää tutkimuksen rajauksen ulkopuolelle. Alueen

pihateiden asemointia, erilaisia pintapäällysteitä, nurmialueita sekä puu- ja pensasistutuksia on

muokattu ja lisätty useaan kertaan alueen rakennusten olemassa olon aikana. Kaikkien alueen

koulurakennusten saneeraaminen koettiin ensimmäisen kerran ajankohtaiseksi 1980-luvulla. Koulun

kokonaisremonttia valmisteltiin pitkään, mutta toteuttaminen siirtyi kunnan talousvaikeuksien

vuoksi. Kokonaisremontti aloitettiin viimein 1990-luvun alussa. Samassa yhteydessä laadittiin

koulujen ympäristösuunnitelmat. Niiden tavoitteena oli tehdä ympäristö koulutyön kannalta

mahdollisimman viihtyisäksi ja käytännölliseksi. Piha-alueet suunnitteli Jukka Korhonen ja piha- ja

5.12.1963.
232 SuomKa, Teknisen toimen arkisto, Suomussalmen kunnan rakennuslupahakemus, 9/1966, Suomussalmen 
kirkonkylän Kansalaiskoulun rakennukset.;  SuomKa Yleisten töiden lautakunta, Kansalaiskoulun rakennustoimikunnan
pöytäkirja 22.3.1965. 2§.
233 Sähköinen aineisto, Kirkonseudun rakennuskaava, Kaavoituksen pohjakartta, 1964. (viitattu 4.1.2016) ; SuomKa,  

Kiinteistötietojärjestelmä, Suomussalmen kunta, Lainhuutotodistus, Mannilanaho, Kiinteistötunnus 777-406-2-80, 
tulostettu 7.12.2015     

234 Kansalaiskoulu valmisti oppilaita ammattikoulu opintoja varten. Peruskoulu uudistuksen myötä 1973 
kansalaiskoulu ja keskikoulu sulautuivat yhteen. Vester L. & Alanko O. 1996. s. 182 – 187: Sähköinen lähde, 
Kirkonkylän koulun esittely,  (viitattu 26.10.2015)

235 Vester L. & Alanko O.,1996, 206 – 214. ; Suomusalmen kunnan toimintakertomus ja tilinpäätös, 2009, 57.
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tietyöt toteutti kunta. Oppilaat osallistuivat pihatöihin istuttamalla puita ja nurmikkoa sekä

rakentamalla penkkejä ja huvimajoja.236

Alueen koulurakennuksissa näkyy kunkin vuosikymmenen arkkitehtuurin pääpiirteitä.

Kansakoulurakennus on jälleenrakennuskauden tyypillinen monikerroksinen tiilirapattu kivitalo.

1960 - 1970 luvuilla rakennetut rakennukset jäljittelevät ulkomuodoltaan 1960-luvun teollista

rakennustuotantoa. 1960-luvulla koulurakennusten tasakattoisuus ja kaksikerroksisuus oli suosittua.

Julkisivun yleisilme tehtiin tiukan graafiseksi ja horisontaaliseksi. Nauhaikkunat yleistyivät,

pyrkimys tilojen muunneltavuuteen ja laajennusmahdollisuus hallitsivat suunnittelua. 237

Oppilasasuntola 1967

Tiedot rakennuksesta perustuvat arkistomateriaaleihin ja kenttätöiden valokuviin sekä omiin

havaintoihin. Rakennuksen sisälle ei päässyt sen huonon kunnon vuoksi. Rakennus on tyhjänä.238

Kivikoulun kansa-, ja keskikoulun asuntoloiden tiloissa elettiin ahtaasti 1950–1960 -luvuilla, kun

koulun oppilasmäärä oli suuri. Uudet tilat asuntolalle valmistuivat kivikoulun laajennusosan taakse.

Alunperin oppilasasuntolaksi rakennettu talo sijoittuu Opintien päähän. Rakennus on pitkittäin

rinnetontilla, ja sen ylätalon puoleisen päädyn alemmassa kerroksessa on erillinen sisäänkäynti.

Rakennus on kaksikerroksinen ja ulospäin näkyvä kellarikerros on sijoitettu rinteeseen. Kivikoulun

Kalevan puoleisesta päädystä kulkee kevyenliikenteen väylä asuntolarakennuksen edestä ylätalon

pihaan. Oppilasasuntola jakautuu tilajärjestelyltään kahteen osaan, joihin on pääsisäänkäynti

Opintien puolelta. Rakennus edustaa arkkitehtonisesti 1960-luvun betonirakentamista.

Tasakattoisessa asuntolassanon nauhamaiset ikkunat. Sen julkisivu on  tiiltä ja mineriittilevyä.239

Asuntolaa kiertävä nurmialue on pidetty hoidettuna. Rakennuksen toisella puolella on toinen

sisäänkäynti, joka on rakennettu myöhemmin.  Sisäpiha on tasoitettua pengertä ja se rajoittuu

kasvihuoneen edustalle. Maisemallisesti asuntolan sisäpihaa hallitsee suurikokoinen kuusi.240

Rakennuksessa on toiminut historiansa aikana keski- ja apukoulun asuntola, päiväkoti, kirjasto ja

koululaisten iltapäiväkerhoja. Koulun remontin suunnittelun yhteydessä rakennustoimikunta totesi,

236 Vester L. & Alanko O. 1996. 218. ; Sähköpostikeskustelu, Ympäristösihteeri Jukka Korhonen, 17.5.2016.
237 Sähköinen aineisto, Suomalainen koulurakentaminen 1960-luku, (viitattu 8.2.2016).
238 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 2015.
239 Alkuperäisissä piirustuksissa julkisivussa tuli mineriitti eli asbestisementtilevyjä. Tutkimuksen rajauksen vuoksi ei 

ole selvitetty onko rakennuksen alkuperäiset mineriitti levyt vaihdettu kuitusementtilevyiksi. Kuvitettu 
rakennussanakirja, 2012, Jokiniemi & Davies, 187.

240 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 17.8.2015
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että koulualueelta puuttui kirjastotilat. Tilat suunniteltiin alkuun oppilasasuntolan länsipäädyn

kellarikerrokseen. Kirkonkylän sivukirjasto toimi vuodesta 1967 lähtien kansalaiskoulun tiloissa. 241

Asuntola lakkautettiin viimeisenä kunnan peruskoulun asuntoloista 1.8.1993. Koulun yhteydessä

ehti toimia asuntolatiloja lähes sata vuotta. 242 Asuntolatoiminnan lakattua asuntolan tilat muutettiin

kehitysvammaisten ryhmäkodiksi ja kylän sivukirjasto sai rakennuksen toisesta kerroksesta

suuremmat tilat. Muutostöissä rakennukseen tehtiin kolmen hengen hissi. 243 Kirkonkylän

sivukirjastolle remontoitiin tilat rakennuksen länsipäätyyn. Kirjaston tiloihin tehtiin muutostöitä

purkamalla asuntolan huoneiden ja varastotilan välisiä seinärakenteita. Asuntolan vanhasta

oleskelutilasta tehtiin lehtilukusali. Sivukirjaston tilat olivat kooltaan 273,5 m². 244

Kuvassa (kuva 81) asuntolan pidempi julkisivu pohjoiseen ja länteen.245 Rakennuksen kellarikerros

on rakennettu rinteeseen. Alakerrassa on toiminut alunperin sivukirjasto ja myöhemmin

koululaisten iltapäiväkerho. Koko taloa reunustaa hoidettu nurmikkoalue. Vasemmalle kuvan

alanurkkaan vievä tie johtaa ylätalon taakaa Turjantielle kiertäen koko koulualueen Korpikuusen

tielle.246

241 SuomKa Yleisten töiden lautakunta, Kansalaiskoulun rakennustoimkunnan pöytäkirja 22.3.1965. 2§; SuomKa 
Yleisten töiden lautakunta, Kansalaiskoulun rakennustoimikunnan pöytäkirja 5.5.1964. 1 ja 5§; SuomKa, Teknisen 
toimen arkisto, Kansalaiskoulun rakennuslupa 9/1966, Suomussalmen Kirkonkylän kansalaiskoulun 
oppilasasuntola, kellari kerros, piirros nro 34, Arkkitehti E.Laitinen, 9.12.1965, Rakennnuslautakunnan hyväksymä 
24.1.1966. ; Kauhanen, 2011, 591.

242 Vester L. & Alanko O., 1996, 179 – 180 ja 224 – 225.
243 SuomKa, Teknisen toimen arkisto, Toimenpidelupa, Suomussalmen ympäristölautakunta, lupanumero 110/92, 

hyväksytty 17.3.1992; SuomKa, Teknisen toimen arkisto, Toimenpidelupa, Suomussalmen ympäristölautakunta, 
lupanumero 110/92, liite, muutos pääpiirustukset, Suomussalmen kunnan rakennustoimisto, Pentti Meriläinen, 
16.3.1992.

244 SuomKA, Teknisen toimen arkisto, Toimenpidelupa IKITIETO 2:34, lupanumero 2/93, Suomussalmen lähikirjasto,
Kirkonkylä, Lähikirjaston muutos, työpiirustus, Suomussalmen kunnan rakennustoimisto, Pentti Meriläinen, 
20.1.1993 ja liite Rakennushankeilmoitus RH1, väestörekisterikeskukselle, 15.1.1993.

245 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 19.8.2015.
246 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 17.8.2015 

Kuva 81: Asuntola Ylätalon nurkalta kuvattuna. 245
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Asuntolan etelän puoleisen julkisivun sisäänkäynti on rakennettu myöhemmin (kuva 82).

Sisäpihalla on viheralue, jota reunustaa istutettu metsäkaistale. Pihan kookas kuusi näkyy kuvassa

vasemmalla kävelytien vieressä.247

Kuvassa näkymä ylätalon toisesta kerroksesta pihalle talvella 2015 (kuva 83).248 Kuvassa näkyy

asuntolan läntinen pääty ja rakennuksen takana kivikoulun vanhin 1949 valmistunut rakennusosa.

Kuvassa oikealla on oppilaiden pyörätelineitä, leikkipaikka, koulun lipputanko ja sen takana

opettajien rivitalon pääty. Asuntolan piha-alueen ympäristö on kasvihuoneen ja rivitalojen edustalla

vehreä ja puistomaiseksi toteutettu. Rakennuksen eteläpuolen pihalla on kookas havupuu ja

lehtipuukaistale. Eteläsivun pihan hoidettu nurmi-alue, istutetut puut ja pensaat kehystävät kauniisti

opettajien rivitalon ja kasvihuoneen aluetta. Viheralue jatkuu asuntolan etelänpuoleisesta pihasta

viherkaistaleena Mannilantielle ja kivikoulun vierestä Kainuuntielle saakka. 249

247 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 17.8.2015.
248 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 2015.
249 Kenttätyöaineisto, Hettunen, 17 – 20.8.2015.

Kuva 82: Asuntolan julkisivu eteleään. 247

Kuva 83: Näkymä Ylätalon toisesta kerroksesta 
asuntolarakennuksen suuntaan. 248
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Kuvan (kuva 83) etulaidassa parkkialue, pyöräilykatos, sekä kävelytie joka johtaa kahden puolen

rakennuksen sisäänkäynneille. Oikealla rakennuksen nurkalta näkyy Opintie. 250

250 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 18 - 19.7.2015.

Kuva 84: Näkymä kivikoulun ikkunasta asuntolarakennuksen 
suuntaan. 250

Kuva 86: Asuntolarakennuksn pihan 
suurikokoinen kuusi. Virhe: Viitteen lähdettä ei löydy

Kuva 85: Pieni metsikkö kasvihuoneen 
edustalla. Virhe: Viitteen lähdettä ei löydy
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Opettajien rivitalo 1966–1967

Opettajien rivitalojen urakoitsijaksi valittiin Kainuun rakennus Oy. Rivitalojen nro 1 ja 2

vastaanotto arkastuksessa kävi ilmi, että ne oli tehty hyväksyttyjen piirustusten mukaan. Kunnan

edustajat kuitenkin ilmoittivat, että rakennukset eivät olleet yleisien sopimusehtojen edellyttämässä

kunnossa, eikä tiloja otetttaisi vastaan, ennenkuin maalaukset maalauksiin ja muihin töihin liittyvät

viat olisi korjattu. Yleisiä huomautuksia oli liitteessä 21 kappaletta. Lähes jokaisesta asunnosta

löytyi huomautettavaa esimerkiksi maalaustöissä ja ullakon lämmöneristyksessä. Myös LVI- ja

sähkötöissä oli useita huomautuksen kohteita. Esimerkiksi rakennuksen nro 1 ilmanvaihtohormit oli

johtamatta katolle ja sadevesikatokset puuttuivat. 251 Urakoitsijan mukaan työaikaa pidensivät kova

pakkastalvi ja vapaat lauantait.252 Opettajien asuinrakennukset todettiin jälkitarkastuksessa

muutamia pieniä yksityiskohtia lukuunottamatta valmiiksi 14.8.1967. Rivitalot ovat nykyään

osittain asuttuja ja ne ovat kunnan omistuksessa.253 Rivitalot sijaitsevat koulualueen keskellä ja

asukkaat käyttävät alueen kulkuväyliä ja viheralueita. Rivitalojen asuttaminen tulevaisuudessakin

on tärkeätä, sillä se ylläpitää alueen elinvoimaisuutta.

Rivitalot on toteutettu toistamalla samanlaista pohjakaavaa. (kuva 87). 254

251 SuomKA Yleisten töiden lautakunta, kansalaiskoulun opettajien asuinrakennusten nro 1 ja 2 osan 
vastaanottotarkastus pöytäkirja 7.8.1967. 

252 SuomKA Yleisten töiden lautakunta, kansalaiskoulun välitarkastustilaisuuden pöytäkirja 1.8.1967. 5§.
253 SuomKA Yleisten töiden lautakunta, kansalaiskoulun opettajain asuinrakennusten 1-2 jälkitarkastuksen pöytäkirja 

17.8.1967. ; Kenttätyöaineisto, Helttunen, 18.8.2015.
254 SuomKa, Kirkonkylän kansalaiskoulun opettajien asuinrakennuksen pohjapiirros, nro 25, E. Laitinen, 8.9.1965.

Kuva 87: Opettajien asuinrakennuksen 1. pohjakuva. 254
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Opettajien asuinrakennusten, rivitalojen 1 ja 2. julkisivut ja pääty sekä leikkauskuvat (kuva 88).255

Ylätalo 1967–1968 

Opettajien rivitalon ja asuntola rakennuksen vieressä sijaitsee niin sanottu ylätalo. Rakennus  tehtiin

kansakalaiskoulun käyttöön ja se oli valmistuessaan yksi Kainuun suurimmista koulurakennuksista.
256 Kansalaiskoulu koostuu kolmesta suorakaiteen muotoisesta rakennusosasta. Tasakattoinen

rakennus on paikallaan muurattu ja sokkeli on betonia. Rakennus edustaa 1960-luvun modernia

rakennusperintöä. Rakennuksessa on nauhamaiset rivi-ikkunat, ainoastaan länsijulkisivun rivistön

rikkoo portaikon suurikokoinen ikkuna. Kouluhallituksen hyväksymästä kansa- ja kansalaiskoulun

rakennusohjelmasta käy ilmi, että kansalaiskoulu rakennukseen oli tarkoitus rakentaa: kuusi

luokkahuonetta, voimistelusali, käsityötiloja, kone- ja sähköopin opetustila,  kaksi kotitalouden

opetustilaa, kellari, kirjasto- ja kerhohuone, mallimyymälä, sekä erilaisia varastotiloja.257

Kuvasa (kuva 89) näkymä ylätalolle asuntolan nurkalta. Keskellä kuvassa on rakennuksen katos ja

pääsisäänkäynti. Oikealla sijaitsee teknisen siiven pääty. Rakennuksen ovien, katoksen pylväiden,

ikkuna pokien, sekä ikkunoiden suojapellin vihreät sävyt ovat peräisin myöhemmästä

255 SuomKa, Kirkonkylän kansalaiskoulun opettajien asuinrakennusten julkisivut, pääty ja leikkaus, nro 28, E. 
Laitinen, 8.9.1965.

256 Suomussalmi-lehti, 9.9.1966.
257 SuomKa, Kansalaiskoulun rakennuslupahakemus liite; Kouluhallituksen päätös rakennusohjelman vahvistamisesta 

Kirkonkylän kansa- ja kansalaiskoulu, Khs 2622/541.62, vahvistettu 5.12.1963 Helsingissä.

Kuva 88: Opettajien rivitalojen julkisivut, pääty ja leikkauskuvat. 255

Kuva 89: Ylätalo talvella 2015. 270
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ikkunaremontista. Vasemmalla kuvassa näkyy pitkä suorakaiteen muotoinen rakennusosa jossa on

kolmessa kerroksessa luokkatiloja. Koulun ikkunanpielet, ulko-ovet ja sisäänkäynnin pylväikkön

vihreä sävy erottuu hyvin muuten harmaasta julkisivusta. Ylätalo on rakennettu rinteeseen.

Rivitalon ja asuntolan nurkalta avautuvassa näkymässä korostuu ylätalon matala profiili jota

rytmittää nauhamainen ikkunarivistö. Ylätalon toinen julkisivu on Korpikuusentien puolella.

Korpikuusentien puolelta katsottaessa hahmottuu rakennuksen suuri koko. Pitkän luokkasiiven,

juhlasalin, sekä lämpölaitoksen rakennusmassa korostuu rakennuksien edessä avautuvan

hiekkakentän sekä sitä ympäröivän matalan aidan ansiosta. 258

Ylätaloon on rakennettu myöhemmin lisäosana juhlasali ja opetustiloja (kuva 90). Lumen peittämä

alue kuvan edessä on hiekkapohjainen urheilukenttä. 259

Rakentamisvaihe III, Alatalo 1971

Koulualuetta laajennettiin Kansalaiskoulun, asuntolan ja rivitalon laajan rakennusurakan jälkeen jo

seuraavan kerran 1960-1970 luvun taitteessa. Koulualuetta laajennettiin ostamalla Mannilan tilan

osakkailta maata. Alueesta muodostettiin Iikitieto -niminen tila.260 Keskikoulun suunnittelijana

258 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 2015.
259 Kenttätyöaineisto ja grafiikka, Helttunen, 2015 ; Kansalaiskoulun julkisivu länteen, nro 17, E. Laitinen, 10.12.1964.
260 SuomKa, Teknisen toimen arkisto, Rakennuslupahakemus liitteineen 121/18.9.1969, Ote 

Lainhuudatuspöytäkirjasta 17.12.1969 122§.

Kuva 90: Ylätalon julkisivu länteen Korpikuusen tielle.
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toimi arkkitehti Esko Laitinen & co. Kunnanhallitus hyväksyi Suomussalmen kirkonkylän

keskikoulun luonnospiirustukset, rakennusselityksen ja kustannusarvion 30.9.1968. 261

Pääurakoitsijana toimi Vilho Matero Suomussalmelta, ja toisena urakoitsijana Rakennusliike

Veikko Leskinen Pyhäsalmelta. LVI-urakoitsija oli Vesijohtoliike Hyvönen Kajaanista ja

sähköurakoitsijana Sotkamon sähkö Ämmänsaaresta.262 Rakennuksen suunnittelun yhteydessä

pidetyssä neuvottelutilaisuudessa mainittiin, että opettajien asunnoille olisi tarvetta, mutta

oppilasasuntotiloja ei tarvittu enempää.263 Rakennus todettiin rakennusohjelman mukaisesti tehdyksi

ja se luovutettiin kunnan käyttöön 3.8.1971.264

Keskikoulun tiloihin muutti myöhemmin myös harjaantumiskoulu. Korpikuusen koulu sai omat tilat

rakennuksesta vuonna 1980. 265 Ensimmäiset laajemmat tilojen muutostyöt tehtiin 1980-luvun

lopussa. Ensimmäisen kerroksen luokkahuoneita muutettiin fysiikan- ja kemian opetustiloiksi ja

varastotilaksi. Fysiikan ja kemian luokkiin lisättiin vesipisteet työskentelyn helpottamiseksi.

Kellarikerroksen alkuperäiset asuinhuoneistot ( yksi 2h + k ja kaksi 2 h + kk, yhteensä 130 m²)

muutettiin opetustiloiksi ja käytävän päähän tehtiin varastotila. Alkuperäinen kotitalousluokka ja

siihen liittynee kotihoidontila, pesuhuone, silityshuone, sekä vaatehuone muutettiin biologian

luokaksi, aputilaksi, taukotilaksi ja pimiöksi. Rakennuksen toisen kerroksen luokkatila muutettiin

kielistudioksi ja opettajien huoneeseen rakennettiin erillinen opinto-ohjaajan huone.266

Alatalo koostuu kahdesta isommasta osasta joita yhdistää matalampi väliosa. (kuva 91).267

Rakennuksen viimeisin isompi korjaustyö tehtiin vuonna 2009. 268

261 SuomKa Yleisten töiden lautakunta, ote kunnanvaltuuston pöytäkirjasta 30.9.1968, 160§.
262 SuomKA Yleisten töiden lautakunta, Kirkonkylän keskikoulun rakennustoimikunnan pöytäkirja 15.9.1969. 6§: Ote 

kunnanhallituksen pöytäkirjasta, keskikoulun urakkatarjouksen hyväksyminen 17.9.1969, 603§.
263 SuomKA Kansakoululautakunta keskikouluasian neuvottelutilaisuuden pöytäkirja 27.5.1960. §3.
264 SuomKA Yleisten töiden lautakunta, Kirkonkylän keskikoulun rakennustöiden loppukatselmus tilaisuuden 

pöytäkirja 3.8.1971. 
265 Vester L. & Alanko O. 1996. s. 181; Sähköinen lähde, Kirkonkylän koulun esittely, Nimi Korpikuusen koulu 

vuodesta 1985 alkaen,  (viitattu 26.10.2015).
266 SuomKa, Teknisen toimen arkisto, Rakennuslupahakemus 164/87, Kortteli 566, Suomussalmen ylä-aste alatalo, 

käyttötarkoituksen muutos. Rakennuslupa hyväksytty 6.7.1987. Työpiirustus nro: 151,152 ja 153, Hannu 
Pyykkönen, 30.4.1987; SuomKa, Teknisen toimen arkisto, Keskikoulun piirrokset nro: 9, 10 ja 11, Arkkitehti Esko 
Laitinen, 18.4.1969.

267 Valokuva, grafiikka. Alatalo kuvattuna Korpikuusen tieltä. Kenttätyöaineisto, Helttunen, 2015. 
268 Kattoa korjattiin 51 927 eurolla. SuomKA, Suomussalmen kunnann toimintakertomus ja tilinpäätös, 2009. 

Kuva 91: Alatalo kuvattuna Korpikuusentieltä talvella 2015. 267
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Kuva (kuva 92) alatalon valmistumisvaiheesta Mannilantien puoleisen pihan nurkalta. Kuvan otto

paikassa  paikassa sijaitsee nykyään pihaan johtava tie.269 Alatalo on profiililtaan ylätalon kaltainen

ja edustaa saman aikakauden rakennustyyliä. Tasakattoinen alatalo on muodoltaan neliömäisempi

kuin pitkänomainen ylätalo, lisäski rakennksen piha-alue on viheristutuksiltaan runsaampi ylätalon

piha-alueeseen verrattuna. Talon päädyssä Mannilantien puolella on rinteessä sijaitseva leikkialue,

joka on päiväkodin jäljiltä aidattu. Alatalo ja sitä ympäröivät piha-alueet yhdistyvät tiiviimmin

ympäröivään asuinalueeseen. Koulualueen Mannilantiehen rajoittuva alue laskee alaspäin

kivikoululta alatalon suuntaan. Pienet metsäkaistaleet rytmittävät rakennusten välisiä alueita (katso

kuva 100). 270

Rakentamisvaihe VI, kasvihuone, hakelämpölaitos ja ulkoliikunta alueet

1980-luvulla Suomussalmen kunnassa haluttiin korostaa maa- ja metsätalouden opetusta.

Kirkonkylän yläasteen käyttöön rakennettiin laajahko kasvihuone, jossa myös Ämmänsaaren ylä-

asteen oppilaat pääsivät harjoittelemaan puutarhanhoitoa. Maatalousopettajan ja kunnan puutarhurin

tehtävät yhdistettiin 1980-luvun lopulla, minkä jälkeen kasvihuoneessa kasvatettiin muun muassa

taajamien kesäkukkia. 271 Ylätalon päätyyn rakennettiin vuonna 2007 hakelämpölaitos.

Rakennuttajana oli kunta, mutta ylläpito annettiin ulkopuolisen yrittäjän vastuulle. Tuotetulla

269Kuvakopio, SuomKA, Kunnalliskertomus 1970, Kuvateksti: ”Vuoden 1970 aikana oli huomattavin kunnan 
rakennuskohde kirkonkylän keskikoulun ja kansalaiskoulun laajennusosan työmaa.” 

270 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 2015.
271 Vester L. & Alanko O. 1996. 217 – 218.

Kuva 92: Kunnalliskertomuksessa julkaistu valokuva Keskikoulusta, Alatalosta.
267
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lämmöllä lämmitetään koulukiinteistöjä ja Kalevan talo. Koulukiinteistön lämmitykseen käytetään

osittain vanhaa öljykattilaa ja sitä täydentää hakelämpö. 272

Koulualueen toista puolta hallitsee suurien rakennusmassojen lisäksi isot urheilukenttäalueet.

Hiekkapohjainen kenttä ja jääkentän paikka vievät suuren osan koulualueen pinta-alasta.

Koulualueen pihoilla risteilee kymmeniä eri jalkakäytäviä ja useita ajoteitä. Viimeisin suurempi

piha-alueiden muutostyö tehtiin kun alakoulu muutti yläkoululta vapautuneisiin tiloihin. Ylätalon

asfalttipintaisesta pihasta muutettiin osa lasten ulkoleikkialueeksi. Oppilaat olivat mukana

suunnitteluprosessissa. Urheilukenttien lisäksi pihalla sijaitsee suurikokoinen skeittiramppi. 273

Koulualueella sijaitsee kylän ainut jääkiekkokaukalo, skeittiramppi ja ulkoleikkialue.

Urheilukenttää käytetään edelleen esimerkiksi pesäpallon pelaamiseen. Kirkonkylän asukkailla ja

eritoten lapsilla- ja nuorilla, ei ole muita ulkoliikuntapaikkoja kylän keskustassa, lukuunottamatta

Nuorisoseurantalon vierustalta lähteviä hiihtolatuja.274

5. Kansakoulun ympäristö, historian kerroksellisuus

Kansakakoulun piha-alueelle tehtyjä muutostöitä mainittiin arkistolähteissä muutamassa

yhteydessä. 1950-luvulla kivikoulun piha oli sorapintainen ja koulualuetta kiersi aita, joka oli tehty

kivipylväistä ja kanaverkosta. Vasemmalla puolella pihaa sijaitsi opettaja Anni Reinikaisen

puutarha joka oli aidattu. Hilkka Matero kertoo että puutarha oli lapsen silmin iso ja siellä oli muun

muassa ruusunmarjapensaita. Puutarhan antimia opettaja Reinikainen säilytti kylmäkellarissa ja hän

asui laajennusosan opettajan asunnossa. Annin puutarhaan oppilaat pääsivät ainoastaan auttaessaan

opettajaa.275 Muistitiedon mukaan koulualueella ei ollut 1950-luvulla leikkitelineitä. Palloilukenttä

on rakennettu myöhemmin. 276 Koululla oli myös hyötypuutarha, joka oli koulun käytössä.

Puutarhurien liitto suunnitteli vastarakennettujen koulujen ympäristön somistamisen ja puutarhat.
277 Puutarhaperinne on jatkunut koulun ympäristössä, sillä kivikoulun takana sijaitsee puutarha,

kasvihuone ja huoltorakennus jotka ovat edelleen toiminnassa.278 Kansakoulun piha-aluetta

272 Haastattelu, Pentti Helttunen, 20.8.2015.
273 Kenttätyöaineisto, Helttunen. 2015.
274 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 2015.
275 Haastattelu, kansa- ja keskikoulun entinen oppilas Hilkka Matero, 20.8.2015.
276 Haasttelu, kansa- ja keskikoulun entiset oppilaat Hillka Matero ja Lauri Helttunen, 20.8.2015.
277  SuomKA Kansakoululautakunnan pöytäkirja 30.8.1949 12§.; SuomKA Kansakoululautakunnan pöytäkirja 

26.9.1949 3§.
278 Kenttätyöaineisto, Helttunen 2015. 
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kohennettiin 1960-luvun laajan remontin yhteydessä. Koulun tonttia tasattiin ja täytettiin

sorapäällysteellä, sekä alueelle istutettiin nurmikkoa. Istutetut alueet liitettiin sorapäällysteisiin

teihin ja alueisiin ilman reunakiveyksiä. Valmis nurmikko tasattiin 10 cm tien pintaa ylemmäksi.

Lisäksi uusittiin pölytystelineitä, pyörätelinteitä 150 pyörälle ja lipputanko.279 Koulun aita purettiin

ilmeisesti pihatöiden yhteydesssä, koska yleisten töiden lautakunta vaati puretun koulun aidan

kunnostamista tarkastustilaisuudessa vuonna 1969. 280 

Kansakoulun lisäksi ympäristössä on ollut parakkikoulun lisäksi talousrakennus, joka purettiin

sisätilojen wc-tilojen rakentamisen jälkeen. Oppilaille ei ollut omaa wc-tiloja ennen 1960-lukua.

Oppilaiden käymälä oli koulurakennuksen laidalla sijanneessa talousrakennuksessa. Vuonna 1953

rakennetun talousrakennuksen paikan määräsi kouluhallituksen valtuutuksella Kainuun koulupiirin

tarkastaja. Rakennus rakennettiin rakennuslautakunnan ehdottamaan paikkaan koulun laajennusosan

taakse, Kalevan talon tontin rajan lähettyville, pitkän parakkikoulun viereen (katso kuva 14).

Ulkorakennuksessa oli poikien ja tyttöjen käymälä ja keskelle lantala. Käymälän lisäksi siinä oli

urheiluvälinevarasto, autotalli, autotallin lämmityshuone, sekä puutarhavälinevarasto. 281

Kansalaiskoulun rakentamisen yhteydessä 1960-luvun muutostöissä koululle rakennettin

vanhimman rakennusosan kellariin wc-tilat ja vanha talousrakennuks jäi ilman käyttöä.

Talousrakennuksen tiloja suunniteltiin muutettavaksi varustetiloiksi, mutta rakennustoimikunta

ehdotti käymälärakennuksen purkua. Purkupäätöstä toimikunta perusteli sillä, että jos sitä ei olisi

purettu, olisi kansalaiskoululle menevältä tieltä pitänyt purkaa isoja koivuja pois. 282

Nykyisin kansakoulun piha-alue muodostuu Kainuuntielle aukeavastsa etupihasta, sekä vanhimman

rakennusosan taakse jäävästä sisäpihasta. Koulun vieressä, Kalevan talon edustalla on parkkia-alue

josta koulukyydit ja linja-autot lähtevät. Koulun piha-alue on jatkumoa Kalevan pihalle, koulun

aluetta rajaa etupihaa kiertävä kivimuuri. Kansakoulun ympäristön historiallinen kerroksellisuus

näkyy rakennusten lisäksi lähinnä eri ikäisestä puustosta. Piha-alueet ovat pensaiden ja puuston

lisäksi asfalttia ja nurmikkoa. Kansakoulun vierustan pieni urheilukenttä on alkanut kasvaa umpeen

ruohikkoa. Koulun piha toimii asukkaiden läpikulkupaikkana ja nuorison vapaa-ajanviettopaikkana.

279 SuomKA, Jälleenrakennus osan korjaustöiden rakennusselitys arktehtitoimisto e.laitinen & co, kouluhallituksen 
hyväksymä 1966.

280 SuomKA Yleisten töiden lautakunta, kansalaiskoulun takuuvuoden tarkastustilaisuus 30.8.1968. Liite 1. 
281 SuomKA Kansakoululautakunnan pöytäkirja 14.8.1952 2§ ja SuomKa Yleisten töiden lautakunta Kirkonkylän 

kansakoulun piirrustuksia, saapuneet kirjeet kunnan valtuusto ja kunnan hallitus 5.5.1952 Dn:o 392: 
Kouluhallituksen 21.1.1952 hyväksymä kansakoulun ulkorakennuksen rakennuspiirrustus, Kaarlo Kemppainen 
Suomussalmella 1.6.1961.

282 SuomKA Yleisten töiden lautakunta, kansalaiskoulun rakennustoimikunnan pöytäkirja 2.6.1967.2§.
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283

Mika Poukkeen analysoimassa Kirkonkylän kartassa (kuva 93) tummemmalla piirretyt tiealueet

ovat julkiselta painoarvoltaan merkittävämpiä. Pouke on käyttänyt menetelmänä Kevin Lynchin

kaupunkikuvaan liittyviä ajatuksia. Mitä tärkeämmäksi Pouke on kokenut kaupunkikuvan alueet,

sitä paksumpi on piirretty viiva, mitä vähäisempi merkitys alueella on sitä ohuempi viiva on, myös

katkoviivoissa näkyy eri painotuksia. Pouke on valinnut painotukset oman kokemuksena mukaisesti

ja hän on asunut paikkakunnalla aiemmin. Kuvaa tarkasteltaessa Kainuuntien koulun edessä oleva

alue on Poukkeen painotuksessa osoitettu paksulla viivalla ja koulun läheisyydessä sijaitsee

kulkureittien solmukohta. Olen samaa mieltä solmkohdan sijainnista koulualueen vierustalla, sillä

siinä sijaitse Kalevan talo, jonka ravintola ja piha-alueella on liikennettä ja ihmisiä. Solmukohdan

toisella puolella Kainuuntietä on kylän ainut toiminnassa oleva kauppa. 284

Kansakoulu sijaitsee Suomussalmen ensimmäisen maantien varrella ja kylän ainoan toiminnassa

olevan kaupan ja ravintolan vieressä. Suurikokoinen rakennus, kansakoulu toimii väistämättä kylän

suurimpana maamerkkinä kirkon lisäksi. Vaikka koulutoiminta on hiljentänyt koulun piha-aluetta

283 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 2015.
284 Alkuperäinen kuva Pouke, 1997, kuva 39, 74. ;  Pouke, 1997, kuva 39: Lynchin kaupunkikuvalliset elementit 

Suomussalmen Kirkonkylässä, 74. ; Kenttätyöaineisto, Helttunen, 2015.

Kuva 93: Mika Poukkeen kaupunkikuvalliset 
elementit Kirkonkylästä. 284



94

kulkevat asukkaat kansakoulun pihan läpi ja koulun ympäristö on osa heidän arjen ympäristöä.  285

Koulun vanhimman rakennusosan etupihaa koristaa kivimuuri ja aita (kuva 94). Koivu rivistö ja

Lassilan alueen puusto luovat vihreät reunukset koulun avoimelle pihalle. 286

Koulun tontin kaakon puoleinen sivustalla on vihreä vyöhyke (kuva 95). Istutettu nurmikko ja

monipuolinen puusto luovat viihtyisän viheralueen vastineeksi koulun asfaltoidulle sisäpihalle.

Pihan kuusta käytetään kyläyhdistyksen joulukuusena vuosittaisen perinteen mukaisesti.287

285 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 2015. 
286 Kenttätyö aineisto, Helttunen, 17.8.2015.
287Kenttätyö aineisto, Helttunen, 2015.

Kuva 94: Koulun kivimuuri ja aita. 286

Kuva 95: Koulupihan puustoa. 287
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Etupihalta on asfaltoitu kävelytie kulkee sisäpihalle ja rivitaloille (kuva 96). Nurmikko reunustaa

kaakkoispäätyjen julkisivuja. Rakennuksen päätyasunnoista on hieno näkymä vasemmalla

näkyvälle viheralueelle.288

Mannilantieltä lähtevän koulutien oikealla puolen on Lassilan alueen koivukujanne, joka on

pusikoitunut (kuva 97). Vasemmalla näkyy koulun kenttä. Kentän takana sijaitsee kasvihuone ja

metsäkaistale. 289

288 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 2015.
289 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 17.8.2015.

Kuva 96: Näkymä koulun etupihan nurkalta 
sisäpihan suuntaan. 288

Kuva 97: Koululle johtava oma tie. 289
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Kuva (kuva 98) on otettu vanhimman rakennusosan kolmannen kerroksen asuinhuoneiston

ikkunasta. Koulun sisäpiha jää kuvassa oikealle ja laajennuosan nurkalta lähtee tie Mannilantietä

kohti. Koulun kenttä sijaitsee tieosuuden vieressä. Kuvan keskellä olevien koivujen takana näkyy

kasvihuone. Näkymä laajennusosan nurkalta on avara ja vehmas. Koulun kentän toisella reunalla on

metsäkaistale. Kuvassa näkyvältä risteysalueelta on lisäksi kulku kasvihuoneelle ja opettajien

rivitaloille, sekä asuntolalle.290

Laajennuosan nurkalta avautuu vehreä puistomainen kasvihuoneen ympäristö (kuva 99). 291

Ympäristöstä voidaan lukea erilaisia historiallisia elementtejä. Historialliset elementit voivat olla

luettavissa helposti tai vaikeammin. Helposti nähtävää koulun alueella on se että rakennukset ovat

arkkitehtuuriltaan toisistaan poikkeavia. Asukkaille tai turisteille koulun ympäristö näyttäytyy myös

erilaisin silmin. Alueella koulua käyneille paikan kokemus voi olla hyvin lämmin henkinen.

Asukkaille alue edustaa kotia, läpikulkupaikkaa, urheilu- ja leikki mahdollisuuksia. Toisaalta

ohikulkevalle tai alueella vierailevalle turistille tyhjät rakennukset kertovat kylän tyhjenemisestä

290 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 17.8.2015.
291 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 17.8.2015.

Kuva 98: Näkymä vanhimman rakennusosan 
asunnosta kasvihuoneen suuntaan. 290

Kuva 99: Koulun laajennusosan nurkalta 
avautuva näkymä asuntolan suuntaan. 291
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mutta myös siitä että rakennukset on päästetty huonoon kuntoon. Historiallinen luettavuus on osa

kulttuuriympäristön arvottamista. Miten kulttuuriympäristö voi toimia historiallisten merkityksien

välittäjinä? Historiallisen luettavuuden lisäksi autenttisuus ja integriteetti eli kokonaisuus ilmaisevat

kuinka kulttuuriympäristön rakenteet voivat toimia historiallisten merkityksien välittäjinä.

Autenttisuus kuvastaa erilaisten elementtien alkuperäisyyttä suhteessa rakennuksen eri vaiheisiin.

Se voi liittyä esimerkiksi kohteiden fyysisiin piirteisiin ja muotoihin. Kivikoulun osalta autenttista

on esimerkiksi julkisivun säilyminen alkuperäisessä muodossa. Rakenteellista eheys kuvaa

DIVE.ssä kohteiden fyysistä koskemattomuutta. Toiminnallisella integriteetillä viitataan

esimerkiksi toiminnan jatkuvuuteen. Visuaalisella integriteetillä tarkoitetaan toiminnallisten ja

rakenteellisten ominaispiirteiden säilyneisyyttä suhteessa kohteen alkuperäiseen

kaupunkikuvaan.Toiminnallinen intergiteetti on koululaueella asukkaiden varassa koulutoiminnan

siirryttyä muualle.  Visuaalista integriteettiä alueella on tutkimushetkellä erilaisten toiminnallisten

alueiden säilyneisyys. Niin kauan kuin koulurakennuksia on ollut, on niiden yhteydessä ollut

urheilukenttiä, erilaisia leikkikenttiä, sekä puutarha toimintaa.292

Koulu ja koti samassa rakennuksessa – asukkaiden kokemuksia

Pitkien etäisyyksien takia oppilasasuntolajärjestelmä oli välttämätön. Kouluajan eläminen perheestä

erillään irtautti lapset jo varhain vanhemmista. Perheyhteyttä toivat samassa asuntolassa olevat

veljet ja sisaret, asuntolan yhteiset lukuhetket ja oppilaiden osallistuminen asuntolan askareisiin.

Oppilasuntoloissa asui hieman yli puolet kaikista oppilaista ennen sotavuosia. Suomussalmella

heidän absoluuttinen ja suhtellinen määränsä oli Kainuun suurin. 293 Kuntien toimitalojen yhteyteen

rakennettiin yleensä 1950-luvulla joidenkin toimihenkilöiden asunnot. Palkkaedun lisäksi kuntien

oli kyettävä tarjoamaan hallinto- ja toimistoalan henkilöille asunnot typaikan läheisyydestä. 294 

Vuonna 1958  kunnanvaltuusto anoi lupaa valtioneuvostolta muuttaa kokeilukeskikoulu

nelivuotiseksi keskikouluksi. Lupa myönnettiin ja samana vuonna päätettiin jakaa

kansalaiskoulupiirit Ämmänsaaren ja Kirkonkylän piireihin. Keskikoulu oli sijoitettuna

keskuskansakoulun huoneistoon, jossa sillä oli käytettävissä neljä luokkahuonetta, oppilasasuntola,

292 Kulttuuriympäristö analyysi – Opas DIVE-menetelmän käyttöön, 18 – 19. ; Kenttätyöaineisto, Helttunen, 2015.
293 Kauhanen, 2011, 525. 
294 Martas, 1950, 8 – 9. 
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opettajien asunnot sekä yhteisinä opetuskeittiö, veisto- ja voimistelusali. Koululla toimi myös

kasvi tarha . 295 Kansakoululautakunta varasi keskikoulun opettajien asuntoja varten

kansakoulurakennuksesta kaikki opettajien asunnot keskikoulun opettajille. Uudesta valmistuvasta

osasta varattiin toisen ja kolmannen kerroksen opettaja-asunnot keskusjatkokoulun opettaja-

asunnoksi. Ensimmäisen kerroksen asunto jäi keskuskoulun johtajaopettajan asunnoksi. 296 

Koulutalon tilojen liittyminen toisiinsa on pitkälti seurausta koulun rakentamisaikaisesta

opetussuunnitelmasta ja opetuksen sisällöstä. Opetusmenetelmät ja työtavat määrittävä miten

koulun tilat liittyvät toisiinsa ja miten tilojen keskinäinen hierarkia osoitettiin. 297 Koulutilojen

hierarkia näkyy esimerkiksi niin, että asuinhuoneistot ja koulun johtajan työhuoneeksi tarkoitettu

huoneisto on erotettun koulutiloista rappukäytävällä. Osassa luokista oli niin sanottu opettajan

koroke, joka loi hierarkia järjestystä oppilaiden ja opettajan välille. 1950-luvulla kansakoulun

kellarissa oli erilliset sauna- ja pesutilat koulun henkilökunnalle ja asuntolan lapsille. Saunatiloihin

kuljettiin eri rapuista ja ne sijaitsivat rakennuksen päädyissä. Näin hygienia tilat erotettiin toisistaan.

Asuntolapäädyn kellarin sauna lämmitettiin niille oppilaille, jotka eivät syystä tai toisesta vierailleet

viikonloppuna kotona. Haastattelin koulun entistä oppilasta Hilkka Materoa, hän oli koulun oppilas,

asuntolan asukas 1950-luvulla, sekä opettaja Hertzenin perheen kesäpiika. Hän kertoi, että koulun

siivoojalla oli iso avain nippu josta hän kaivoi tarvittavan tilan avaimen. Oppilaita oli paljon ja

luokkien ovet pidettävä lukittuna silloin kun ne eivät olleet käytössä. Hilkka kertoi toimineensa

asuntolanhoitajan juoksutyttönä ja asuntolan hoitaja oli tarkka siitä että hän ei saanut jalallaan astua

tämän oman huoneen kynnyksen yli ilman lupaa. 298 Matero pääsi 14-vuotiaana vuonna 1960

kesäpiiaksi koululla asuneeseen opettaja Hertzenin perheeseen. A – rapussa sijainneessa Hertzenin

perheen asunnossa oli oma huone piialle. Hän asui kesäloman aikana kuukauden ajan perheessä.

Työkseen Matero keitti puuroa, hoiti lapsia sekä teki rouva Herzenin pyytämiä kotitöitä, muun

muassa turkisten tuuletusta. Koulun jatkuessa Hilkka muutti taas kotiinsa ja jatkoi koulunkäyntiä.

Matero pääsi tutustumaan työn kautta opettajien kotiin koulutilojen lisäksi. 299 

Rajoittamalla tilojen käyttöä estettiin oppilaiden kulkeminen luvattomasti tiloissa. Koululla asuneet

opettajat ja muu henkilökunta on rajannut omaa yksityistä tilaansa lukitsemalla ovia ja kieltämällä

295 SuomKA Kunnalliskertomus vuodelta 1958. 27 - 30. 
296 SuomKA Kansakoululautakunnan pöytäkirja 10.4.1952, §8.
297 Linnanmäki, 2007, 90.
298 Haastattelu Hilkka Matero, 20.8.2015.
299 Haastattelu Hilkka Matero, 20.8.2015.
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lapsia juoksemasta rappukäytävissä. Oppilaiden ja opettajien sekä muun henkikökunnan lisäksi

kunnan koulurakennuksissa toimi myös ajoittain nuorisokerhoja, opintokerhoja, laulukuoroja,

urheiluseuroja, raittiustoimintaa, maatalouskerhoja, nuorisoseuroja, teattereita ja oman papiston

tilaisuuksia. 300

Tärkeänä infomanttina tutkimuksen sisällön rikastamisen kannalta toimi Leena Juntunen. Hän

muutti perheensä kanssa kirkonkylälle vuonna 1951. Leenan äiti Elsa Mäki aloitti koulun siivojana.

Leena asui äitinsä ja veljensä Ilmarin kanssa B - rapun talonmiehelle tarkoitetussa asunnossa. Leena

ja Ilmari kävivät kansa- ja keskikoulun samassa rakennuksessa. Leena muutti vuonna 1961 koulun

ainoaan naapuritaloon minijäksi. Leena asuu edelleen samassa talossa poikansa ja minänsä kanssa.

Nykyään Kaleva on kylän ainut baari ja sen edestä lähtevät bussikuljekset. Koululla heidän asunto

oli pienikokoinen, siinä oli keittiö ja kamari. Keittiössä oli puulämmitteinen hella, jossa tehtiin

ruokaa. Asunnossa ei juurikaan ollut säilytystilaa ja ylimääräiset tavarat säilytettiin ullakon

häkkivarastossa, jossa kuivatettiin myös pyykkejä. Asukkaille tarkoitetuissa kellarin

ruokakomeroissa säilytettiin erilaiset hillot ja juurekset. Kellarikomerot sijaitsivat A-rapun

alapuolella. Kellarissa sijaitsi myös koulun leipomohuone, johon ei saanut mennä. Leena muistelee

uunin olleen isokokoinen. He eivät käyttäneet koulun uunia, vaan omat ruoat valmistettiin

huoneiston keittiön puuhellalla. Kellarissa sijaitsivat myös kaksi saunatilaa, toinen opettajille ja

työntekijöille sekä toinen asuntolan oppilaille. A-rapusta kuljettiin opettajien saunaan ja B-rapusta

työntekijöiden saunaan. Myöhemmin työntekijöiden saunan tilalle tehtiin iso pyykinpesuhuone.

Leena muistelee että B-rapun saunatiloissa ei kovin usein saunotettu asuntolan lapsia, sillä heidän

piti mennä viikonlopuksi koteihinsa. Asuntolan oppilaat siivosivat myös B – rappua. Siivoustyö oli

tarkkaa ja kuri kovaa.301 

Leenan äiti Elsa teki pitkää päivää koulun siivoojana. Kaikki ovet pidettiin lukossa käytön jälkeen

ja hänellä oli iso avainnippu työtä varten. Työpäivät olivat pitkiä sillä koulun tilat siivottiin

päivittäin heti koulun loputtua. Aamulla Elsa avasi luokkien ovet opettajille. Ensi Elsa siivosi

vanhemman kivikouluosan, kansakoulun 1949 valmistuneet luokkahuoneet ja myöhemmin

iltapäivällä keskikoulunosan. Koulun piha oli soralla ja sieltä kulkeutui paljon soraa luokkiin. Leena

muistelee koulun piha-alueen aidan olleen verkkosilmukka-aita ja aidan keskellä koulun

pääsisäänkäyntiä vastapäätä oli iso autoille ja kävelijöille tarkoitetut portit. Leena muistelee kuinka

300 SuomKA, Kunnalliskertomus vuodelta 1958, 31.
301 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 2015. 
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terveyssisar rouva Herzen ajoi autolla pihaan ja lasten piti juosta avaamaan portti. Leena muistelee

että koulun Laitilan puoleisella pihalla oli oepttaja Anni Reinikaisen puutarha, johon ei saanut

mennä ilman lupaa. Puutarhaa reunusti siperianhernepuuaita. Nykyisen ison lehtikuusen paikalla oli

tuolloin lipputanko. Polkupyörätelineet olivat Lassilan tontin rajalla. Koulun edessä kulkeva

Kainuuntie oli hiekkapäällysteinen, eikä jalkakäytävää vielä tuolloin ollut. Leena kertoi, että koulun

ovia pidettiin visusti lukossa, ettei siellä päässyt kulkemaan miten sattuu. Opettajien asuntojen

rapuissa ei saanut kulkea ilman pätevää syytä. Leena kertoi niiden olleen asukkaiden omaa aluetta.
302 Myös talonmies teki pitkää päivää koululla. Hänen piti olla saatavilla aamusta iltaan.

Talonmiehenä työskennellyt Antti Juntunen ajan tavan mukaisesti asunut koululla, vaan kävi  töissä

kotoa pitäen. Pitkien työpäivien varalle oli hänelle tehty lepohuone vanhimman koulun osan

komerosta, joka sittemmin muutettiin karttavarastoksi. Leena kertoi että talonmies Antti Juntunen

oli sotaveteraani ja tarvitsi lepoa pitkien työpäivien lomassa. Leenan äidin jätettyä siivooajan työt,

asuntoon muutti talonmies Kemppainen.303

Leena Juntusen lisäksi haastattelin opettaja Kauko Mannermaa. Hän tuli luokanopettajaksi

Kirkonkylän koululle vuonna 1990. Mannermaa muistelee kivikoulussa vietettyjä työvuosia

lämmöllä. Tilajärjestelyiltään vanha rakennus palveli koululaisia hyvin ja Mannermaa kuvasi

tunnelmaa vanhassa rakennuksessa lämpimäksi. Mannermaan mukaan lapsille ympäristön

hahmottaminen on helpompaa kun tilat ovat lähekkäin ja mitta-kaava on heille sopiva. Hän kehui

kivikoulun sisä ja etupihan sopivan hyvin käytettävyydeltään lapsille. Kysyin Mannermaalta tekikö

alakoulu yhteistyötä alueen kasvihuoneen kanssa. Alakoululaisten käynnit olivat satunnaisia,

joitakin keväällä toteutettuja käyntejä kasvihuoneelle tehtiin, mutta pääosin kasvihuoneentilat olivat

yläkoululaisien käytössä. Kysyin Mannermaalta, kuinka koululaisten ja asukkaiden yhteiselo sujui

samassa rakennuksessa. Hänen mukaansa yhteiselo sujui hyvin ja kummatkin elelivät omissa

oloissaan. Samaan kysymykseen Leena Juntunen vastasi, etteivät oppilaat eivät ole heidän tontillaan

kulkeneet. Koulun ja Kalevan tontin välillä ei ole ollut koskaan aiemmin pidempää aitaa. Koulun

puolelta oli jossakin vaiheessa oikopolku nykyisen makasiinin paikalta, mutta kulku siitä loppui kun

polun viereen tuli koirankoppi, talon saksanpaimenkoira piti tontin rajalla vahtia ja polun käyttö

tyssäsi koiran haukuntaan. 304 

302 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 2015.
303 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 2015.
304 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 2015.
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Alueen kulttuuriperintöarvot ja käyttömahdollisuudet

Historialliset merkityssisällöt muodostavat lähtökohdan kulttuuriympäristön arvottamiselle. Tämän

vuoksi on selvitettävä mitkä olosuhteet, elementit ja ominaispiirteet ovat merkityksellisiä

yhteiskunnan ja yhteisön kannalta. Alueen ympäristö on eriaikaisien tapahtumien, muutosvoimien

ja toimintatapojen tulos. Ympäristössä säilyneen ominaispiirteet eivät aina edusta tärkeimmiksi

koettuja kehityskulkuja. Ajan kuluessa merkitykset voivat muuttua. Historiallinen konteksti auttaa

ymmärtämään näitä erilaisia merkityksiä eri aikoina. Esimerkiksi asuntolarakennuksen

valmistuminen paransi 1960-luvulla koulun asuntolaolosuhteita ja rakennus oli asuntolatoiminnan

loputtua 1990-luvun alusta alkaen useiden eri toimijoiden käytössä. Lopulta rakennus kuitenkin

todettiin käyttökelvottomaksi ja nyt se on käyttökiellossa.305

Koulu on kylän tai kaupunkiyhdyskunnan tärkeimpiä rakennuksia. Kasvatus- ja opiskeluympäristön

lisäksi se tarjoaa yhteisölleen vapaa-ajan, harrastus- ja kokoontumispaikkoja. Riippumatta siitä,

onko se syrjäisessä maaseudun kylässä, kunnan tai kaupungin keskustaajamassa tai lähiössä – koulu

koetaan aina tärkeäksi yhteiseksi kokoontumispaikaksi. Siellä kokoonnutaan erilaisiin kokouksiin,

tilat taipuvat urheiluseurojen, taide- ja käsityöpiirien sekä erilaisten kerhojen käyttöön. Suru on

yleensä suuri, jos päättähät ilmoittavat harkitsevansa koulun lakkauttamista. 306 

Suunnittelussa on kulttuuriympäristön kannalta tärkeää tarkastella, miten uusi rakentaminen

sijoittuu suhteessa vanhaan kylärakenteeseen ja kulttuurimaisemaan, sekä miten se huomioi alueen

aiemman rakentamisen. Maaseutualueilla on käytännössä erilaisia reunaehtoja johtuen siitä, miten

rakentamisen sijoittuminen on määritelty mahdollisessa kaavassa ja rakennusjärjestyksessä.

Tilanteet ovat myös erilaisia riippuen siitä, onko alueella rakennustapaa koskevia määräyksiä tai

suosituksia, jotka voivat sisältyä kaavaan, rakennusjärjestykseen tai rakennustapaohjeisiin.307

Kainuun maakunnassa rakennushistoriallisesti arvokkaaksi kohteeksi308 on valittu Ämmänsaaren

vanha kunnantalo, joka on saman suunnittelutoimiston suunnittelema. Vanha kunnantalo edustaa

tyyliltään samankaltaista, muotokieleltään selkeätä, jälleenrakennusajan julkista arkkitehtuuria kuin

kirkonkylän koulu. Kainuun maakuntakaava 2020:n selostuksessa matkustajakoti Kaleva on

merkitty maakunnallisesi arvokkaaksi kulttuurihistorialliseksi  kohteeksi. 309

305 Kulttuuriympäristö analyysi – Opas DIVE-menetelmän käyttöön, 18 – 19. ; Kenttätyöaineisto, Helttunen, 2015.
306 Tapaninen, 2007. s. 36.
307 Aarrevaara, 2009, 27.
308 Tervonen, 2006, 54.
309 Sähköinen aineisto, Maakuntakaavaselostuksen liitetaulukot ja liitekartat, liite 10. Suomussalmi: kohde numero 19, 

Matkustajakoti Vanha Kaleva, 24.  
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Kulttuuriympäristöllä on myös erilaisia elämysarvoja. Ympäristö voi edustaa jatkuvuutta, vaihtelua

sekä alueellista omaleimaisuutta. Alueen koulurakennukset on rakennettu yhtenäiselle rajatulle

alueelle. Koulurakennuksia ei juuri enää rakenneta kylien keskustien varrelle, vaan useimmiten

syrjempään vilkkaista teistä. Kulttuuriympäristöt vahvistavat myös paikkaan kuulumisen tunnetta,

luovat tunnistettavuutta, herättävät innostusta ja pettymystäkin. Ne synnyttävät historiatietoisuutta

ja rakentavat identiteettiämme. Kulttuuriperinnön käyttöarvon vaaliminen edistää

yhteiskunnallisesti kestävää kehitystä. Käyttöarvon säilyttämisellä voidaan tarkoittaa esimerkiksi

rakennusten, infrastruktuurin hoitoa ja ylläpitoa. Koulualueella on heikosti havaittavissa

käyttöarvojen vaalimista. Nurmialueita on hoidettu koulurakennusten tyhjenemisen jälkeen, mutta

rakennuksien lähempi tutkiminen osoittaa ettei niistä haluta enää pitää huolta. Kivikoulun rännit on

esimerkiksi jätetty korjaamatta ja kosteuden annetaan tehdä tuhoa seinärakenteisiin, rakennukset on

jätetty kylmilleen. Kulttuuriympäristöjen erilaisia arvoja voidaan osoittaa kohteen valtakunnallisten,

alueellisten tai paikallisten piirteiden avulla. Näitä voivat olla esimerkiksi tietoarvo, elämysarvo ja

käyttöarvo. Tietoarvoja voivat olla tutkimuskohteen edustavuus, osuus laajemmasta

kokonaisuudesta, kohteen alkuperäisyys ja fyysinen kunto. Elämysarvoja voivat olla

arkkitehtoninen tai taiteellinen laatu, sekä identiteetti- ja symboliarvot. Käyttöarvoja voivat olla

esimerkiksi toiminnallisuus, taloudellisuus ja ekologisuus. Tietoarvoiltaan koulualueen rakennukset

edustavat modernia rakennusperintöä, 1950-1970 luvun koulurakentamista. Talvisodassa palaneen

kylän uudelleen rakentaminen tyhjästä on jo symboliarvo sinänsä. Jokaisen uuden rakennuksen tiili,

lauta ja ikkuna on rakennettu raunioille, nostaen rakentamalla yhteisön tulevaisuuden uskoa.  310

310 Kulttuuriympäristön analyysi – Opas DIVE-analyysin käyttöön, 20. ; Kenttätyöaineisto, Helttunen, 2016.
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Ilmakuva (kuva 100) ajoittunee 1990-luvulle, koska asuntolarakennuksen päätyyn on rakennettu

päiväkodin piha-aluetta rajaava matala puinen aita. Koulualuetta ympäröivä tiestö rajoittaa alueen

omaksi kokonaisuudeksi ja näin se erottuu kylän muista alueista.311 

Kuva ajoitettu 1990-luvun lopulle. 312

Koulualueen tilat ovat tyhjennetty käyttäjistä viimeisen seitsemän vuoden aikana. Yläkoulun

311 Sähköinen aineisto, ilmakuva koulun alueelta, kuvaaja ja aika tuntematon. (viitattu 5.1.2016)
312 Sähköinen aineisto, ilmakuva koulun alueelta. Kuvaaja ja aika tuntematon (viitattu 16.1.2016)

Kuva 100: Ilmakuva Kirkonkylän koulualueesta etelän suunnasta. 311

Kuva 101: Ilmakuva Kirkonkylän koulualueesta pohjoisesta päin kuvattuna. 312
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muuttaessa Ämmänsaareen vuonna 2009 alakoulu jäi yksin tilojen ylätalon tilojen käyttäjäksi.

Alatalolta oli alakoulun käytössä enää ruokala tilat. Yläkoulun väistyessä Ämmänsaareen vanhasta

asuntolarakennuksesta muutti sivukirjasto ja päiväkoti alatalon tiloihin. Sivukirjasto on sittemmin

lakkautettu ja päiväkoti siirtyi Karhulanvaaralle alakoulun yhteyteen. Ylätalon pitkää katosta

korjattiin jossakin vaiheessa. Ylätalon tyhjentyessä rakennus jätetään peruslämmölle. Keväällä 2016

teknisen työn tiloissa toimii Kiantaopiston kurssi. Sivistytoimi ei enää vuokraa koulun tiloja

käyttöönsä poismuuton jälkeen.313 Kasvihuone on edelleen käytössä. Aluperin oppilaskäytössä

olleessa kasvihuoneessa kasvatettiin koululle vihanneksia sekä jonkiverran kukkia. Myöhemmin

tiloissa kasvatettiin kunnan tarpeisiin kukkia. Kasvihuonetta hyödynnettiin kaikenikäisten

koululaisten opetuksessa. Ajoittain koulu oli omavarainen kasvihuoneen tuotannon turvin.314

DIVE- menetelmässä ei huomioida nykyolosuhteiden rajoitteita. Menetelmän kehittämispotentiaali

suuntaa kulttuurihistoriallisten arvojen ja resurssien säilyttämiseen, käytön ja kehittämisen

suunnittelemiseen. Olosuhteiden rajoitteiden poistamisella pyritään edistämään vapaata ideointia

kohteiden mahdollisuuksista. Syntyneiden ideoiden toteuttamiskelpoisuutta, kulttuuriympäristön

haavoittuvuutta ja sietokykyä, sekä syntyneiden suunnitelmien suhdetta kaavoitukseen ja

taloudellisiin, sekä poliittisiin olosuhteisiin arvioidaan vasta DIVE-prosessin jälkeen. Dive-

prosessin neljännessä vaiheessa voidaan pohti miten kulttuuriympäristöm ominaispiirteitä voidaan

vaalia ja kehittää. Kirkonkylän koko koulualueen kehittämistä ei ole otettu kunnassa julkiseen

keskusteluun. Koulun siirtämisestä käytiin keskusteluja, mutta niiden selvittäminen on jätetty

tutkimuksen ulkopuolelle. Dive-prosessin tarjoamat mahdollisuudet alueen erilaisten arvojen

tunnistamiseen sekä alueen kehittämiseen ovat edelleen olemassa, mutta löytyykö osallistavaan,

sekä yhteisön arvoja määrittelevään keskusteluun motivaatiota, on toinen asia. Alueen

kaavoitukseen uudistamisessa olisi suotavaa, että asukkaita kuunneltaisiin ja kulttuuriympäristöön

liittyviä arvoja selvitettäisiin. Tutkimusaikana koulualueen tilanne muuttui radikaalisti kun koulu

muutti alueelta pois. Lisäksi asuntolarakennuksen purkutyöt alkavat syksyllä 2016. Selvisi että

alueella tehtiin kaukolämpötöitä, joissa ylätalon lämpölaitokselta kaivettiin uusi lämpökanava

Kalevan taloon. Selvitin asiaa kunnan isännöitsijältä Seppo Kinnuselta ja hän kertoi, että samalla

vanha kansakoulu on jätetty pois uudesta lämpöverkkokanavasta. Tämä päätös sinetöi vanhan

kansakoulun lämmittämisen mahdollisuuden kaukolämpöverkosta. Samaan lauseeseen isännöitsijä

Kinnunen totesi että ”se puretaan seuraavaksi”. 315 

313 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 2015.
314 Sähköpostikeskustelu, Korhonen ja Helttunen.
315 Kulttuuriympäristö analyysi – Opas DIVE-menetelmän käyttöön, 20. ; Kenttätyöaineisto, Helttunen, 2016.
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Lainaan seuraavaksi tekstin pätkiä blogista Maalaisrealismia, otsikolla Kiinteistöjä itsepäisille

ihmisille. Tämä loistavan napakka blogiteksti tuli eteeni kun etsin tietoja Kirkonkylän

maisemahankkeen työntekijästä.  ”Kiinteistö myytävänä, kiinteistö myytävänä, kiinteistö... Päivän

palaverissa tipahteli teknisiä tietoja tyhjillään olevien kiinteistöjen neliömääristä. Järkipuhetta

lämmityskuluineen ja kunnostustarpeineen. Melkein kuuli, kuinka osallistujien muistot

viiskymmenluvun lapsilaumoista kivikouluissa napsahtivat muistojen arkkuun lukon taakse. . . Ei

löydy kirjoista ylistystä isomummoille, jotka pyöräyttivät lapsilauman "väärään" paikkaan. Ei löydy

teknisen puolen tiedostoista kammaria nykyihmiselle, jossa saisi tehdä etätyötä hiljaisuudessa tai

pelkästään tilaa olla kylähullu tarpeeksi väljissä maisemissa... Välittäkää piutpaut

hallitusohjelmista, alijäämäisistä kuntatalouksista! Vääntykää väkisin landelle, vaatikaa

etätyökonetta nyrkkiä puiden, tuokaa yrityksenne vanhoihin kyläkouluihin, tinkikää matkasta

turhuuden turuille ja tuhlatkaa rahanne kyläkauppaan, mielenosoittaakaa juurtenne puolesta,

vaatikaa tieremonttia, pitäkää kynsin hampain kiinni tukirahoista....Se on nimittäin nyt teistä itsestä

kiinni. Kyllä meidän elämän eteen värkkäillään direktiiviä ja maakuntaohjelmaa, mutta itse on

elämänsä suunta valittava. Tervetuloa takaisin maalle, jossa puu on puuta, eikä komposiittia,

ruokakin maistuu joltakin, ja unta ja näläkää riittää ja lempikin palaa alkuvoimaisena.”316

Yhteenveto

Suomessa sodan jälkeinen jälleenrakennuskausi kesti paikoin jopa 1960-luvulle saakka.

Jälleenrakentamisessa oli kyse kansakunnan rakentamisesta konkreettisesti. Henkisen ilmapiirin

jälleenrakentaminen edellytti uuden tarvetta ja uskoa parempaan tulevaisuuteen. 317 Kirkonkylä alue

tarvitsee samankaltaista henkisen ilmapiirin uudelleen elvyttämistä, tulevaisuuden uskoa ja

konkreettisia toimia. Koulualueen kulttuuriympäristön historiallinen rooli kylän yhtenä keskuksena

on kiistaton. Koululaueen rakennusten tulevaisuutta ja käyttöä tulisi pystyä miettimään

korostamalla jo olemassaolevia alueen vahvuuksia. Kysymällä ja kuuntelemalla asukkaiden

toivomuksia omasta elinympäristöstään ja siitä millaisen rakennusperinnön, ympäristön he haluavat

jättää jälkipolville. Kylä on poltettu jo kerran. Nyt se rapistuu tyhjinä tiloina. Olemassaolevaa

rakennuskantaa ja ympäristöä tulisi hyödyntää keskittymällä kehityspotentiaaliin ja siihen mikä on

jo toimivaa, mistä voisi jatkaa kehittämistä.318 Kunnan teknisen lautakunnan toimintalinjaan ja

strategioihin on kirjattu viihtyisän ympäristön edellytykseksi toimiva ja ympäristöarvot huomioiva

316 Sähköinen aineisto, Misku, 20.8.2012. Blogi teksti, Kiinteistöjä itsepäisille ihmisille (viitattu 22.10.2015).
317 Nevanlinna, 2005, 212-213.
318 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 2016.
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yhdyskuntarakenne. Strategian mukaan rakennettua ympäristöä parannetaan ja ylläpidetään

suunnitelmallisesti kestävän kehityksen periaatteet huomioiden.319 Näen, että koulurakennuksen

takana piilee alueen jatkokehityksen vihreä, sykkivä sydän. Kasvihuoneen ja sen ympäristö on

vehreä, puistomainen ja sen kehittymispotentiaali on toimia tiettyinä aikoina kyläläisten

kasvihuoneena, yhteisöllisyyttä edistävänä kokemuspaikkana. Yhteistyö koululaisten ja asukkaiden

kanssa voisi olla edelleen mahdollista kunnan tarjoamien tilojen avulla.

Tässä maisteritutkielmassa etsittiin alueen historiallisia merkityksiä ja analysoitiin niitä laajan

tutkimusaineiston avulla. Tutkimuskysymykseen, Mitä ympäristön nykytila kertoo koulualueen

historiallisesta kehityksestä ja sen luonteesta? – Vastasin kappaleessa kaksi ja kolme. Alueen

historiallisten vaiheiden selvittäminen vahvisti erilaisten arvojen olemassaoloa. Rakennukset ja

ympäristö kantaa yli sukupolvia ulottuvia merkityksiä, jotka näkyvät merkkeinä rakennetussa

kulttuuriympäristössä, sekä erilaisina paikan kokemuksina ihmisten mielissä. Koululaitoksen

kehitys on taannut tasa-arvoisen mahdollisuuden opiskeluun. Yhteiskunta on luonut rakenteillaan

mahdollisuuden tiloihin, joihin on upotettu paljon resursseja. Olisi hyvin lyhytnäköistä ajatella, että

pelkästään purkamalla kaikki pois, saavutettaisiin kestävää ja hyvää ympäristöä.

Tutkimuskysymyksiin, Millaisia yhteiskunnallisia ja alueellisia merkityksiä alueelta voidaan

löytää? Voiko alueen ominaispiirteitä kehittää, kuinka paljon voidaan muuttaa ja millä keinoin

alueen resursseja voidaan hyödyntää? Vastasin kappaleessa neljä ja viisi. Koulualueen ympäristön

ja rakennusten analysoinnin, havaintojen, sekä historiatiedon avulla muodostui kokonaiskuva

koululaueen rakennetusta ympäristöstä keskellä kylää.

Dive-analyysi toimi tässä tutkimuksessa raamina, jonka avulla oli mahdollista tarkastella

koululaueen rakennettua ympäristöä eri näkökulmista käsin. Dive-menetelmä jäsensi tutkimusta ja

auttoi hallitsemaan runsasta tutkimusaineistoa. DIVE:n vaiheista osallistaminen jäi toteuttamatta, se

olisi ollut hedelmällistä tehdä, sillä silloin mukaan olisi saatu esimerkiksi yhteistön ja päättäjien

arvoihin liittyvää tietoa ja olisi syntynyt mahdollisuus ideoimaan alueen jatkokäyttöä. Nyt tiedot

pohjautuvat haastateltujen mielipiteisiin ja päättäjien tekemiin valintoihin, sekä kenttätöissä

tehtyihin havaintoihin. Koulualueen historian tutkiminen on ollut tärkeää, koska alueen rakennusten

alkuperäinen käyttötarkoitus on muuttunut ja rakennuksia aletaan purkaa. 

Rakennusten inteiöörejä uudistetaan herkemmin kuin ulkopintoja. On harvinaista että rakennusten

319 SuomKa, Suomussalmen kunnan talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2014-2015, 83.
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tilojen käyttö ja tyyli säilyisivät aikojen saatossa samoina. Sisätilat voivat tuoda kosketuksen

menneisyydestä meidän lähellemme. Säästäväisyys ja välttämättömät korjauksetkin voivat säilyttää

tunnelmaltaan lämpimiä vanhoja koulurakennuksia. Menneiden aikojen niihin tuoma

kerroksellisuus kuvaa elämän jatkuvuutta.320 Tässä tutkimuksessa lähemmässä tarkastelussa oli

kansakoulu. Kansakoulun ja viimeisimpiänä alakouluna toimineen rakennuksen sisätilat ja

ulkomuoto on säilynyt harvinaisen hyvin. Rakennuksen pääkäyttäjät ja suunnittelijat ovat

kunnioittaneet vanhoja tilaratkaisuja, materiaaleja ja rakennuksen alkuperäistä henkeä. Talon

kunnossapito ja säilyttäminen vaatii välittömiä toimia, koska se on jo haavoittuvassa tilassa tyhjänä

olon ja kylmilleen jättämisen vuoksi. Rakennuksen käytön aikana siitä ei tehty virallisia

kuntotutkimuksia. 1950-luvun kerrostalot ovat lujarakenteisia. Rakennusta ei ole pilattu lisäämällä

kaikkiin tiloihin koneellista ilmastointia. Rakennustekniikan, sähköjen ja putkien uusiminen on

nykypäivää. 

Kirkonkylän kansakoulun suunnittelijatoimiston arkkitehdin Jussi Lappi-Seppälän vaimon Mirja

Lappi-Seppälän arkkitehdin elämänkerta artikkelia lainaten: ”Rakennushallituksen pääjohtajana

Jussi Lappi-Seppälä joutui ensisijaisesti johtamaan kokonaan uuden rakennuttamista. Mutta hän

tunsi myös tarvetta säilyttää ennen meitä ollutta. ”"Ihmisen aikaansaannokset ovat katoavaisia.

Joskus tulee hetki, jolloin on viimeinen mahdollisuus pelastaa jälkipolville jotakin esi-isien

aikaansaamaa."” 321

Kansakoulurakennus sijaitsee Suomussalmen vanhimman maantien varrella, keskellä kylän

keskustaa ja rakennuksen naapuritalo Kaleva elää uutta kukoistuskautta ravintolatoiminnan

virkistymisen myötä. Koulun muuttaminen pois alueelta vaikutti radikaalisti kylän nykyiseen

tunnelmaan. Toivoin alueen tulevaisuudelle uutta yhteisön toiveita kuuntelevaa suunnittelua. Tämä

tutkimus toimii taustoituksena alueen historian tunnustamisessa ja havaitsemisessa. Jatkotutkimusta

voisi tehdä viranomaisten arvovalinnoista, niistä lukuisista päätöksistä joita koulualue on pitkän

historiansa aikana kohdannut. Alue on radikaalin muutoksen edessä, tilanne on tutkimuksen aikana

muuttunut, alueen ensimmäistä rakennusta, asuntolaa puretaan syksyllä 2016. Minulle on myös

kerrottu että kansakoulurakennus on tarkoitus myös purkaa. Kaukolämpölinja on katkaistu

kansakoulun ja ylätalon välillä kesän 2016 aikana. Avoimelle, asukkaita kuuntelevalle keskustelulle

olisi nyt sopiva aika, mikäli yhteisö haluaa käydä laajempaa keskustelua rakennetun ympäristön

nykytilasta ja tulevaisuudesta. 322

320 Niskanen, 2007, 13 ja 16.
321 Sähköinen aineisto, Lahti-Seppälä, 16.12. 2008. (viitattu 11.7.2015).
322 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 2015–2016.
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LIITTEET 

LIITE 1 Kartat

Tutkimuskohteen sijainti kartalla. 1

Mustalla merkitty koulun alue sijaitsee keskellä kylän taajama asutusta. Inventoitu koulualue

rajattuna. Kartassa näkyy harmaalla vuonna 2015 koulun alueella sijaitsevat rakennukset. 2

1 Sähköinen aineisto, Grafiikka kartat 1., Helttunen (viitattu 30.1.2016)
2 Sähköinen aineisto, Kartta, Fonecta ; Kartta Fonecta, Zoomauskuva nro 2. ; grafiikka Helttunen. (viitattu 30.1.206)



2

Asemapiirroksia kansakoulun laajennus osasta. Ensimmäinen suunnitelma ei toteutunut, koska

koulua päätettiin laajennetaa suunnitteluvaiheen edetessä. 3 

3 SuomKA, Suomussalmen kirkonkylän kansakoulun asemapiirros, nro 1. Lahti-Seppälä & Martas Oy, 31.10.1945; 
SuomKA, Suomussalmen kirkonkylän kansakoulun asemapiirros, nro 1. Lahti-Seppälä & Martas Oy, 14.6.1948. M-L. 
M.



3

LIITE 2 Kansakoulun pohjapiirros

4

4 Suomussalmen kansakoulun muutospiirustus, Esko Laitinen, 29.5.1965. 



4

LIITE 3 Kaavoituksen pohjakartta ja asemapiirroksia

Vuoden 1964 Kirkonkylän kaavoituksen pohjakartassa kivikoulun takainen alue on rajattu tulevaa 
rakentamista varten. 5     

    

 Lähikuva kaavoituksen pohjakartasta koulualueesta.6 

5 Kirkonseudun rakennuskaava, Kaavoituksen pohjakartta, 1964. (viitattu 4.1.2016)
6 Rajattu kuva Kirkonkylän rakennuskaavasta, Alkupeäinen kuva kaavoituksen pohjakartta, 1964, (viitattu 4.1.2016)



5

Punaisella merkitty alue on asemakaavoitettu 1966 rakennusluvalla koulun uudeksi alueeksi. 
Kartassa merkitty koulurakennus on kansakoulurakennus vuodelta 1949-1952. Kuuselan tila 1 ha on
ostettu kunnalle vuonna 1952.7 

Kansalaiskoulun rakentamisen yhteydessä rakennettiin yhteensä neljä rakennusta8

7 SuomKA, Suomussalmen Kirkonkylän kansalaiskoulun rakennuslupahakemus 9/1966, Liite kartta; 
Kiinteistötietojärjestelmä, Kuuselan tila nro 777-406-2-5, tulostettu 7.12.2015.
8 SuomKA, Suomussalmen kansalaiskoulun rakennuslupahakemus 9/1966, Liite, Kansalaiskoulun asemapiirros 
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LIITE 4 Kansakoulun yleistiedot

Voimassa olevat kaavat: 

Kirkonkylän ja Ämmänsaaren yleiskaava vuodelta 1983. 

Kirkonkylän asemakaava vuodelta 1967.

Suomussalmen kunnan rakennusjärjestys hyväksyttiin vuonna 1961.

Suunnittelun ja toteutus:

Arkkitehtitoimisto Lahti-Seppälä ja Martas Oy 1945–1952

Myöhemmät muutostyöt:

Rakennussuunnitelma Arkkitehti E. Laitinen

LVI muutostyöt Insinööritoimisto Esko Miettinen, Kajaani

Rakennuspinta-ala: 

Tiedot vanhimmasta 1949 valmistuneesta rakennusosasta: Kokonaistilavuus 5600 m³ ja

rakennusosan ulkomitat päädyissä 1430 m ja leveys pitkillä sivuilla 3230 m.
Käyttötarkoitus:

Asuntoja 1949–2009 

Asuntola tiloja 1949–1971

Asuntola apukouluna (vanhat keskikoulun majoitustilat) 1971– ei varmuutta pois siirtymisajankohdasta

Kansakoulu 1949–1973

Keskuskoulun jatkoluokka 1947–1948

Kokeilu keskikoulu 1948 

Keskikoulu 1958  

Apukoulu (myöhemmin Kanervan koulu) 1971–1983

Peruskoulu 1973–2009 

Laajimmat muutos- ja korjaustyöt:

Lämpö-, vesi ja viemärijohto, sekä ilmanvaihtolaitteiden muutostyöt 

I vaihe 1985 

II vaihe 1987–19889

Nykyinen käyttö:

Rakennus on käyttämättömänä. Ainaostaan liikuntasali on agility harrastajien ympärivuotisessa käytössä.

Rakennus on kytketty pois kaukolämmöstä ja sähköt toimivat vain osassa rakennusta. Rakennuksen LVI-

tekniikka pääosin 1966 vuonna asennettua, vesiputkisto, lämmitysjärjestelmä ja sähköjärjestelmä ovat

käyttöikänsä päässä. Tutkimushetkellä rakennus oletettavasti rungoltaan toistaiseksi hyvässä kunnossa.

Jatkokäytön kannalta rakennus on haastava suuren koon vuoksi. 9

luonnos nro 1, Rakennuslautakunnan hyväksymä 24.1.1966.
9 Suomussalmen kunnan kaavoituskatsaus vuodelta 2014 ; SuomKA, kunnalliskertomus, 1961, 4. ; SuomKA 
Kansakoulun laajennus leikkaus A-B, Kouluhallitus hyväksynyt 27.11.1948, Lappi-Seppälä Martas Oy, nro 19, 
16.4.1946. ; Vester L. & Alanko O.,1996, 41. ; Kauhanen, 2011, 532. ;  Vester L. & Alanko O,1996. ; Sähköinen 
aineisto, Kirkonkylän koulun esittely, (viitattu 26.10.2015). ; Kauhanen, 2011, 321 – 322. ; SuomKa, 
Kunnalliskertomus, 1987, 33.
9 Kenttätyöaineisto, Helttunen, 2015–2016.
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LIITE 5 Lahti-Seppälä ja Martas Oy:n suunnittelukohteita

Suomussalmella

– Kirkonkylän kansa- ja keskikoulu 1949–1952

– Ämmänsaaren kunnantalo 1952 –1953 10

– Vuokin kirkko 1954 11

Kainuussa

– Otamäen teollisuusyhdyskunta, asemakaava ja rakennukset, 1951, RKY merkitty 12

Muualla Suomessa

– Harjavalta, kaupungintalo 1952 13

– Porin Riihiketo aravataloja 1948–1958 

– Hämeenlinnan Kauriala kerrostalo 1952 14

10 Suomussalmen vanha kunnantalo tuhoutui talvisodassa ja uuden kunnantalon rakentamisesta syntyi kiista 
Ämmänsaaren ja Kirkonkylän välillä. Kunnantalo rakennettiin Ämmänsaareen. Kaksikerroksinen rakennus valmistui 
1953. Rakennuksen suunnitteli arkkitehtitoimisto Lappi-Seppälä ja Martas vuonna 1948. Rakennus toimi kunnantalona 
vuoteen1975 asti, jolloin valmistui uusi kunnantalo. Myöhemmin rakennuksessa on toiminut Suomussalmen 
verovirasto. Vanha kunnantalo on osa Suomussalmen jälleenrakennus työtä ja toimi merkkinä Ämmänsaaren 
siirtymisestä kuntakeskukseksi. Suomussalmen historiallisesti arvokkaat kohteet, (viitattu 27.1.2016) ; Tervonen, 2006.
11 Sähköinen aineisto, Suomussalmen kunta, Nähtävyydet ja käyntikohteet, (viitattu 12.10.2015).
12 Otanmäki on edustava esimerkki 1950-luvulla syntyneestä yhteinäisestä kaivosyhdyskunnasta. Alue sijaisee   

Oulujärven etelärannalla ja sitä ympäröi suotasanko. Kaivosalueen välittömään läheisyyteen liittyy kompakti 
kaivosyhdyskunta. Alueen runkona on kaivokselta alkava keskuskatu ja korkeiden 4 ja 7 kerroksisten kerrostalojen 
jono. Alueen keskuskadun toiselle puolen sijoittuvat liikerakennukset, paloasema sekä tien päädyssä sijaitseva 
kirkko. Kerrostalojen takana sijaitsee insinöörien rivitaloja sekä tehtaanjohtajan asunto. Vuonna 1953 valmistunut 
koulu sijaitsee kylän laidalla. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt,  (viitattu 12.10.2015).

13 Sähköinen lähde, Satakunnan arkkitehtuurikartasto, (viitattu 12.10.2015).
14 Lähde ei kerro tarkkaa osoitetta kerrostalolle. Googlen streat view:n mukaan Hämeenlinnan Kaurialan asuinalueella 

Torikatu 32 A on kaksi kerroksinen lamelli kerrostalo vuodelta 1952. Talo muistuttaa sisäänkäynnin muotoilun 
puolesta Kirkonkylän koulurakennusta joten oletan sen olevan Lahti-Seppälä ja Martasin suunnittelema. Sähköinen 
lähde, Liite, Hämeen maakunnallisesti arvokkaat rakennusperintökohteet, (viitattu 12.10.2015).
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LIITE 6 Kivikoulun vauriot

Liitteessä 6 on kenttätöissä kesällä 2015 havaittuja kansakoulurakennuksessa olevia

kosteusvaurioista. Rakennuksen lämmitys lopetettiin vuoden 2013 aikana.15 

15 SuomKA, Suomussalmen kunnan talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2014 - 2015, 88. ; Kenttätyöaineisto, 
Helttunen, 2015.
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LIITE 7 Kansakoulu rakennuksen muutostöitä

Sinisellä pohjalla leikkauskuva asuntoportaiden kohdalta sekä yksityiskohta kellarikerroksen
lämmityshuoneen tiloista (1945). Keltaisella pohjalla kolme muutospiirustus kuvaa
polttoainevaraston laajennuksesta (1953). Vihreällä pohjalla yksityiskohta muutospiirustuksesta
(1966). 16

16 SuomKA, Kansakoulun leikkaus asuntoportaiden kohdalla, nro 62, 20.10.1945; Kansakoulun kellarikerroksen 
pohajpiirros nro 63. E.N, 14.12.1945; Kellarikerroksen muutospiirustus vesi- ja viemärijohdot, Miettinen, E. 
10.3.1966.
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LIITE 8 Laajennusosan asunnot

Liitteessä 8 on kenttätössä läpikäytyjen asuntojen sisätilakuvia, sekä näkymiä ulos.17

17  Kenttätyö aineisto, Helttunen 18.8.2015
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