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ilmakuvassa vuodelta 1960 on 
keskellä Pekkalan yläkoulu, jonka 
vasemmalla puolella koivikon 
takana näkyy urheilukenttä. 
kuvan oikeassa reunassa näkyy 
alakoulu, tien toisella puolella 
temisevän torppa. suomen 
ilmakuva oy; reprottu Helena 
korppoon yksityisarkistosta.



s a a t e s a n a t

Pekkalan koulu on vuonna 1891 rakennettu hirsirunkoinen koulura-
kennus, joka sijaitsee Pekkalan kylässä tilalla Eerola (RN:o 4:0) Jämin-
kipohjaan vievän tien varressa. Koulu muutti rakennuksesta pois vuonna 
1975. 2010-luvulla oltiin kahden vaiheilla: purkaako rakennus vai säilyttää 
se mm. henkilö- ja kulttuurihistoriallisten arvojensa vuoksi. Ruoveden 
kotiseutuyhdistys tilasi Kallion Savo-seuralta (KSS) eli arkkitehdeilta Netta 
Böök, Marko Huttunen ja Katja Savolainen selvityksen koulun rakennus-
historiasta, rakenteista ja kunnosta. Selvitystä käytetään apuna mahdollisen 
korjaushankkeen rahoitusta etsittäessä.

Taiteen keskustoimikunta myönsi selvityksen tekemiseen 3000 euroa. Sillä 
rahoitettiin matka- ja kuljetuskustannukset, työryhmän elinkustannukset 
Ruovedellä tehdyn kenttätutkimus- ja kirjoitustyön aikana (10.8.2011 ja 
19.–23.9.2011), lähdeaineiston ja loppuraportin tulostuskulut, Ruoveden 
kattokinkereissä 8.10.2011 pidetty esitys sekä artikkeli Suomen ICOMOS:n 
Vernadoc 2011 -julkaisuun. Pääosin Kallion Savo-seura teki työn talkoina. 
Ruoveden kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja, Pekkalan kartanon omistaja 
Marcus Hackmann tarjosi työryhmälle majoituksen, yhdistyksen sihteeri 
ja arkistovastaava, Ruoveden kunnan hallintosihteeri Veikko Önkki auttoi 
arkistotutkimuksessa, Petri Hurskainen antoi käyttöön autonsa ja Arkki-
tehtitoimisto Livady lainasi kenttätyössä tarvittavat työkalut. 

Pekkalan koulu oli autenttisuudessaan kiinnostava tutkimuskohde. Se oli 
välttynyt lastulevyttämiseltä, alaslasketuilta katoilta, keskuslämmitykseltä 
ja wc- ja kylpyhuonetiloilta. Elo-syyskuussa 2011 koulussa vallitsi rappio-
romanttinen tunnelma, joka juontui alkuperäisten, hyvin tehtyjen raken-
nusosien, rapistuneiden maalipintojen ja rakenteiden sekä syyssateen ja 
-auringon yhteisvaikutuksesta. 

Toivotamme Pekkalan upealle koulurakennukselle pitkää ikää.

Ruovedellä 23.9.2011

Kallion Savo-seura Böök, Huttunen, Savolainen

kallion savo-seura Ruovedellä Pekkalan koulun ullakolla 22.9.2011.



Vuonna 1893 opettajan eli johtajaopettajattaren 
asunnossa vietti kesää Jean Sibelius perhei-
neen. Sibeliukset saapuivat vesiteitse Pekkalan 
kartanon laituriin, mistä perhe kyydittiin 
Pekkalan koululle. Sibeliuksella oli työn alla 
mm. Karelia-sarja, musiikki, jonka Viipurilainen 
osakunta oli tilannut keväällä Karjalan histo-
riaa käsittelevään kuvaelmasarjaansa, sekä 6 
impromptua pianolle.

Ei ollut sattumaa, että Akseli Gallén-Kallela 
rakensi hieman myöhemmin erämaahuvi-
lansa Kalelan juuri Ruovedelle: sekä Sibe-
lius että Aminoff kuuluivat Gallén-Kallelan 
tuttavapiiriin.
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P e K K a l a n  K o u l u n  H i S t o r i a

m a a l a i s k a n s a k o u l u i s t a

Kansanopetus uudistui, kun vuonna 1866 annettiin maalaiskoulujen perus-
tamisen mahdollistava asetus kansakouluista. Aluksi kansakoulut toimivat 
usein vuokratiloissa. Ruoveden ensimmäinen koulu aloitti toimintansa 
vuonna 1869 vuokratiloissa Pohjaslahden kylässä. 

1870-luvulta lähtien kouluille ryhdyttiin pystyttämään omia rakennuksia. 
Jos koulun rakentamiseen ja ylläpitoon saatiin valtionapua, oli rakennettava 
tilava koulutalo, jossa oli luokkahuone, kahden huoneen ja keittiön asunto 
opettajalle sekä tiettyjä ulkorakennuksia. Ruoveden ensimmäinen varsi-
nainen kansakoulurakennus pystytettiin kirkonkylälle vuonna 1871. Pohja-
piirustuksen laati ruovetisten ensimmäinen opettaja, Erkki Juhana Silén, 
ja hirsirunkoisen rakennuksen rakennustöitä johti talollinen Heikki Jartti 
Virroilta.1  

Kouluhallitus alkoi pian toimittaa kouluista tyyppipiirustuksia, joiden 
avulla haluttiin taata sekä koulurakennusten edullisuus ja toiminnallisuus 
että tekninen ja rakennustaiteellinen taso. Vuonna 1892 ilmestyi ensim-
mäinen suomalainen mallipiirustuskokoelma maalaiskansakouluja varten, 
nk. Stenbäckin kokoelma.2 Siinä esiteltiin yksikerroksisia, nikkarityyliä 
vaatimattomasti mukailevia puurakennuksia, joiden ulkoseinissä oli pysty- 
ja vaakasuuntainen laudoitus. Useimmissa koulumalleissa oli veistosali. 
Opetustilojen ikkuna-alan tuli olla noin 1/6 lattia-alasta, ja ikkunat tuli 

1  lilius 1982, 123; Paananen 1981; Ruoveden kunnan arkisto.
2 kokoelman laativat arkkitehdit josef stenbäck ja G. e. asp.

1 Ruoveden kirkonkylän koulu valmistui vuonna 
1871. Pekkalan koulun arkisto, Ruovesi.

2 ns. stenbäckin kokoelma Mallipiirustuksia 
kansakoulurakennuksia varten, 1892. kansilehden 
mallirakennus on pohjamuodoltaan suorakaide 
toisin kuin Pekkalan koulu, mutta julkisivu 
vastaa paljolti Pekkalan koulun alkuperäistä 
maantienpuoleista julkisivua. Yhteistä ovat 
mm. symmetria, peililliset pariovet, ovien ja 
ikkunoiden lukumäärä ja sijoittelu, vaihtelevan 
suuntainen laudoitus, poikkipäädyt sekä 
nikkarityylinen koristelu.

1
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suunnata siten, että sisälle saataisiin runsaasti luonnonvaloa, luokkahuo-
neissa ei kuitenkaan oikeanpuoleiselle pitkälle seinälle. Riittävän tuule-
tuksen varmistamiseksi luokkahuoneisiin suositeltiin nk. terveysikkunoita. 
Eteisessä tuli olla ikkuna ja lämmitysuuni. Lämmityslaitteiksi suositeltiin 
pönttöuuneja, joiden kautta hoituisi myös ilmanvaihto. Eteisessä ja luokka-
huoneissa tuli käyttää mieluiten pariovia (”deuxbattant dörrar”) ja seinät 
tuli verhota höylätyllä ponttipaneelilla 1,5 m korkeu teen. Seinät ja lattia oli 
maalattava öljymaalilla. Lattiaan kelpasi myös pigmentoitu vernissa.3

Uusi, arkkitehti Yrjö Sadeniemen laatima kokoelma ilmestyi vuonna 1910 
ja johti tunnusomaisen koulumallin yleistymiseen: ”Sadeniemen kouluissa” 
oli harjakatto ja korkea ullakko, lautavuoraus, suuret ikkunat ja niukka 
detaljointi, joka keskittyi ikkunoiden ja ovien vuorilautoihin. Miesopetta-
jien asunnossa piti olla leivinuunilla varustettu keittiö ja kolme huonetta, 
naisopettajille riitti kaksi huonetta. Rakennustöiden valvojiksi alettiin edel-
lyttää vakinaisesti palkattua rakennusmestaria. 1920-luvulla julkaistiin mm. 
maalaiskouluja koskeva mallipiirustussarja (1924), joka lienee puolestaan 
vaikuttanut vuonna 1931 valmistuneen Pekkalan alakoulun ratkaisuihin.4 

Ruoveden kansakoulujen suunnittelijoina on ollut useita rakennusmesta-
reita. K. G. Reipas suunnitteli kouluja 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa, 
A. G. Aimo 1920-luvulla, V. Vesala 1930-luvulla ja Urho Hahka 1950- 
ja 1960-luvuilla. Lisäksi on muutama rakennusmestari Heikki Tiitolan 
suunnittelema koulu tai koulun muutos, kuten Pekkalan koulun laajennus 

3 lilius 1981, 124; mallipiirustuksia... 1892, 5–7.
4 kansakoulujen ja kansakoulutalousrakennusten..., 1924; aiheesta enemmän: lilius 1982, 124–129.  

vuonna 1909. Mallipiirustukset ovat olleet pohjana ainakin F. Nybergin 
piirtämässä Muroleen kansakoulussa (1899), joka perustuu kokoelman 
Mallipiirustuksia kansakoulurakennuksia varten piirustuksiin n:o 16a ja 16b, 
sekä Kouluhallituksen mallipiirustuksia noudattelevassa jugendvaikuttei-
sessa Ruhalan koulussa (1914). Kirkonkylän tiilinen kansakoulu (1935) 
rakennettiin kouluarkkitehti Toivo Salervon piirustusten mukaan. Tyyli oli 
vaihtunut yksinkertaistetun nikkari- ja jugendtyylin kautta vaatimattomaan 
modernismiin.5 

Parhaimmillaan Ruovedellä oli 21 koulua. Muuttoliike, taloudelliset ja sosi-
aaliset muutokset, kuten lapsiluvun pieneneminen, ovat 1960-luvun alusta 
lähtien vähitellen jättäneet useimmat koulut pois käytöstä. Pihlajalahden 
entiseen kouluun on järjestetty museoluokka.

5 Ruoveden kunnan arkisto. 2



8

1 Pekkalan koulu ennen lautavuorausta. ikkunoiden ja oven 
karmit sekä vuorilaudat on maalattu tummemmalla sävyllä, 
puitteet vaalealla. Päädyt on rimalaudoitettu, ja peiterimat 
on maalattu tummemmiksi kuin laudoitus. august juselius / 
Åbo akademin kuva-arkisto. 

viereisellä sivulla koulun pohjapiirustuksen vaiheita. 
Piirustukset ovat tässä keskenään samassa mittakaavassa, 
joka näkyy vuoden 1890 piirustuksessa. mitoitus on jalkoina 
(fot).

2 Hagelstamin suunnitelma marraskuulta 1890. vas. 
nurkassa opettajan asunto, oik. oppilaiden. luokat ovat 
toisiaan vastapäätä eteisen kahden puolen. Pekkalan 
kartanon arkisto.

3 Hagelstamin toteutunut suunnitelma Pekkalan kouluksi 
helmikuulta 1891. Pekkalan koulun arkisto, Ruoveden kunta.

4 tiitolan ajantasapiirustus vuodelta 1908. oppilas-
asuntolan ovi on muutettu ikkunaksi ja asunto on annettu 
apuopettajattarelle.  Pekkalan koulun arkisto, Ruoveden 
kunta.

P e k k a l a n  k o u l u n  s Y n t Y

Pekkalan koulu oli alkujaan yksityinen kansakoulu, joka oli tarkoitettu 
lähinnä Pekkalan kartanon alustalaisten lapsille. Koulun perusti vuonna 
1881 kartanon valistuneeksi ja uudistushaluiseksi kuvattu omistaja Johan 
Adolf Aminoff (1868–1888). Oppilaita ilmoittautui 30, ja opetus alkoi 
3.10.1881 Jäminkipohjan kylässä Aminoffin omistamassa Lammin eli 
Jarkon talossa. Asiaan kuului, että Ruoveden pastori oli edellisenä päivänä 
vihkinyt talon koulukäyttöön. Luokkahuoneena oli talon tupa, veistosalina 
toinen tupa – käsityöaineita pidettiin tärkeinä. Talossa oli myös opettajan 
asunto ja kaksi huonetta kaukaa tulevia oppilaita varten. Aminoff kustansi 
pulpetit ja muut opetusvälineet sekä opettajan palkan, johon saatiin myös 
valtionapua. Palkka maksettiin aluksi paitsi rahana, myös perunoina, lihana, 
viljana ja kuorittuna maitona.6 

Tilat kävivät luultavasti pian ahtaiksi, ja kartano ryhtyi rakennuttamaan 
mailleen suurempaa koulurakennusta, joka suunniteltiin varta vasten tätä 
käyttöä varten. Idea saattoi olla Aminoffin, mutta hänen kuoltuaan äkilli-
sesti koulun rakennutti äiti, Emilie Aminoff. Piirustukset laati helsinki-
läinen arkkitehti Viktor Hagelstam.7 

Hagelstamin tiettävästi ensimmäinen pohjapiirustusehdotus on marras-
kuulta 1890 (kuva 2). Kuten pieneltä koulurakennuksilta tuolloin vähim-

6 Paananen 1981; saarni, 1913, 7; Pekkalan kartanon kotisivut. aminoff oli Ruoveden kouluvaliokunnan 
jäsen, ja hän perusti Ruovedelle myös Pihlajalahden koulun. Pekkalan koulun ensimmäinen opettaja oli 
liina Holm, joka opetti vuoteen 1900 asti myös veistoa. aminoff perusti Pekkalan tilalle myös meijeri- ja 
karjakkokoulun (1885) ja rakennutti Ruovedelle omin varoin keuhkotautiparantolan, jonka lahjoitti kunnalle. 
aminoffit istuivat koulun johtokunnassa 70 vuotta.
7 viktor Hagelstam (1864–1893) oli Helsingin pitäjässä syntynyt tilanomistajan poika. Hän valmistui 
vuonna 1890 arkkitehdiksi Helsingin polyteknillisestä opistosta ja toimi Yleisten rakennusten ylihallituksessa 
ylimääräisenä arkkitehtina. Yhteys aminoffeihin on saattanut syntyä Helsingissä, missä aminoffit kävivät 
koulunsa. Hagelstamin ura jäi lyhyeksi: Yleisten rakennusten ylihallituksessa työskennellyt arkkitehti 
menehtyi 28-vuotiaana äkilliseen sairauteen ollessaan viipurissa sairaalatyömaan valvontatehtävissä. 
Historiallinen sanomalehtikirjasto; Ylioppilasmatrikkeli. 

1
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millään edellytettiin, se käsitti luokkahuoneen ja veistosalin lisäksi opet-
tajan asunnon, jossa oli kaksi huonetta ja keittiö. Lisäksi pitkämatkalai-
sille oppilaille oli asuntola: huone tytöille, toinen pojille. Helmikuussa 
1891 Hagelstam jätti uuden pohjapiirustuksen, joka sisälsi sama tilat kuin 
varhaisempi ehdotus mutta eri tavalla järjestettyinä (kuva 3). Lisäksi opet-
tajan asuntoon oli tullut leivinuuni ja Jäminkiselän suuntaan antava terassi. 
Monet ratkaisut ja yksityiskohdat ratkaisut vastasivat niitä, jotka esiteltiin 
vasta vuonna 1892 ilmestyneessä mallipiirustuskokoelmassa maalaiskansa-
kouluja varten. Koulu valmistui helmikuun pohjapiirustuksen mukaisena 
vuonna 1891. Rakennus tuli maksamaan 13800 markkaa.8

Vuonna 1896 kouluun palkattiin apuopettajatar, jolle annettiin oppilaiden 
kaksi asuinhuonetta huoneeksi ja kyökiksi. Entinen veisto- ja voimistelu-
sali muutettiin toiseksi luokkahuoneeksi. Veistoluokka ja oppilaiden asuin-
8 Paananen 1981; Saarni 1913, 98.

2 3 4

huoneet sijoitettiin vuokratiloihin Temisevän torppaan maantien toiselle 
puolelle.9 

Koulun alkuperäisestä ulkomuodosta saa kuvan August Juseliuksen musta-
valkovalokuvasta (kuva 1). Päiväämätön kuva on otettu ennen ulkoseinien 
laudoittamista. Päädyissä ja opettajan asunnon sisäänkäyntikatoksessa on 
ajan koulurakennuksille tyypillistä nikkarityylistä koristelua, ja katto on 
höyläpärettä. Sittemmin rakennus on vuorattu kokonaisuudessaan vaihte-
levan suuntaisella laudoituksella ja maalattu. Sahalautaa on ollut helposti 
saatavilla: Ruovedellä toimi 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa useita sahoja, 
joista Pekkalaa lähin sijaitsi Myllykylässä. 

9 Paananen 1981; Saarni 1913, 98; Ruoveden kunnan arkisto. Tiitolan ajantasapiirustuksessa vuodelta 1906 
on merkitty veistosali toisen päädyn kohdalla sijaitsevaan huoneeseen, joka toimi alun perin pitkämatkalaisten 
asuinhuoneena. On vaikea sanoa, kumpi tieto pitää paikkansa, vai siirrettiinkö veistoluokka ehkä ennen 
vuotta 1906 Temisevän torpasta takaisin vanhaan koulurakennukseen.

johtajaopettajan 
asunto (2 h + k)

oppilaiden 
asuntola

oppilaiden 
asuntola

veistosali 

johtajaopettajan 
asunto (2 h + k)

oppilaiden 
asuntola

oppilaiden 
asuntola

luokkahuone

veistosali luokkahuone
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Vuoden 1898 kansakouluasetuksessa maalaiskunnat velvoitettiin jakamaan 
alueensa kansakoulupiireihin ja perustamaan koulu niihin piireihin, joissa 
opintielle ilmoitettiin vähintään 30 lasta. Hieman vastahakoisesti Ruoveden 
kunta hyväksyi Pekkalan kartanon tarjouksen myydä Pekkalan koulu ja 
lunasti 12500 markalla koulun rakennukset, maat sekä opetusvälineet, ja 
koulu siirtyi tammikuun 1. päivänä vuonna 1900 Ruoveden kunnan omis-
tukseen. Vuonna 1902 pihapiiriin salvottiin sauna- ja pesutuparakennus, ja 
vuonna 1905 kunta lunasti koululle Pekkalan kartanolta vielä peltoa, jolloin 
koulun tonttimaan koko kasvoi 2,08 hehtaariin.10

10 Paananen 1981; saarni 1913, 99; Ruoveden kunnan arkistot.

Koululle tuli pian laajennuspaineita, sillä koululaisten määrä kasvoi jatku-
vasti ja keittolakin tarvittiin, sillä vuonna 1906 Pekkalan koulussa ruvettiin 
tarjoamaan kaikille oppilaille päivittäinen lämmin ateria.11 Lisäksi apuopet-
tajan tilalle tahdottiin palkata miesopettaja, jolle tuli säädösten mukaan 
tarjota kolmihuoneinen asunto. Koulun johtokunta tilasi laajennus- ja 
uudistuspiirustukset Tampereen suunnaala toimineelta rakennusmestarilta 
Heikki Tiitolalta12. Kunta osti materiaaliksi Pekkalan kartanosta Iso-Ahon 
riihen.13 

11 jo tätä ennen ruokaa laitettiin oppilasasuntolan asukkaille. kaikille yhteinen ruokailu rahoitettiin 
varainkeräyksillä. muualla suomessa kouluruokailu yleistyi vuosikymmeniä myöhemmin. 
12 tiitola suunnitteli Ruovedelle myös kunnantalon (1913) ja Pohtion (1915) ja alaväärin (1929) kansakoulut.
13 lisäksi koulussa oli vuodesta 1896 alkaen kirjasto sekä opettajien käsikirjasto. joukossa oli 
johtajaopettajatar liina Holmin kaukaisen sukulaisen elias lönnrotin perikunnalta saatuja kirjoja. Koulun 
tilat olivat sittemmin myös harrastustoiminnan, kuten nnKY:n ja nMKY:n käytössä. Harmoni saatiin vuonna 
1910. Paananen 1981; veikko önkin haastattelu 21.9.2011.

1 2

Y k s i t Y i s k o u l u s t a  k u n n a n 
k o u l u k s i

laajennusosa vanha osa
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1–2 tiitolan laajennussuunnitelma marraskuulta 1907: laajennusosaan on 
suunniteltu kolmihuoneista opettajan asuntoa. koulun eteistä levennettiin 
enemmän ja pääoven viereinen ikkunajako toteutui erilaisena kuin 
suunnitelmassa ehdotetaan. eino Paanasen yksityisarkisto.

3 Pekkalan koulu päiväämättömässä valokuvassa vuoden 1909 laajennuksen 
jälkeen. luokkahuonetta tuuletetaan terveysikkunoiden kautta. jotta 
koulutilojen pimeäksi jääneeseen eteiskäytävään saataisiin luonnonvaloa, 
pariovien yläpuolelle on tehty ikkunat. myös pääoven viereen on puhkaistu 
uusi ikkuna. Rakennuksessa on pärekatto.  Pekkalan koulun arkisto, Ruoveden 
kunta.

4 luoteispään laajennusosan keittolan sisäänkäynti tiitolan suunnitelmassa, 
1907 tai 1908. ikkunan yläpuolelle tehty poikkipääty on sittemmin purettu. 
Pekkalan koulun arkisto, Ruoveden kunta.

3

Aluksi Tiitola lienee suunnitellut laajennukseksi erillistä rakennusta, mutta 
lopulta päädyttiin vanhan koulurakennuksen laajentamiseen toista poik-
kipäätyä leventämällä ja korottamalla sekä rakennusta jatkamalla. Laajen-
nusosaan sijoitettiin vuoden 1907 lopulla päivätyn piirustuksen mukaan 
miesopettajan kolmihuoneinen asunto, jota varten tehtiin oma sisäänkäynti 
katoksineen (kuva 4). Huoneet varustettiin pönttöuuneilla ja keittiö hellal-
lisella leivinuunilla.14 Opettajan asunto tuli sittemmin käyttöön keittolana, 
ruokasalina ja keittäjän asuinhuoneena. Tiitola piirsi myös erillisen opetta-
jainasuintalon, jota ei toteutettu. Entinen apuopettajattaren sisäänkäynti 
purettiin, ja opettajan asunnon porstuasta puhkaistiin ovi apuopettajan 
pieneen huoneeseen. 

14 laajennusosan kivi- ja perustustyöt teki seppä Herman Kivelä vuonna 1908. ruoveden kunnan arkisto.

4
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1 terveysikkunan mekanismi. Puitteet 
on kytketty terveysikkunaraudalla, 
joka ketjusta vedettäessä avaa yhtä 
aikaa molemmat puitteet. ulkopuite 
on sara noitu yläreunastaan ja sisäpuite 
alareunastaan. Piirros juulia mikkola.

2 koulun järvenpuoleista julkisivua ja 
opettajan asunnon terassi, 1915? Pekkalan 
kartanon arkisto. 

Muutoksien jäljiltä rakennuksen alun perin selkeä pohjaratkaisu muuttui 
sokkeloisemmaksi ja käytävä pimeämmäksi (ks. takakansi). Siksi pariovien 
päälle ja väliseiniin tehtiin ikkunoita. Luokkahuoneiden tuuletusta paran-
nettiin terveysikkunoiden avulla.15 

Tiitolan suunnitelmien mukaan toteutettiin lisäksi kellari mutta ei opet-
tajan asuintaloa eikä navettaa. Uudistus- ja laajennustyö valmistui syksyllä 
1909 ja maksoi 10380 markkaa.16 

Vanhimmissa laajennuksen jälkeiseltä ajalta tunnetuissa valokuvissa pääty-
koristeet on maalattu seinien laudoitusta tummemmiksi, ilmeisesti samalla 
värillä kuin vaakalistat ja nurkkalaudat sekä ikkunoiden ja ovien vuorilaudat. 
Ikkunoiden puitteet on maalattu vaaleiksi. Tällainen tiettyjä rakennusosia 
korostava väritys oli tyypillistä 1800-luvun lopun puuarkkitehtuurille.

15 Ruoveden kunnan arkisto. terveysikkunoiden asentamisajankohta ei ilmene arkistoasiakirjoista, mutta 
ne näkyvät mm. eräässä vuonna 1923 päivätyssä valokuvassa Pekkalan kartanon arkistossa.
16 Paananen 1981; saarni 1913, 99-100. ensimmäinen miesopettaja palkattiin vuonna 1911.

2

1
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Pekkalan koulun oppilasmäärä lähenteli jo 1910-luvun lopulla sataa. Kun 
vuonna 1921 astui voimaan oppivelvollisuuslaki, koululaisten määrä kasvoi 
edelleen. Vuonna 1926 opetus jakautui kaksiluokkaiseen ala- ja kaksiluok-
kaiseen yläkansakouluun, ja vanhan koulun viereen päätettiin pystyttää uusi 
alakoulurakennus, johon sijoitettiin myös veistoluokka. Rakennustarpeiksi 
ostettiin riihi Ruoveden Taipaleesta. Tyyliltään klassistisen koulun suun-
nitteli rakennusmestari V. Vesala17, ja se valmistui vuonna 1931. Vaikka 
1930-luvun puolivälissä kouluja alettiin varustaa keskuslämmityksellä, 
Pekkalan kouluissa jatkettiin uunilämmitystä. Koulujen väliin pystytettiin 
varastorakennus.

Vanhasta koulusta tuli yläkoulu. Siihen tehdyistä muutoksista ja niiden 
ajankohdasta ei ole tarkkaa tietoa. Tiedetään kuitenkin, että joko 1930-
luvulla tai myöhemmin apuopettajan asuntoon tehtiin oma sisäänkäynti 
johtajaopettajan sisäänkäynnin viereen, koulu maalattiin 1930-luvun ihan-
teiden mukaisesti vaaleaksi ja katteeksi vaihdettiin viimeistän 1950-luvun 
alussa betonitiili. Samalla hävitettiin keittolan sisäänkäynnin poikkipääty 
ja katosten nikkarityyliset koristeet. Ehkä 1930-luvulta on myös vesijohto-
systeemi ullakolle sijoitettuine vedenkeruualtaineen, jonne vesi pumpattiin 
järvestä. Myöhemmin tehtiin porakaivo.  

Vuonna 1951 kunta osti Temisevän torpan tontteineen opettajien asuin-
käyttöön. Apuopettajan muutettua 1960-luvun alussa pois hänen asun-
toonsa tehdyt väliseinät purettiin, asunnon ulko-ovi laudoitettiin umpeen 
ja huone liitettiin johtajaopettajan asuntoon (ks. kuvat s. 15).18 

17 vesala suunnitteli Ruovedelle myös Rämingin kansakoulun (1933).
18 Paananen 1981; Paanasten haastattelu 26.9.2011; Ruoveden kunnan arkisto. eino Paananen tuli 
opettajaksi Pekkalan kouluun vuonna 1956.

3  1930-luvun muutospiirustus. 
sisäänkäynnin oikealla olevaa seinää 
on siirretty ja vasemmalla puolella 
olevaa luokkaa on suurennettu, 
rakennusta on jatkettu mm. 
keittolalla ja ruokasalilla, ja niille 
on avattu oma sisäänkäynti.  
apuopettajalla on käytössään 
vain yksi huone, johon on käynti 
johtajaopettajan porstuan kautta. 
Pekkalan koulun arkisto, Ruoveden 
kunta.

4 asemapiirros, johon on merkitty 
punaisella uuden alakoulun paikka. 
vasemmalla yläkoulu, alareunassa 
kulkee maantie. Pekkalan koulun 
arkisto, Ruoveden kunta.

3

4

Y l ä k o u l u  j a  a l a k o u l u



14

1 9 7 0 - l u k u

Pekkalan koulu jatkoi toimintaansa, ja sen rakennuksissa asui opettajia vielä 
1970-luvulla. Vanhoja koulurakennuksia pidettiin kuitenkin huonokuntoi-
sina, ja koulun johtokunta haaveili uuden koulutalon rakentamisesta. Uusi 
elementtirakenteinen ”viipalekoulu” valmistui Jäminkipohjan kylän keskus-
taan vuonna 1975, ja se vihittiin samana syksynä käyttöön Pekkalan kouluna. 
Jäätyään tyhjilleen vanhat koulurakennukset palautuivat tontteineen 
Pekkalan kartanon omistukseen. Kassapäällikkö Helena Korppoo puolisoi-
neen osti ne ja modernisoi alakoulun asuinkäyttöön.19 Vanha yläkoulu toimi 
verstaana, jossa Pihlava valmisti entiseen alakouluun uudet ikkunat ja ovet 
sekä kaapistot. Yläkoulun sisustukset myytiin huutokaupassa.20

2 0 0 0 - l u k u

Omistajat saivat 1990-luvulla korjausavustusta entisen yläkoulun katon 
korjaamiseen mutta jättivät sen käyttämättä. Vuonna 2008 he hakivat 
rakennukselle purkulupaa. Pirkanmaan maakuntamuseo  teki paikalla 
maastokatselmuksen 18.6.2008 ja antoi sen perusteella purkamiselle kiel-
teisen lausunnon 1.7.2008. Kunnan rakennustarkastaja myönsi 5.2.2009 
vuoteen 2012 asti voimassa olevan purkuluvan, jolle Pirkanmaan maakun-
tamuseo haki oikaisua 19.2.2009. 

19 Helena Korppoo oli Pekkalan peruskoulun ala-asteen ensimmäisen kouluneuvoston jäsen.
20 Paananen 1981, Helena Korppoon puhelinhaastattelu 26.9.2011.

1
1 alakoulu vuonna 1965. mauno takala / Ruoveden kunnan arkisto.
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2 Pekkalan koulu vuonna 1965. opettajien asuntoihin on tehty 
erilliset sisäänkäynnit. mauno takala / Ruoveden kunnan arkisto.

3 Pekkalan koulu syyskuussa 2011. apuopettajan asunnon 
sisäänkäynti on laudoitettu umpeen.

3

2
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1 koulun pääsisäänkäynti tuulikaappeineen. 

2 näkymä käytävältä ruokalaan.

3 näkymä ruokalasta käytävään.

2 3

1

v a l o k u v i a  n Y k Y t i l a n t e e s t a
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2

3

1

4



19

65

1–2 levennetty luokkahuone maantien puolella.

3 järvenpuoleinen luokkahuone.

4 Yläkoululaisia. Pekkalan kartanon arkisto.

5 opettajan asunnon kulmahuone.

6 opettajan asunnon keittiö.



20



21

32

1

1–2 Ruokasali.

3 näkymä ruokasalista keittolaan.



22

1



23

3

2

1 keittola.

2 näkymä keittolan läpi kohti ruokalaa.

3 näkymä keittolan sisäänkäynnille, 
oikealla keittolan ovi.



Yllä ja alla vasemmalla: Pekkalan koulun eri rakenneosat muodostavat toisiaan tukevan 
kokonaisuuden. Rakenne on toiminut hyvin, eikä sen käyttöikää rajoita mikään muu 
kuin huollon puute. Piirros: Finn verrnadoc 2011 / nattapong Chumkesorn.

Yllä oikealla: luoteispäädyn katoksen ja räystään konsoleihin on lovettu paikka 
teräspellistä tehdylle sadevesikourulle. vanhalla puolella kouru on tehty puusta.24

R a k e n t e e t

Pekkalan koulu on perinteinen hirsirakennus. Koulu on rakennettu hyvin. 
Käytetyt materiaalit ovat ensiluokkaisia ja kädenjälki taidokasta. Raken-
nuksen pohjaratkaisu – varsinkin alkuperäinen (ks. sivu 9) – on hirsitek-
niikalle luonteva. Etenkin monimuotoisen vesikaton kannatuksen ongel-
makohdissa on osoitettu hyvää kokonaisstabiliteetin tajua. Rakenteita ei ole 
pyritty eriyttämään, vaan hirsikehikosta, laipiopalkistoista ja kattoraken-
teista on muodostettu runsaasti varioitu ja kuitenkin yksinkertaisen kaunis 
kudelma.

Erityisen hieno yksityiskohta on aikanaan ollut pärekatteen ja koristeel-
listen konsolien kannatteleman puisen vesikourun muodostama räystään 
kärki (ks. kuva nykytilanteesta kohdassa Vesikatto). 

Pekkalan koulun kaltaisen konstruktion toteuttaminen olisi nykyai-
kana mahdotonta. Laadukas käsityö on aivan liian kallista, eikä vastaavaa 
puutavaraa ole saatavilla. Ja jos nämä esteet olisivatkin voitettavissa, niin 
viimeistään voimassa olevat rakentamista koskevat lait estäisivät moisen 
hankkeen.

Y l e i s t ä



vasemmalla: kivijalan saranoitu kissanluukku julkisivun alavesilistan suojassa.

oikealla: vanhan puolen perustuksia sekä haltija- ja lattiapalkkeja vekselöinteineen.

25

Rakennuksen ulkoseinät on perustettu jatkuvalle, kookkaista kiviharkoista 
ladotulle sokkelille. Sokkeli on varustettu puisin kissanluukuin ja saumattu 
makkarasaumoin. Alkuperäisen julkisivulinjauksen harkkosokkeli on edel-
leen osa rakennuksen kiviperustaa. 

Väliseinät ja alapohjapalkisto on perustettu yksittäisille kiville sekä järeille 
haltijapalkeille, jotka omien peruskiviensä lisäksi tukeutuvat tulisijojen ja 
hormien perustuksiin. Osa savupiipuista lähtee perustuksista asti, osa on 
tuettu tulisijojen päälle.

P e R u s t u k s e t



Yllä oikealla: kierrätyshirsistä tehtyä seinää 
rakennuksen luoteispäädyn vintillä.

Yllä vasemmalla: kelohongasta tehtyä hirsiseinää 
rakennuksen kaakkoispäädyn vintillä.

vieressä: vaurioitunut hakasalvain etelänurkan 
vinttikomeron seinässä.26

Rakennuksen vanhan puolen kehikko ja palkistot on tehty keloutuneesta 
hongasta. Seinät on salvottu kuuden tuuman veistohirrestä ja liitetty 
nurkissa toisiinsa hakasalvaimella. Kehikon T-liitoksissa on käytetty pyrstö-
liitosta. Salvainten leikkaukset on merkitty lyijykynällä ja tehty käsisahalla. 
Hirret on varattu melko syvään ja tapitettu toisiinsa puolentoista tuuman 
tapeilla. Tilkkeenä on hamppurivettä ja sammalta. 

Laajennusosan kehikkoon ja kattorakenteisiin  on käytetty kierrätyspuuta. 
Pelkkakerta on ainakin osittain tehty kuusesta. Rakennuksen laajen-
nuksen yhteydessä maantienpuoleisen luokkahuoneen seiniä on vahvistettu 
följareilla.

Rakennuksen ulkoseinät on vuorattu ylä- ja alaosastaan peiterimalaudoi-
tuksella ja keskiosastaan vaakasuuntaisella ponttilaudoituksella. Laudat 
ovat noin tuuman vahvuisia, ja ne on naulattu leikatuilla teräsnauloilla. 
Hirren ja laudoituksen välissä on tervapahvi. Koulutiloissa hirsiseiniä peit-
tävät rintapaneelit ja vaihtelevat paperoinnit.

H i r S i K e H i K K o



vasemmalla: Rakennuksen vanhaa julkisivua järvenpuoleisen luokkahuoneen 
luoteispäädyn vintillä. laajennuksen yhteydessä julkisivulaudoitus on poistettu, 
mutta tervapaperia on paikoin jäänyt kiinni hirsiseinään. salvaimissa on tervaa, jolla 
julkisivun salvaimet on suojattu ennen rakennuksen laudoittamista. seinän päällä on 
räystäskonsolin vanha lovi. vintin permannon läpi nousee kara, jolla uusi väliseinä on 
liitetty vanhaan kehikkoon.

Keskellä: Hirsiseiniä on isoissa luokkahuoneissa tuettu sisäpuolisilla följareilla. 

oikealla: laipiopalkistoa järvenpuoleisessa luokkahuoneessa. Palkkeja on kahta kokoa: 
kelohongasta veistettyjä 30 x 30 cm:n kokoisia palkkeja, joiden välissä on veistetyistä 
30 x 30 cm:n parruista käsin sahaamalla tehtyjä 15 x 30 cm:n palkkeja. Rakennuksen 
vanhan puolen laipioissa ei ole ristikkäisiä palkistoja tai koolauksia. 27

Ylä- ja alapohjapalkistojen primääripalkit on liitetty kehikkoon puolipyrs-
töliitoksin. Vanhalla puolen yläpohjassa on yksinkertainen palkisto ja palkit 
on sovitettu hormistoon ilman vekselöintejä tai vekselöinti on hoidettu 
palkiston tasossa. Palkkien koot ovat keskimäärin 150x300 mm ja 300x300 
mm riippuen vesikaton kannatustarpeesta.

Y l ä -  j a  a l a P o H j a t



oikealla: vanhan puolen alapohjarakennetta eteisessä. lattiapalkkien (ei näy kuvassa) 
päällä on haljakset, joiden päällä on täytteenä parikymmentä senttiä sammalta ja 

kymmenisen senttiä silttiä. Ylimpänä, heti permantolankkujen alla on viitisen senttiä 
rakennuslastua.  Haljaksiin ja niskoihin on kairattu puolentoista tuuman reiät, ja niiden 

väliin on pantu korokepuu, jonka molemmissa päissä on tappi. alapohjarakenteessa 
on käytetty nauloja vain lattialautojen kiinnitykseen korokkeen tekotapa kertoo 

kirvesmiehen luottamuksesta omaan ammattitaitoonsa.

vasemmalla: laajennusosan alapohja on tyypillinen viime vuosisadan alkupuolen 
rossipohjarakenne. lattiapalkkien päälle on tehty rossin kannatus sahatuista 
lomalaudoista.

keskellä: savupiippuihin on yläpohjan kohdalle muurattu tiilestä levennys, joka on 
rappauksen lisäksi tiivistetty teräspellillä. Yläpohjan täytteenä läpiviennin ympärillä on 

hiekkaa. kuvan oikeassa reunassa näkyy palokara ja laajennusosan kierrätyshirsistä 
tehdyn väliseinän yläosaa.

28

Laajennusosan yläpohjapalkisto on kaksinkertainen, ja vekselit on asetettu 
primääripalkistojen päälle. Hormien tieltä katkotut palkit on ripustettu  
vekseleistä teräspultein. Ylä- ja alapohjan täytteenä on sammalta ja silttiä. 
Permantolautojen alla on lisäksi ohut kerros rakennuslastua.
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Yllä: Rakenteen monimuotoisuutta ullakolla maantienpuoleisen 
luokkahuoneen päällä. 

Maantienpuoleista luokkahuonetta on vuonna 1909 jatkettu. Jatkoskohdasta 
purettu kantava hirsiseinä on korvattu kahdella ansaalla (kuva oikealla), 
joista toinen kannattelee aiemmin hirsiseinän tukemia vanhoja laipiopalkkeja 
ja toinen puoli laajennusosan laipiopalkkeja. Vanhat laipiopalkit puolestaan 
kannattelevat kurkihirttä tukevaa pilaria.

Purettujen kantavien väliseinien kohdalle on tehty laipiorakenteeseen 
hirsipalkkeja.

Y l ä P o H j a P a l K i S t o j e n  M u u t o K S e t

alla vasemmalla: Puretut, kantavat hirsiseinät on piirretty kuvaan punaisina. 
korvaavaksi rakenteeksi on luokkahuoneen päälle tehty ansaat. lyhyempien seinien 
paikalla on noin metrin korkuiset, terässiteillä ja vaarnoilla kootut hirsipalkit. sinisellä 
merkitty hirsipalkki ylittää rakennuksen kantavaan, pitkittäiseen seinään tehdyn 
aukon. Finn verrnadoc 2011 / nattapong Chumkesorn, värimerkinnät kss.

alla keskellä: sisääntuloaulan katossa on palkki kohdassa, jossa aiemmin oli hirsiseinä.

alla oikealla: Hirsipalkin terässiteitä ullakon puolella.



vasemmalla: vesikaton rakenteita rakennuksen kaakkoispäädyssä. kattotuolien kontit 
tukeutuvat seinähirsiin ja jalasparruun. jalasparru on pantu väliseinien ja laipiopalkkien 

päälle. ulkoseinien yläosaa tukevat väliseinien ja laipiopalkkien päälle salvotut 
poikittaiset apuseinät.

keskellä: Poikkipäätyjen välissä jalasparrua kannattelevat hirsiseinät ja hirsipalkit. alun 
perin hirsipalkkien kohdalla oli kantavat hirsiseinät.

oikealla: luoteispäätyyn vuonna 1909 tehdyn, sittemmin puretun poikkipäädyn  vinot 
reunapalkit on jätetty paikoilleen.30

Vesikattorakenne perustuu konttikattotuolin käyttöön. Puurakennuksissa, 
joissa on konttikattotuolit, on suurilla jänneväleillä ongelmana vesikattora-
kenteeseen kohdistuvien kuormien aiheuttamat vaakavoimat, jotka pyrkivät 
työntämään rakennuksen ulkoseiniä ulospäin. Pekkalan koulussa ongelma 
on ratkaistu siten, että osa kuormista on siirretty kulkemaan kitapuiden 
alle asetettujen pitkittäisten palkkien ja kurkihirren kautta pystysuuntai-
sina voimina laipiopalkeille ja pitkittäisille väliseinille.

v e s i k a t t o R a k e n n e



Yllä: kurkihirttä kannattelevat järeät parrut. kattorakenne on jäykistetty selkäpuihin 
lovetulla diagonaaliparrulla. kuvan vasemmassa reunassa näkyy käyttövesisäiliö ja 

alareunassa sahanpurulla täytettyjä vesiputkien kotelointeja.

alla: maantienpuoleiseen luokkahuoneeseen tehtiin 
vuoden 1909 laajennuksen yhteydessä uusi vesikatto. 
kattotuoleissa käytettiin kierrätyskontteja, jotka 
jouduttiin väärän kattokulman takia asentamaan 
siten, että niiden käpälät tulivat vinoon asentoon. 
kuvassa näkyy alkuperäisen kattotuolin selkäpuun 
tukittu läpivienti julkisivussa. uusi selkäpuu näkyy 
paikan yläpuolella.

31

Konttikattotuoli välittää suuren osan kuormasta ulkoseinille ja jalaspar-
ruille. Jalasparrujen tuenta vaihtelee tapauskohtaisesti. Perustapauksessa 
jalasparrut on tuettu poikkisuuntaisten väliseinien päälle, mutta esimer-
kiksi järvenpuoleisen luokkahuoneen kohdalla jalasparru on tuettu järeiden 
laipiopalkkien varaan ja veistosalin kohdalla noin metrin korkuisten hirsi-
palkkien päälle. Yläpohjan yläpuolisia hirsirakenteisia ulkoseiniä on tuettu 
väliseinien tai hirsipalkkien päälle salvotuilla apuseinillä.



keskellä vasemmalla: Puiseen räystäskouruun on pantu täyttöpala osaksi 
betonitiilikatteen aluskatteena olevan kolmiorimahuopakatteen ruodelaudoitusta.

keskellä oikealla: Ruodelautojen välistä näkyy bitumihuopa ja kolmiorima.

oikealla: järvenpuoleisen lappeen betonitiilet ovat sammaloituneet kauniisti.32

vasemmalla: kattotuolien selkäpuiden päät jatkuvat räystäskonsoleina ja kannattelevat 
puista räystäskourua. Betonitiilikaton tekijät ovat lyöneet kourun eteen tuulilaudat.

Rakennuksessa on alun perin ollut pärekatto. Nykyään siinä on betonitiili-
katto, jonka aluskatteena on leveästä vuodasta tehty kolmiorimahuopakate. 
Pärekatevaiheeseen on kuulunut räystäskonsolien päihin lovettu suorakul-
mainen räystäskouru, joka on vanhalla puolella toteutettu puusta ja laajen-
nusosassa teräspellistä.  

v e s i k a t t o
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Rakennus on pääosin puulämmitteinen. Melkein kaikissa lämmitettävissä 
tiloissa on jäljellä vanhat pönttö- tai kaakeliuunit. Koulun keittiön ja johta-
jattaren asunnon leivinuunit on purettu ja kaakkoispäädyn huoneiden uunit 
on korvattu öljykamiinoilla.

Laajennusosan rakennustöiden yhteydessä osaan rakennuksen huoneista on 
avattu  korvausilmaventtiilit. Laajennusosassa on painovoimainen ilman-
vaihto. Vanhalla puolella ilmanvaihto on hoidettu tuulettamalla.

Rakennuksessa on sähkö. 

Vintillä on betonirakenteinen säiliö käyttöveden paineistamiseen ja 
rakennus on viemäröity. Sen enempää viemäri kuin juokseva vesikään eivät 
enää ole käytössä.

t a l o t e k n i i k k a

vasemmalta alkaen:

lämminvesivaraaja opettajan asunnossa.

marmoroitu pönttöuuni, käsienpesuallas ja juoma-allas sisääntuloaulassa.

Pönttöuunipatteri järvenpuoleisessa luokkahuoneessa.

Keittolan laitteistoa. Hormissa on poistoilmaventtiili.

korvausilmaventtiili maantienpuoleisessa julkisivussa.

luokkahuoneen pallovalaisimesta puuttuu kuuppa.
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u u n i t

Rakennuksen lämmityslaitteina on tiilestä muurattuja, peltiverhoiltuja 
pönttöuuneja, suurimmissa luokkahuoneissa kaksin kappalein. Johtajaopet-
tajattaren asunnossa on yksi kaakeliuuni ja keittiössä puuliesi. 

Uunit on purettu ja muurattu uudelleen vuonna 1930. Muutamista huoneista 
uuni on sittemmin hävitetty, mm. opettajan asunnon pönttöuunit puret-
tiin jo 1950-luvun lopulla tai 1960-luvulla ja korvattiin kamiinoilla. Myös 
molemmat leivinuunit purettiin. Jäljellä olevia uuneja on käytetty ainakin 
1970-luvulle saakka. Koulutilojen lämmityksestä vastasi tuolloin koulun 
entinen keittäjä, joka asui rakennuksessa koulun sulkemiseen saakka.

1 kaksi pönttöuunia järvenpuoleisessa 
luokkahuoneessa.1
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2 vuoden 1909 laajennusosan 
keittäjänhuoneen pönttöuuni.

3 koulun eteiskäytävän pönttöuuni, 
jonka valkean maalikerroksen alta on 

paljastunut marmorointia. uuni lienee 
koulun vanhimpia, ehkä 1890-luvulta?

4 johtajaopettajattaren huoneiston 
kaakeliuunin luukut, valmistettu 

kellokosken ruukissa.

5 keittolan soppatykki ja hella, 
1950-lukua?

6 johtajaopettajattaren huoneiston 
kaakeliuuni. 
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o v e t

Pääosa rakennuksen ovista on 1890-luvulta ja vuosien 1907–1909 muutok-
sista. Tyypiltään ne ovat huultamattomia kaksi- ja kolmipeilisiä kehysovia, 
joissa on voimakkaat profiloinnit. Ullakon vanhan, umpeen pannun 
portaan ovena on pienaovi. Uudempi ullakonovi on ohut ja kapea, vinolau-
dalla jäykistetty helmiponttipaneeliovi. Joitain ovia on vaihdettu; sisäovina 
on mm. joitakin laakaovia ilmeisesti 1930- ja 1950-luvuilta. Koulutilojen 
pariovien yläpuolelle on vuosina 1907–1909 lisätty ovenpäällisikkunat, 
jotta käytävään saataisiin luonnonvaloa.

1–3 keittolan ulko-ovi. 
Heloitukset lienevät alkuperäisiä. 
Piirustus vernadoc 2011 / natalja 
Boljajeva. Mitoitus ja detaljit 
piirustuksessa ovat suuntaa-
antavia.

2 3

1
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Koulun pääovena on mahdollisesti alkuperäiset kolmipeiliset pariovet, 
joiden ulkopinta on pystypaneloitu ja sisäpinta päällystetty kovalevyllä. 
Kahva ja lukkolaite painikkeineen ovat 1890- tai 1900-luvulta. 

Luoteispäädyn eli keittolan pariovet – sekä ulko- että sisäovet – ovat samaa 
kolmipeilistä tyyppiä kuin koulun pääovi on ollut. Ovet lienee tehty alun 
perin oppilasasuntolan ulko-oviksi, ja keittolanoviksi vuosina 1907–1909 
muutettaessa niiden yläpeilit on lasitettu. 

4 opettajan 
asunnon ulko-ovi, 
todennäköisesti 
alakoulun entinen 
pääovi. 

5 terassin ovi. 

6–7 koulun ulko-ovien 
kahva ja lukkolaite, 
1890- tai 1900-luvulta.4 5 6

7

Opettajan asunnon ulko-ovena on ilmeisesti alakoulun entinen pääovi 
vuodelta 1931. Oven alaosassa on kaksi vaakapeiliä, jotka on tehty vaaka-
laudoista ja särmätty 1920- ja 1930-lukujen tyyliin yksinkertaisesti. Alku-
peräiset vuorilaudoitukset ovat hävinneet. Alun perin paikalla on ollut 
kaksipeilinen ovi. 

Terassin ulko-ovena on joko paneloitu alkuperäinen peiliovi tai uudempi 
paneloitu ovi, jonka kehyksenä on säilynyt alkuperäistä vuori- ja otsalaudoi-
tusta. Terassi poistettiin käytöstä 1960-luvulla.
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1 koulun (vas.) ja keittolan (oik.) sisäänkäynnin 
sisäovi. vernadoc 2011 / natalja Boljajeva. 
mittasuhteet, mitat ja detaljit ovat suuntaa-
antavia.

2 keittolan eteisen sisäovet. 

3 keittäjän huoneen ovi.

3

1

2

Sisäovet ovat opettajan asunnon puolella yksilehtisiä, koulutiloissa yleensä 
kaksilehtisiä eli pariovia. Varsinaisten huonetilojen väliset yksittäisovet 
ovat mitoiltaan noin 89 x 223 cm, pariovien yksittäiset ovet 59 x 223 cm. 
Vanhimmat ovet ovat 40–43 mm paksuja. Terassin ulko-oven sisäovena 
on ohuempi, yksinkertaisesti viistosärmätty kaksipeilinen ovi, joka voi 
olla alkuperäinen. Komeromaisten tilojen ja komerojen ovet ovat mata-
lampia. Huonetilojen väliset peiliovet ovat voimakkaasti profiloituja. Ovia 
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4 suljetun ullakonportaan vanha pienaovi.

5 värikerroksia opettajan asunnon ovessa: kaksi pohjimmaista 
kerrosta ovat erisävyisiä ruskeita.

6 oven listoituksia opettajan asunnossa.

sisäovien kamarinlukkoja kääntösulkimineen (7–8), 
puukädensijallinen painike 1800- ja 1900-lukujen vaihteesta (9) sekä 
eriaikaisia painikkeita koulutiloista (10–12).

8 1 21 11 097

654

ei tutkittaessa purettu osiin, joten rakennetta ei voitu selvittää tarkemmin. 
Luultavimmin rakenne koostuu kehysosasta ja siihen upotetuista peileistä, 
joiden välisen sauman päälle on naulattu erilliset koristelistat (nk. puoli-
ranskalainen ovi). Profilointi vaikuttaa samanlaiselta kuin eräissä Pekkalan 
kartanon päärakennuksen peiliovissa, ja on mahdollista, että ne on tehnyt 
sama puuseppä. Ovia kehystävä listoitus on profiloitu voimakkaasti lukuisin 
pystyuurroksin.

Vanhimmissa ovissa on kartionuppiset, uudemmissa pyöreänuppiset nosto-
saranat. Lukkolaitteena on tavallisesti kamarinlukko, mutta esimerkiksi 
luokan ovissa on eri ajoilta peräisin olevia painikkeita. Erityisen kauniit 
tehdasvalmisteiset kahvat on pääovessa sekä keittolan ovessa. Ovissa on 
useita maalikerroksia, vanhimmissa pohjimmaisina keskiruskeita sävyjä. 
Monissa ovissa viimeisimpänä kerroksena on kiiltävä valkoinen maali, joka 
on kuoriutunut suurina lastuina.
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4

5 76

i k k u n a t

Rakennuksessa on sisään-ulos-aukeavat, huultamattomat kitti-ikkunat, 
joiden ulkopuitteissa on tippanokka. Puitteet on yleensä valmistettu tiheä-
syisestä hongasta ja koottu tappiliitoksien, nurkkatapitusten sekä kulma-
rautojen avulla. Lasitus on tehty pellavaöljykitillä, ja ikkunat on maalattu 
pellavaöljymaalilla. 

Ikkunoita on kahta päätyyppiä: kuusiruutuinen ja neliruutuinen (ns. ristikar-
mi-ikkuna). Muutamista ikkunoista puuttuu vaakavälikarmi. Vuoden 1909 
laajennuksessa molempia ikkunakokoja on valmistettu lisää ja joidenkin 
vanhojen ikkunoiden paikkaa on vaihdettu. Uudet ikkunat noudattavat 
vuori- ja otsalautoja myöten vuoden 1891 ikkunoiden mittoja ja mallia. 
Uudet kuusiruutuiset ikkunat, joita on neljä, ovat kuitenkin vanhoja noin 
25 cm leveämmät. Muutamien ikkunoiden sisäpuitteita koristaa pieni profi-
lointi. Joissain ikkunoissa puitteita on uusittu. Luokkahuoneisiin ja ruoka-
saliin on ilmeisesti vuoden 1909 muutoksissa asennettu terveysikkunoita. 

Helat ovat tehdasvalmisteisia: litteät, suorakulmaiset kulmaraudat, sormi- 
ja myrskyhaat pyrstökoukkuineen sekä nostosaranat, joissa on yleensä 
kartiomainen tappi. Kaikkia puitteita ei ole saranoitu. Joukossa on myös 
uusia puitteita, joissa ei ole käytetty kulmarautoja. Ikkunalasit ovat vanhaa 
puhallettua lasia, joka aaltoilee kauniisti.

koulun ikkunatyypit kaaviomaisesti sisältä kuvattuina 
(Finn vernadoc 2011 / Chen Chen):

1 Ristikarmi-ikkuna.

2 kuusiruutuinen ikkuna (1891, 1909).

3 keittiön pikkuikkuna (1909).

4 levennetyn sivupäädyn ullakonikkuna (1909).

5 sivupäädyn ullakonikkuna (1891).

6 ullakonportaan ja luokkahuoneen välinen ikkuna.

7 luokkahuoneen ja käytävän välinen ikkuna.

Piirustusten mittasuhteet, mitat ja detaljit eivät ole 
tarkkoja.

8 terveysikkuna.

9 ikkunan kaunista listoitusta (alh.). 

2 31

8

9
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10 Poikkipäätyjen välissä oli aluksi kaksi 
ovea ja ristikarmi-ikkunaa. vuonna 1909 
toinen ovi poistettiin (oikeanpuoleisin 
ikkuna) ja ikkunat asennettiin tiheämmin. 
kaksi uutta ikkunaa siirrettiin ehkä muualta 
rakennuksesta. vasemmanpuoleisin 
ikkuna on eteiskäytävän ikkuna, muut 
luokanikkunoita.

11 levennetyn poikkipäädyn kuusiruutuiset 
ikkunat ovat vanhoja leveämmät. 

12–13 vuoden 1891 kuusiruutuinen ja 
vuoden 1909 leveämpi kuusiruutuinen 
ikkuna  ulkoa päin kuvattuina. Finn vernadoc 
2011 / anna timofejeva (12) ja Chen Chen 
(13). mittasuhteet, mitat ja detaljit eivät ole 
tarkkoja.

1 2

1 11 0

1 3
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ulko-ovista (alh.) ja ikkunoiden 
ulkopuitteista, varsinkin 

alasarjoista ja -karmeista 
(ylh.) maali monin paikoin on 

huuhtoutunut kokonaan pois ja 
helat ovat ruostuneet. osassa 

ikkunoita kulmaraudat ovat 
alasarjan kohdalla jääneet ilmaan 
puun säärasituksen aiheuttaman 

syöpymisen vuoksi.

viereinen sivu: luoteisjulkisivu.

I k k u n o i d e n  k u n n o s t a  j a  k u n n o s t a m i s e s t a

Ikkunoiden puuosat ovat pääosin hyvässä kunnossa, ja useimmat ikkunat 
ovat kunnostettavissa ilman puukorjauksia. Parhaimmassa kunnossa ikkunat 
ovat järvenpuoleisella ja kaakkoisjulkisivulla.

Lasituskitti on monin paikoin kuivunut ja pudonnut pois. Maali on krake-
loitunutta, ja varsinkin puitteiden ja vuorilautojen alaosista se on huuhtou-
tunut pois. Ulkopuitteiden saranat ja kulmaraudat ovat ruostuneet. Muuta-
mien vuorilautojen alapäiden koristeosia on irtoamassa.  

Kaakkoispäädyssä ja maantienpuoleisella julkisivulla melkein kaikkien 
ikkunoiden alasarjat ovat voimakkaasti mustuneita ja osin miltei koveriksi 
kuluneita ja syöpyneitä. Kaikkiaan ainakin 10 ikkunasta on vaihdettava 
alasarja, joissain myös sivusarjojen alaosa. 

O v i e n  k u n n o s t a  j a  k u n n o s t a m i s e s t a

Ovien, karmien ja listoitusten puuaines on yleensä kohtalaisen hyvässä 
kunnossa. Ulko-ovien pellavaöljymaali on krakeloitunut ja paikoin huuh-
toutunut kokonaan pois, saranoissa ja lukkolaitteissa on ruostetta. Heloi-
tuksen ruoste tulee poistaa ja helat huoltaa. Maalipinnat ja lasituskitit tulee 
uusia. Joissain ovissa tarvitaan myös puukorjauksia. Sisäovet ovat parem-
massa kunnossa mutta nekin kaipaavat maalinpoistoa, uudelleenmaalaa-
mista sekä heloituksen huoltamista. 

Parhaassa kunnossa ovat luoteispäädyn ja kaakkoispäätyjen ulko-ovet. 
Myös koulun pääovi sekä opettajan terassin ovi ovat mahdollisesti 
kunnostettavissa.
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v ä l i P o H j a

numeroidut kohdat:

 
1: keittiön romahtanut laipio 
2: keittiön piipun vierustat 
3: keittäjän huoneen piipun vierusta 
4: komeron nurkka (laajennusrajalla) 
5: maantien puoleisen luokan laipio 
(laajennusrajalla, ansaiden kohta) 
6: maantien puoleisen luokan laipio  
(sisääntulon vierusta) 
7: järven puoleisen luokan romahtanut laipio 
8: järven puoleisen luokan följarin kohta 
9: eteisen laipio 
10: sisänurkka tuulikaapin päällä 
11: toinen sisänurkka 
12: opettajattaren salin laipio

Piirustus: Finn vernadoc 2011 /  
nattapong Chumkessorn. 
vauriomerkinnät: kss

R a k e n n u k s e n  k u n t o
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K o h d a t  1  j a  2

Keittiön laipio on romahtanut reilun neliömetrin alalta keittiön lattialle.  
Yläpohja vekselöinteineen on laajalti vaurioitunut. Vaurion syy on paikal-
linen vuoto vesikatossa. Vaurio on etenevä. Yläpohja pitää uusia koko keit-
tiön alueelta. Vuoto on todennäköisesti vaurioittanut myös hirsiseinää.

Piipun vierustan vauriot näkyvät keittiön sekä viereisen käytävän laipioissa. 
Syynä on vuoto vesikaton ja piipun liittymäkohdasta. Nykyisen padan paik-
keilla on aiemmin sijainnut leivinuuni ja suurempi piippu. Yläpohjaa pitää 
uusia parin neliön alueelta.

oikealla kohta 2 käytävän puolella.

kohta 1 kohta 1

Yllä kohta 2 keittiön puolella.
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K o h t a  3

Huoneen puolella vaurio näkyy 
muurin kyljessä laipion ja kattolistan 
pullisteluna. Syynä on pieni vuoto-
kohta piipun läpiviennissä. Vesi 
vuotaa piippua myöten yläpohjan 
hiekkalaatikkoon. Vauriot ovat tois-
taiseksi pieniä.

K o h t a  4

Vaurio näkyy komeron nurkassa laipion kattolistan pullistumana muurin 
vieressä. Vaurio on laajennusosan rajalla, uudemmalla puolella, ja syynä 
on vuoto  piipun läpiviennissä. Yläpohjassa on lahovaurioita parin neliön 
alueella. Vekseli ja vuodon kohdalla oleva laipiopalkki ovat täysin lahoja.

K o h t a  5

Lähinnä maalivaurioita laipiossa laajennusosan rajalla, vauriota ei näky-
vissä ullakolla. Kyseessä lienee ansaiden teräspultteihin kondensoituvan 
kosteuden aiheuttama hitaasti etenevä pintavaurio.  

K o h t a  6

Vesikaton vuoto näkyy kosteuden aiheuttamana laipion pullisteluna luok-
kahuoneessa. Vauriokahta sijaitsee kattotuolien välissä, lähellä jalasparrua. 
Ensiapuna ullakolle on sijoitettu sinkkiallas, johon vesi pääosin tippuu ja 
haihtuu edelleen. Rakenteita ei tarvinne uusia.

kohta 3 kohta 4

kohta 5 kohta 5 kohta 6 kohta 6

46



K o h d a t  7  j a  8

Laajahko laipioalue ulkoseinän vierustalla on notkahtanut ja näyttää olevan 
romahdusvaarassa. Vaurion syynä on ainakin kaksi erillistä vuotokohtaa 
vesikatossa. Sama kohta on vuotanut  aiemminkin, jolloin vesikatto on 
kertaalleen korjattu, seinähirsiä on uusittu 7-8 metrin matkalta ja lahon-
neet laipiopalkit on ripustettu vekselin varaan. Korjauksen jälkeen on tullut 
uusi vuoto, jolloin vekseliä kannattava laipiopalkki on lahonnut ulkoseinä-
liitoksestaan. Yläpohjaa on uusittava usean neliön alueelta ja hirsiseinääkin 
parin neliön verran.

Vanhan korjauksen yhteydessä suurin osa järvenpuoleisista räystäskonsoleista 
on uusittu. Uudet konsolit erottuvat alkuperäisiä yksinkertaisempina.

kohta 7Ylärivissä kohta 7.

alarivissä kohta 8.



K o h t a  9

Yläpohja on lahonnut parin neliön alueelta. Lahoa alapohjarakennetta avat-
tiin noin neliön alueelta, ja avattu kohta silloitettiin lankuilla. Vintillä nurk-
kasalvain on lahonnut usean hirsikerran matkalla ja painunut kymmenisen 
senttiä. Uusittavia hirsiä on tällä hetkellä ehkä noin kolme neliötä. Nurkka 
ei enää kannattele vesikattoa ja katto onkin notkahtanut. Vuotokohdan alle 
on asetettu peltiallas mutta kaikki katolta valuva vesi ei osu siihen, joten 
vaurio etenee.

K o h t a  1 0

Vuotopaikka on vesikaton jiirattu sisänurkka ulkoseinän ja räystään 
kohdalla. Vaurio näkyy laipiossa huonetilaa matalamman tuulikaapin 
yläpuolella nurkassa. Ulkopuolella räystäs konsoleineen on pahoin vaurioi-
tunut. Korjattavia hirsiä on ehkä noin neliön verran ja vaurio etenee.

vasemmalla kohta 9 (lattia on 
kuvattu ennen avausta).

oikealla kohta 10.



K o h t a  1 1

Vuotopaikka on vesikaton jiirattu sisänurkka ulkoseinän ja räystään 
kohdalla. Vaurio näkyy laipiossa ja ulkoseinällä aina ikkunan alapuolisiin 
hirsiin asti. Kevyen väliseinän toisella puolella, vaurio näkyy paperoidussa 
seinässä laikkuna. Nurkkasalvain lienee lahonnut koko seinän korkeudelta. 
Ulkoseinä ei tältä osin ole enää kantava rakenne. Ullakkohuoneen lauta-
seinä kantaa nyt osan katon painosta. Ulkopuolella räystäs konsoleineen on 
pahoin vaurioitunut ja vauriot etenevät. Uusimista vaativaa hirsirakennetta 
on tällä hetkellä arviolta nelisen neliötä.

vasemmalla vauriot laipion 
tuntumassa seinän molemmin 
puolin kohdassa 11.

oikealla vaurioitunut ulkonurkka 
vintillä ja näkyvät lahovauriot 
ulottuen seinän alaosaan asti 
kohdassa 11.



K o h t a  1 2

Kyseessä on vesikattovuodon aiheuttama lahovaurio yläpohjassa. Vaurioi-
tunut alue on parin neliön suuruinen. Vaurioitunut alue oli vesisateesta 
huolimatta tutkimushetkellä kuiva.

kohta 12 on huoneen puolelta 
päällystetty halltex-levyillä.

v e s i k a t t o

Rakennuksen vesikate pitää uusia kokonaisuudessaan. Osa aluslaudoituk-
sesta on yhä hyväkuntoista. Katetyön helpottamiseksi ja kustannusten sääs-
tämiseksi päädytään kuitenkin yleensä uusimaan myös koko aluslaudoitus.  
Kantava vesikattorakenne on pääosin hyväkuntoinen ja sillä on myös kult-
tuurihistoriallista arvoa. Noin puolet selkäpuiden päistä tulee uusia, minkä 
lisäksi vesikattopalkistoa pitää kunnostaa muutaman metrin matkalta 
(kohta 9).

vasemmalla: vuotokohta piipun läpiviennissä kohdassa 2.

alla: lahonneita kattorakenteita piipun läpiviennin tietämillä kohdassa 9.
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a l a P o H j a

Noin puolet rakennuksen alapohjapalkistoista ja rossinkannatuksesta on 
lahon vaurioittamaa. Syinä lahovaurioon ovat kissanluukkujen tukkeutu-
minen ja ilmanvirtauksen loppuminen pusikoitumisen vuoksi. Oman osansa 
ongelmaan ovat tuoneet permantoja peittävät muovimatot ja rakennuksen 
vanhan osan umpisokkeli, joka on jäänyt rakennuksen keskelle patoamaan 
ilmavirtoja. Lisäksi vanhan ruokasalin romahtanut alapohja on aiheuttanut 
vintin portaan alapuolelle ryömintätilaan ilmanvirtauksen katvealueen, 
jossa lattiasieni on päässyt leviämään. Alapohjan tuuletusta pitää ensi tilassa 
parantaa ja lattiasienen vaurioittamat rakenteet tulee purkaa. Noin puolet 
koko alapohjasta joudutaan uusimaan.

vasemmalla: lahon vaurioittamaa alapohjarakennetta järvenpuoleisen luokkahuoneen 
alla.

keskellä: Ruokalan romahtanutta alapohjaa.

oikealla: lattiasientä alapohjassa vintinportaan alla.
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1

6

2 , 3

1

Pohjakuva: Finn vernadoc 2011 / 
luo Hui. numerointi: KSS.

3 - 53 3

kohta 1 kohta 6kohta 5 kohta 7 kohta 8

7
89

9

1 0
11 11

11 11

9

12

j u l k i s i v u t

3 3
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j u l k i s i v u  m a a n t i e l l e

julkisivusta syyskuussa 2011 tehtyjä huomioita: 

kohdat 1–5: maantiejulkisivun ikkunat ovat olleet kovimmalla säärasituksella. 
Puitteiden alasarjat ovat huollon puutteen vuoksi lähes poikkeuksetta huo-
nossa kunnossa, mahdollisesti myös karmien alaosat. 

kohta 1: ikkunoista puuttuu lasit.
kohta 2: kahdesta ulkopuitteesta puuttuu lasi, toinen puitteista on levytetty.
kohta 3:  alasarja on lahonnut.
kohta 4:  vuorilautojen alapäiden koristepalat ovat puutteellisia.
kohta 5: toinen sisäpuite on pois paikoiltaan. 

kohta 6: ulko-oven ulkopinnan panelointi on alapäästään haristunut ja maali 
on kulunut.

kohta 7: Rakennuksen jatkoskohta näkyy sokkelissa, vesilistassa ja julkisivun 
taipumassa.

Kohta 8: Hapertunut vesilista.

kohta 9: levennetyn päädyn korotus näkyy julkisivun yläosassa 
ylimääräisenä vaakasuuntaisena lautana. nurkan tuntumassa perustus on 
liikkunut.

kohta 10: vanhan katoksen konsolit ovat jäljellä, uuden katoksen tuennat ja 
sovitukset on tehty kömpelösti.

kohta 11: entisen kuistin paikka näkyy jälkinä vuorilaudoituksessa.

kohta 12: kadonneen spiiran paikka näkyy poikkipäädyn huipulla.

kohta 9

kohta 10 kohta 11

kohta 12

kohta 9
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j u l k i s i v u  l u o t e e s e e n

1

julkisivusta syyskuussa 2011 tehtyjä huomioita: 

kohta 1: keittolan sisäänkäynnin peiliovien lasit sekä vasemmanpuoleisen oven 
välipuitteet ovat hävinneet. krakeloitunut maali on paljolti varissut pois.

kohta 2: vinot vesikaton selkäpuiden päät ovat muisto aiemmasta poikkipäädystä.

kohta 3: esimerkki erinomaisen hyväkuntoisesta vesilistasta sokkelin päällä sekä 
tiiviisti sovitetusta vuorilaudoituksen alaosasta.

kohta 2

kohta 1

Pohjakuva: Finn vernadoc 2011 / 
mamdouh sakr. 
numerointi: kss.

2 2

3
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j u l k i s i v u  k a a k k o o n

2

1

julkisivusta syyskuussa 2011 tehtyjä huomioita: 

kohta 1: ikkunan otsalaudan koristeena olevia pystyrimoja on irronnut. 
ikkuna lienee asennettu tiitolan suunnittelemissa korjauksissa.

kohta 2: ulko-oven vaakalaudoista koottujen peilien väleihin on syntynyt 
rakoja.

kohta 3: apuopettajan asunnon sisäänkäynnin paikka näkyy 
vuorilaudoituksen korjauksissa.

kohta 4: vanhan katoksen ääriviivat erottuvat nykyisen katoksen molemmin 
puolin jälkinä vuorilaudoituksessa sekä lovena ikkunakonsolissa.

kohta 2 kohdat 3 ja 4

3

4
4 4

Pohjakuva: Finn vernadoc 2011 / 
Raluca todascá. numerointi: kss.
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j u l k i s i v u  j ä R v e l l e

1 324

kohta 1 kohta 4kohta 3 kohta 5

Pohjakuva: Finn vernadoc 2011 / 
johanna anttila. numerointi: kss.

5

5
67 8

99
9

11
1 0

12

kohta 4
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julkisivusta syyskuussa 2011 tehtyjä huomioita: 

kohta 1: Ristikarmi-ikkuna muutettu kuudesta puitteesta koostuvaksi 
ikkunaksi. ikkunaa ja vuorilautoja on jatkettu kömpelösti. vanhan 
ikkunan puitteet on sijoitettu reunoille, keskimmäinen puite on uusi. 
Puitteissa on värieroja. ikkunan yläpuolella on räystäällä lahoa. 

kohta 2: keskimmäinen ja oikeanpuoleinen korkea puite uusittu, ei 
kulmarautoja. väriero vanhoihin puitteisiin.

kohta 3: Puitteen ja karmin alaosa ovat lahonneet kattovuodon takia. 

kohta 4: terassi on tuhoutunut. terassin oven paneloinnin helma on 
lahonnut. Rintapaneeli on terassin kohdalla vaihdettu oven alareunasta 
ylöspäin. alapuolella hirret ovat näkyvissä. Ylimmässä hirressä, joka 
on pahiten lahonnut, on tapinkolot kuistin rakenteita varten. vaatii 
hirsikorjausta reilun neliön verran.

kohta 5:  vanhan ikkunan kehysten jäljet näkyvät vuorilaudoissa, 
ikkunan kohdalla lautaverhoilu on paikattu. ikkunan yläpuolelta on 
vaihdettu kolme verhoilulautaa noin 1,5 metrin pituudelta. Huomaa 
myös vino vanhan kattotuolin pää.

kohta 6: Räystäskonsoleista on vaihdettu noin puolet yksinkertaisemmin 
muotoiltuihin.

kohta 6

kohta 7: Räystään alla olevasta julkisivulaudoituksesta puut-
tuu vanhat vaakalaudat.

kohta 8: Räystäs on läpilaho. Räystäskonsoli on pudonnut, 
jäänne löytyi maasta. alapuolisen ikkunan lippalauta kastuu.

kohta 9: lautaverhoiluun on tehty paikkauksia. Räystään alla 
on vesisäiliön ylivuotoputki.

kohta 10: Rakennuksen jatkoskohta näkyy sokkelissa 
ja vuorilaudoituksessa. seinän vaakalaudoituksen 
jatkoskohdassa on pystylauta.

kohta 11: esimerkki erinomaisen hyväkuntoisesta vesilistasta 
sokkelin päällä sekä tiiviisti sovitetusta vuorilaudoituksen 
alaosasta.

kohta 12: sokkeliluukut puuttuvat tai ovat rikkinäisiä. 
numero 12:n kohdalla on kauniisti detaljoitu luukku (ks. 
ylempi valokuva). viereinen luukku on yksinkertaisempi ja 
huonokuntoinen (ks. alempi valokuva). terassin alla oleva 
ryömintätilan luukku on rikkonainen.

kohta 10kohta 9kohta 8 kohta 11

kohta 12
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k o R j a u s t o i m e n P i t e i t ä

v i i m e i s t ä ä n  k e v ä ä l l ä  2 0 1 2  t e h t ä v ä t  t y ö t

Puut ja puskat rakennuksen ympäriltä kymmenen metrin säteellä hävite-
tään. Näin saadaan ilma kiertämään rakennuksen ympärillä ja lehtikuorma 
vähenemään. 

Rakennuksen koillispuoliskon lahonnut alapohja puretaan ja lattiasienen 
leviäminen estetään.

H e t i  e d e l l i s t e n  j ä l k e e n  t e h t ä v ä t  t y ö t

Rakennuksen hirsirunko kunnostetaan.

Vaurioituneet kattorakenteet kunnostetaan ja rakennukseen tehdään uusi 
vesikate.

m y ö h e m m i n  t e h t ä v ä t  t y ö t

Rakennuksen ylä- ja alapohja kunnostetaan.

Rakennuksen ikkunat ja ovet kunnostetaan.

Rakennuksen hormit ja uunit kunnostetaan.

Rakennuksen julkisivut kunnostetaan.

Talotekniikka ja sisustus tehdään tulevan käytön mukaiseksi.
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Wille lilja (1880–1952) jäminkipohjan niemelänperältä kirjoitti 
runon Pekkalan koulun kurkihirttä kannattelevaan parruun 

vuonna 1892. lilja suoritti kansakoulunsa loppuun vuonna 1894. 
sekatyöläisen pojasta tuli kenkätehtailija ja kauppaneuvos, joka 

lahjoitti varoja vanhan opinahjonsa varattomien oppilaiden 
koulunkäyntiin ja arvostamansa opettajan, liina Holmin asuntoon. 
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P e k k a l a n  k o u l u n  a r v o i s t a

Kohde sijaitsee Pekkalan kylän alueella, jonka keskeisimmät, kartanoon 
liittyvät osat on määritelty valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi 
kulttuuriympäristöksi Ympäristöministeriön ja Museoviraston selvityk-
sessä Rakennettu kulttuuriympäristö, valtakunnallisesti merkittävät kult-
tuurihistorialliset ympäristöt. Näitä alueita koskevissa valtakunnallisissa 
alueidenkäyttötavoitteissa määrätään, että kaikessa maankäytössä tulee 
turvata kyseisten alueiden kulttuuriperinnön arvot.

Pirkanmaan maakuntamuseo on Pekkalan koulun purkalupaa varten anta-
massaan lausunnossa todennut, että rakennus on säilyttänyt julkisivujen 
1900-luvun alun piirteet erinomaisen hienosti. Maakuntamuseon mukaan 
”Pekkalan koulurakennus omaa erityisiä historiallisia, arkkitehtonisia ja 
kokonaisuuteen liittyviä maisemallisia arvoja. Kohteen voidaan katsoa 
olevan ikänsä puolesta osa harvinaistuvaa rakennusperintöämme ja omaavan 
Ruoveden alueen koulutoiminnan varhaista historiaa edustavana erityistä 
paikallishistoriallista merkitystä. Rakennusten purkaminen merkitsee 
MRL 139 §:ssä mainittujen rakennetun ympäristön perinne- ja kauneus-
arvojen hävittämistä eikä museo siten puolla purkamisluvan myöntämistä. 
Lisäksi purkaminen on vastoin valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa 
esiintuotuja velvoitteita kulttuuriympäristöjen vaalimisesta. Myös pihapii-
riin kuuluva talousrakennus olisi syytä säilyttää kokonaisuuden kannalta 
arvokkaana. Kyseisen rakennuksen kunnosta ei ole tarkempia tietoja.” 
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vanHa oSa 
Hagelstam 1891

LAAJENNUSOSA 
tiitola 1909

vanhan osan 
ulkoseinälinja

kaakkoisjulkisivu

järvenpuoleinen eli koillisjulkisivu

maantienpuoleinen eli lounaisjulkisivu

luoteisjulkisivu

keittiö

keittäjän huone

keittolan 
sisäänkäynti

opettajan asunnon 
sisäänkäynti

koulun 
sisäänkäynti

ruokala

luokkahuone

luokkahuone

luokkahuone

koulun eteinen

tk

opettajan sali opettajan 
asuinhuone 1

opettajan 
keittiö

opet-
tajan 
asuin-
huone 2

terassi


