
KYLÄKOULUT -HANKKEEN LÄHTÖKOHTIA 
 
Kyläkoulut 
Maaseudun asutusrakenteen muutoksen sekä kunnille annettujen velvoitteiden ja riittämättömien 
resurssien ristipaineessa on pienten kyläkoulujen toiminta tullut tiensä päähän. Näin ollen on 
pitäjiin jäänyt runsas ja hyväkuntoinen rakennuskanta vajaalle käytölle ja pahimmissa tapauksissa 
kokonaan käyttämättömänä rappeutumaan. Ruovedellä on näitä kyläkouluja ollut runsaimmillaan 
21 kappaletta, joista koulukäytössä on enää kolme. Tilanne on samankaltainen koko maassa. On siis 
tuhansia orpoontuneita huutolaiskouluja, jotka ovat heitteillä, vajavaisessa ja arvoa alentavassa, 
jopa rakenteita vahingoittavassa käytössä. Niiden omistajat ja käyttäjät, useimmiten koko 
kyläkunta, toivoo ajatuksia ja malleja niiden uusista käyttö- ja ylläpitomahdollisuuksista.  
Kirkonkylän koulu  
Kirkonkylän puukoulu valmistui vuonna 1871 kirkonkylän keskustaan kirkon lähelle. 
Koulu omaa huomattavia sekä rakennushistoriallisia että kulttuurihistoriallisia arvoja. 
Koulukäytöstä rakennus poistui vuonna 2008. Rakenteellisesti se on hyvässä kunnossa. 
1970-luvulla tehty remontti muutti sisätilat kokonaan.   
Pekkalan koulu 
Ruoveden Pekkalan koulu valmistui 1891Pekkalan kartanon toimesta ja kustannuksella. Kesän 
1893 Jean Sibelius vietti Ruoveden järvimaisemissa, asuen ja työskennellen Pekkalan koulun 
uutukaisissa tiloissa. Tällöin säveltäjämestarin työn alla olivat mm. Karelia-sarja ja 6 impromptua 
pianolle. Koulu lunastettiin kunnalle 01.01.1900 ja sitä laajennettiin 1909 rakennusmestari Tiitolan 
suunnitelmien mukaan. Koulun toiminta siirrettiin 1975 Jäminkipohjan kylän keskustaan 
rakennettuun Pekkalan uuteen "viipalekouluun". Samalla vanha koulurakennus siirtyi 
yksityisomistukseen verstas- ja varastokäyttöön. Nyt kun rakennus on jo vuosia ollut pois 
aktiivikäytöstä ja sen huolto on jäänyt vajavaiseksi, on vesikattorakenteisiin syntynyt muutamia 
vuotokohtia, joista vesi on päässyt turmelemaan alla olevaa yläpohjaa. Itse vesikaton kantavat 
rakenteet ovat pääosin hyväkuntoiset, mutta syntyneet vesivauriot etenevät nopeasti, mikäli 
vahingollista kehitystä ei estetä. 
Kulttuuripitäjä Ruovesi 
Ruovesi on hyvin merkittävä suomalainen kulttuuripitäjä, jonka nimeen yhdistetään yleensä J.L. 
Runeberg ja Akseli Gallen-Kallela. Näiden suureten nimien varjoon ja vähäisemmälle huomiolle on 
kuitenkin jäänyt nimekäs joukko maan eturivin kulttuuripersoonia, joilla on ollut tiivis yhteys 
Ruovedelle, sen ihmisiin, luonnon- ja kulttuurimaisemaan. Sibeliuksen lisäksi mm. Hugo Simberg, 
Alpo Sailo, Ellen Thesleff, Lars Pettersson, Oskar Merikanto, F.E. Sillanpää, Yrjö Jylhä, Lauri 
Viita, Aila Meriluoto ovat tekijöitä, joiden Ruovedellä tekemä työ odottaa paikallista esiin nostoa.  
Aikaisempi vastaava toiminta 
Ruoveden kunta ja kuntalaiset ovat vuodesta 2005 toimineet aktiivisessa yhteistyössä Tampereen 
teknillisen yliopiston arkkitehtiosaston ja Suomen ICOMOSin kanssa, järjestäen pitäjässä useita 
erilaisia kulttuuriympäristöhankkeita. Hankkeet ovat onnistuneet erinomaisesti ja mm. vuonna 2006 
toteutetulle Muroleen-Kekkosen koulun ja arkkitehtien yhteiselle ympäristöleirille myönnettiin 
Filippiinien Ifugaossa kansainvälinen CIAV Award 2007 (CIAV = ICOMOSin kansainvälinen 
kansanrakentamisen tieteellinen komitea). Edellinen yhteishanke järjestettiin vuonna 2009 
Ruoveden Pekkalassa ja aiheena olivat tuolloin maaseudun harmaakivinavetat ja niitten uudet 



käyttömahdollisuudet. Nämä hankkeet on julkaistu painettuina: MUROLE-RUOVESI, 
ympäristöelokuu vuonna 2008 ja KIVINAVETAT vuonna 2010.  
 
HANKKEEN PILOTTIVAIHEEN 2011 SISÄLTÖ, TOIMENPITEET, TOTEUTTAJAT JA 
TOTEUTUSAIKATAULU  
1) Kenttätyövaihe  
tavoitteet: 

- kartoittaa Ruoveden kyläkoulut ja niiden nykytila, 
- laatia Pekkalan koulusta korkeatasoiset tekniset ja esittävät mittauspiirustukset,  
- laatia Kirkonkylän koulusta korkeatasoiset tekniset mittauspiirustukset, 
- kartoittaa Pekkalan koulun kunnostus- ja uuskäyttömahdollisuudet, 
- järjestää leirin päätteeksi kenttänäyttely työn tuloksista 

osanottajat: 
- ICOMOSin kansainvälisen yhteistyöverkon ammattilaisista koottu 16 hengen työryhmä  

aika: 
- kaksi viikkoa elokuussa 2011 

2) Seminaari 
- kyläkouluihin, niiden historiaan ja uuskäytön mahdollisuuksiin keskittyvä seminaaripäivä  
- eri alojen ammattilaisille, kyläkoulujen omistajille ja käyttäjille sekä paikkakuntalaisille 
- 10-14 esitystä, a´15-20 min.  
- yksi lauantaipäivä lokakuussa 2011 

3) Julkaisu ja tiedotus 
- hankkeen tulosten julkistaminen ICOMOSin VERNADOC-sarjassa 
- A4, mustavalkoinen, 100-150 sivua, 500 kpl 
- toukokuussa 2012  
- hankkeen eri vaiheista ja tuloksista tiedotetaan paikallista, maakunnallista ja valtakunnan 

tiedotusvälineitä 
 
HANKKEEN KUSTANNUSARVIO: 
11 000 € Palkkauskulut ja palkkiot  

- 7 000 € Asiantuntijapalkkiot arkkitehti Markku Mattilalle, 5 viikkoa, sisältää hankkeeseen 
kuuluvat organisointipalkkiot sivukuluineen 
- 4 000 € Julkaisun toimitus- ja taittotyöt sivukuluineen 

  2 400 € Ostopalvelut 
- 2 000 € julkaisun painatus 
- 400 € hankkeen kirjanpito 

     500 € Vuokrat 
- Työ- ja asuintilat 

10 700 € Kotimaan matkakulut 
- 2 300 € matkakulut (H:ki-R:si-H:ki / kenttätyöhön osallistujat + ammattiekskursio + 
seminaariluennoitsijat) 
- 8 400 € päivärahat (16 henkeä x 15 päivää x 35 €/päivä) 

     400 € Muut kustannukset 
- Työkalut (mittaus- ja piirustusvälineet) 



  4 000 € Vastikkeeton hankkeen hyväksi tehtävä työ 
             - Ulkomaisten osallistujien talkootyö (400 tuntia x 10 € / tunti) 
29 000 € Kustannusarvio yhteensä 
 

HANKKEEN RAHOITUSSUUNNITELMA:    
23 200 €  A) ELY-keskukselta haettava rahoitus     
  5 800 €  D) Yksityinen rahoitus 
 1 800 € rahallinen osuus 
 4 000 € vastikkeetta tehtävä työ 
29 000 € Kokonaisrahoitus yhteensä 

 
HANKKEEN JATKO 2012-  
Mikäli pilottivaiheessa saadut tulokset osoittavat hankkeen jatkamisen teknillisesti ja 
käyttömahdollisuuksiltaan realistiseksi, niin seuraavana tavoitteena on kunnostaa Pekkalan koulu 
uuteen käyttöön.  
Kunnostusvaiheessa koulu voi toimia historiallisen rakennuskannan koulutus- ja mallikohteena 
suunnittelijoille, konservaattoreille ja käytännön rakennustyön ammattilaisille. Eri tahot ovat jo 
todennet tämänlaisen yhteistyökohteen tarpeellisuuden.  
Kunnostettuna koulu voi toimia Ruoveden tuntemattomammaksi jääneen kulttuurin tukikohtana ja 
toteuttaa tehtäväänsä erilaisilla näyttelyillä, seminaareilla, kursseilla, koulutuksella, konserteilla ja 
leireillä sekä tarjota tiloja tutkijoille ja ateljeetyöskentelylle. Mahdollisuuksien mukaan tilat 
tarjoutuisivat myös lähiseudun jokapäiväiselle toiminnalle, kuten musiikin harjoitukselle, 
liikunnalle ja käsityölle. 
Mikäli hankkeen tulokset eivät kannusta Pekkalan koulun kunnostamiseen, odottaa 
käyttämättömäksi jäänyttä rakennusta sen purkaminen.  
 
 
 


