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Tiivistelmä
Oppikoulujen suosio kasvoi Suomessa 1900-luvun alkupuolelta sotien jälkeiseen aikaan suurten ikäluokkien kasvaessa jatkokoulutusikään. Vanhimmat oppikoulut sijaitsivat keskustassa ja olivat valtion tai yhdistysten ylläpitämiä. Sotien jälkeen kaupunki alkoi kasvaa keskustan ulkopuolisille alueille ja oppikouluja
alettiin rakentaa kansakoulujen tapaan asuinalueille. Turku siirtyi peruskoulujärjestelmään 1976, mikä
lisäsi entisestään uusien tilojen tarvetta. Entiset oppikoulut sulautettiin kuntien organisaatioon. Kouluja
rakennettiin nopealla tahdilla 1980-luvun vaihteeseen saakka. Tämän vaiheen jälkeen oppilasmäärät alkoivat pienentyä. Vuosituhannen vaihteen lähestyessä ajankohtaistuivat koulujen peruskorjaukset ja sittemmin koko kouluverkon uudistaminen liittyen väestökehitykseen sekä palvelutarpeiden ja opetusmenetelmien muutoksiin.
Arkkitehtitoimisto Olavi ja Kauko Reiman suunnittelema Pernon koulu eli alkujaan Pansion yhteiskoulu
(PYK) valmistui Raision rajalle, kasvavalle asuinalueelle yksityiseksi oppikouluksi vuonna 1963. PYK oli
aloittanut toimintansa jo 1962 Raision yhteiskoulun tiloissa. Oman koulun asemakaava oli tullut voimaan
1962. Aluksi toteutettiin kaksi erillistä siipeä A–B, joista toisessa oli luokkahuoneiden lisäksi väliaikainen
liikuntasali, puutyöluokka ja talonmiehen asunto. Toiseen siipeen tuli luokkien ohella kanslia, opettajien
huoneet sekä kirjasto. Koulua laajennettiin 1965–66, jolloin ylärinteeseen valmistui luokkatiloille kolmas
C-siipi ja kokonaisuudelle tunnusomainen kaarihalli, ja siihen liittyvä ruokalasiipi. Vuonna 1970 tehtiin
erikoisluokkia varten pieni laajennus C-siiven taakse ylärinteeseen.
Rakennuttajana toimi aluksi yhteiskoulun kannatusyhdistys, jota kaupunki tuki taloudellisesti. Peruskouluun siirryttäessä rakennuttajatehtävät siirtyivät kaupungille. Laitoksen nimi muutettiin Pernon kouluksi ja
lukioksi. Kaupunki tilasi koulun viimeisimmän laajennuksen Kauko Reiman toimistolta osana Turun peruskoulu-uudistusta. Uusi G-siipi toteutettiin 1978–79 vanhojen rakennusten kaakkoispuolelle. Myös Turun työväenopisto, jolla oli toimintaa Pernon koululla, sai varta vasten opistolle suunnitellut tilat uudesta
rakennuksesta. Hankkeeseen kuului myös liikuntasalin ja ruokalan sekä kotitalousluokkien laajentaminen. Uudistuksia varten uusittiin koulun asemakaava osana Pernon asuinalueen laajentamista. Koulun
tonttia suurennettiin ja rakennusoikeutta lisättiin huomattavasi. Kaava mahdollisti kolmikerroksisen, yli 20
0000 neliön rakennuksen. Koulu kuitenkin pysyi kaksikerroksisena ja lopulliseksi kooksi tuli 9 000 kem2.
Koulu aiottiin peruskorjata 2000-luvun alussa, mutta suunnitelmasta luovuttiin ja rakennuksen käyttö
kouluna päättyi 2009. Rakennusta käytettiin tämän jälkeen väliaikaisesti elokuvastudiona, kaupunginteatterin varastona, päiväkotien ja neuvolan korjausten aikaisena väistötilana sekä hätämajoitustilana. Asiivessä on tehty useita muutoksia ja G-osaa on osittain saneerattu väliaikaiskäyttöjen yhteydessä. Muut
osat ovat säilyneet lähes alkuperäisinä.
Pernon koulun vanhempien osien perushahmo ja arkkitehtuuri on 1960-luvun koulusuunnittelulle tyypillistä. Pernon koulua kaksi vuotta aiemmin valmistunut, kaupunginarkkitehti Heikki Sarainmaan suunnittelema Pääskyvuoren koulu muistuttaa niin ympäristöltään kuin arkkitehtuuriltaan läheisesti Pernon koulua. Tämän aikakauden koulujen tilaohjelmat ovat hyvin perinteiset perustuen kiinteisiin luokkahuoneisiin.
Viimeisin laajennusosa edustaa peruskoulu-uudistusta, jossa keskeisenä tavoitteena oli muuttaa oppimisen tapoja ja ympäristöjä. Tiloista suunniteltiin monikäyttöisiä ja joustavia. Uudistus on kouluhistorian
keskeisimpiä vaiheita, jonka vaikutukset ja päämäärät näkyvät nykyisessäkin kouluarkkitehtuurissa. Rationalistisen G-rakennuksen julkisivumateriaali on yhtenäinen vanhempien rakennusosien kanssa, mutta
tilaohjelmaltaan rakennus edustaa hyvin 1970-luvun kouluarkkitehtuuria. Rakennuksen tilasuunnittelussa
on useita yhtymäkohtia hieman aiemmin valmistuneeseen, Kaija ja Heikki Sirenin suunnittelemaan Helsingin SYK:n uudisrakennukseen, joka on kauden tunnetuimpia koulurakennuksia. Ulkoinen arkkitehtuuri
puolestaan muistuttaa Kauko Reiman hieman aiemmin suunnittelemaa, nyt jo purettua Kastun koulua.
Useaan eri korkeusasemaan sovitetun laajan kokonaisuuden yllä oleva voimistelusalin kaarikatto tekee
rakennuksesta hyvin tunnistettavan. Rakennuskokonaisuus on säilyttänyt maamerkkiasemansa koko
historiansa ajan ja on alueen rakennuksista eniten julkiseksi rakennukseksi erottuva. Rakennusprojekti
on laajuutensa ja pitkäaikaisen suunnitteluprosessinsa vuoksi Reimojen tuotannossa tärkeä hanke. Kulttuurihistoriallisesti rakennus kuvastaa yksityisten toimijoiden ponnisteluja alueellisten oppikoulujen rakentamiseksi ja Turun kouluverkon rakentumista ja muutoksia 1900-luvun jälkipuoliskolla.
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Johdanto
Pernon koulun rakennushistoriaselvitys on laadittu osana Pernon koulu -nimistä asemakaavanmuutosta
(18/2014). Turun kaupungin Tilaliikelaitoksen aloitteesta käynnistetyn asemakaavanmuutoksen tavoitteena on määritellä alueelle uusi käyttö ja mahdollisen lisärakentamisen määrä sekä selvittää koulurakennuksen kulttuurihistorialliset piirteet ja mahdolliset suojeluarvot. Selvityksessä tutkitaan rakennuksen
vaiheita ja arkkitehtonisia ratkaisuja sekä liittymistä ajalliseen ja fyysiseen ympäristöönsä. Koulukiinteistön lisäksi raportissa käsitellään koululaitoksen kehitysvaiheita, kouluarkkitehtuurin erityispiirteitä ja paikallisen kouluverkoston rakentumista. Taustoituksessa painotetaan 1900-lukua, jolloin koulu otti paikkansa yhteiskunnallisena toimijana ja koulutuksesta tuli keskeinen osa hyvinvointivaltiota. Lisäksi raportissa käsitellään Pansio–Pernon suunnitteluhistoriaa ja ympäristön muutoksia maankäytön ja palvelujen
näkökulmasta. Lähteinä on käytetty Turun kaupunginarkiston ja rakennusvalvonnan arkiston pääpiirustuksia, kaupungin paikkatietoaineistoja, asema- ja yleiskaavoja, koululaitosta koskevaa kirjallisuutta ja
lainsäädäntöä sekä paikallishistorioita. Viitekehysten tutkiminen on mahdollistanut yksittäisen rakennuksen kulttuurihistoriallisten, arkkitehtonisten ja ympäristöllisten merkitysten arvioinnin, josta on raportin
lopussa yhteenvedonomainen lukunsa.

Koululaitoksen kehitys Suomessa
Koulujärjestelmän varhaisvaiheet
Organisoidun opetuksen tavoitteet ja koulutuksen sisältö liittyivät vuosisatojen ajan kirkon toimintaan ja
opetus olikin alkuun suunnattu teologiselle uralle aikoville. Suomen koululaitoksen kehitys on alkanut Turusta ja kaupungin merkitys on kouluhistorian alalla keskeinen. Suomessa oli keskiajalla varsinaisia kouluja Turun lisäksi vain Raumalla, Viipurissa ja Porvoossa, josta koulu siirrettiin Helsinkiin 1550-luvun
alussa. Poriin perustettiin koulu 1500-luvun puolivälin jälkeen. Turun koulu oli maan suurin. Oman rakennuksensa katedraalikoulu oli saanut tiettävästi 1400-luvulla. Keskiajan lopulla Turun katedraalikoulu sijaitsi tuomiokirkkoa ympäröivässä muurissa olleessa rakennuksessa kirkon länsipuolella nykyistä Akatemiataloa vastapäätä.1
Kuningas Kustaa Vaasan aloittamat valtiolliset uudistukset edellyttivät runsaasti luku- ja kirjoitustaitoisia
virkamiehiä, mikä laajensi oppilaskuntaa 1500-luvulla. Vuonna 1630 Turkuun perustettiin lukio eli kymnaasi, joka otti käyttöönsä katedraalikoulun rakennuksen. Kuninkaallinen akatemia perustettiin 1640. Turun akatemian organisaatio muodostettiin kymnaasin pohjalta ja laitos toimi vuoteen 1815 saakka vanhassa kymnaasirakennuksessa. Koska kymnaasi ja akatemia eivät voineet toimia samassa kaupungissa, lukio siirtyi Viipuriin. Triviaalikoulu eli yläkoulu perustettiin akatemian perustamisen jälkeen 1641.
Koulu sijoitettiin tuomikirkon länsipuolelle pystytettyyn rakennukseen. Triviaalikoulua alettiin kutsua
1600-luvun lopulla katedraalikouluksi.2
Ruotsin vallan ajan loppupuolella koulutus oli yleissivistävää. Pappien virkamiesten lisäksi oppilaina oli
tulevia liike- ja tiedemiehiä. Kauppiaiden lisäksi myös käsityöläiset hakeutuivat katedraalikouluun. Aatelisten ja valtaporvarien lapset eivät yleensä käyneet laitoskouluja, vaan heillä oli kotiopettajat tai heidän
opetuksensa järjestettiin muulla säätyyn soveltuvalla tavalla. 1800-luvun alussa kotiopettajajärjestelmä
laajeni myös pikkuporvarien keskuuteen.3
Ennen kansakoulujen perustamista laitosmaiset koulut vastasivat luonteeltaan oppikouluja. Virallisesti
oppikoulut muodostettiin koulujärjestyksessä 1872. Oppikoulu mahdollisti ylenemisen sosiaalisessa asemassa, mutta koska koulutus oli maksullista, oppilaina oli pääasiassa varakkaiden perheiden lapsia. Ylioppilastutkinto oli erittäin arvostettu meriitti, ja myös talonpojat saattoivat olla koulujen oppilaina. Vuoden
1843 koulujärjestyksessä triviaalikoulut jaettiin ala- ja yläalkeiskouluiksi. Ala-alkeiskouluista tuli myöhemmin kansakouluja ja yläalkeiskouluista oppikouluja. Alkeiskoulujen lisäksi oli kymnaasit ja tyttökoulut.
Tässä vaiheessa kymnaasit sijaitsivat Viipurissa ja Turussa. Alkeiskoulut olivat valtion ylläpitämiä, ja
niissä opiskeltiin erityisesti kieliä, myös suomen kieltä. Kouluihin otettiin aluksi vain poikia. Yläalkeiskou-
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Ikonen 2015, 10–16; Nikula 1987, 693, Ranta 1975, 749.
Ikonen 2015, 17–23, 32; Ranta 1975, 729–730.
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lussa oli kolmannella ja neljännellä luokalla kaksi linjaa, joista toinen valmisti papiksi tai tutkijaksi ja toinen oli reaalilinja tuleville virkamiehille. Koulujärjestyksen 1872 myötä osa alkeiskouluista yhdistettiin
kymnaaseihin, ja näistä muodostettiin seitsemänluokkaisia pojille tarkoitettuja lyseoita tai tyttölyseoita.
Osa alkeiskouluista muutettiin 2- tai 4-luokkaisiksi reaalikouluiksi. Naisille valtio järjesti erilliset 4-luokkaiset koulut. Tytöt olivat päässeet alkeiskouluihin vuodesta 1895. Ensimmäinen ruotsinkielinen yhteiskoulu
eli tytöille ja pojille yhteinen oppikoulu perustettiin 1883 Yhdysvaltojen ja Ruotsin esimerkin mukaan. Helsingin suomalainen yhteiskoulu perustettiin ensimmäisenä suomenkielisenä yhteiskouluna 1886. Yhteiskoulut olivat yksityisiä.4

Kansanopetus
Julkisella koulutuksella ei alkuun ollut sääty-yhteiskunnan purkamiseen tai tasa-arvon lisäämiseen tähtääviä tavoitteita. Lapset kasvatettiin vanhempien mukaiseen säätyyn ja asetelma oli edelleen olemassa
siirryttäessä kansakoulu- ja oppikoulujärjestelmään ja osittain vielä ennen peruskoulu-uudistustakin.
Kansanopetus oli alkanut reformaation myötä. Kirkko vastasi muodollisesta opetuksesta ja opettajat olivat koulutukseltaan pappeja. Opetuksen sisältö pohjautui kristinuskon perusteisiin ja oppiminen oli suurelta osin ulkoa oppimista. Tähän kytkeytyi merkittävänä yhteiskunnallisena harppauksena lukutaidon
yleistyminen. Martti Lutherin mukaan jokaisella kansalaisella tuli olla mahdollisuus lukea Raamattua
omalla äidinkielellään. Tämä tarkoitti suomen kielen aseman nousua ja kirjakielen kehittämistä. Uudistustyötä johti Turun piispa ja katedraalikoulun rehtori Mikael Agricola. Kansanopetus järjestettiin vielä
1900-luvulle saakka pääasiassa kiertokouluina: kinkereinä, rippikoiluina ja lukusina. Rippikoulu oli tullut
pakolliseksi jo 1760. Lukutaidon opettelua motivoi mahdollisuus päästä ripille ja vihille, mikä merkitsi itsenäisempää elämää. Kirkon kannalta toissijaisen kansalaistaidon, kirjoittamisen opetus yleistyi vasta
1600-luvun lopulla.5
Kansanopetusta pyrittiin uudistamaan jo autonomian ajan alussa, mutta yleinen käsitys oli edelleen, että
seurakuntien järjestämät kiertokoulut riittivät rahvaan koulutukseksi eivätkä viranomaiset kiinnittäneet
suurta huomiota kansansivistykseen. Uno Cygnaeus painotti, että kansan henkinen ja fyysinen kehittyminen on koko yhteiskunnan etu. Hän kehitti mallia, jossa yhteiskunta antaisi kaikille säätyyn ja sukupuoleen katsomatta monipuolista teoreettista ja käytännöllistä perusopetusta. Vuonna 1866 annettiin kansakouluasetus, millä kansansivistys siirrettiin kirkolta kunnille. Valtio tuki kuntien ja yksityisten perustamia
kansakouluja. Aluksi kansakoulut olivat vapaaehtoisia. Koulujen toimintaa valvova kouluhallitus perustettiin 1869. Aluksi tarkastajina toimivat henkilöt olivat pääsääntöisesti pappeja. Opettajien kouluttaminen
oli aloitettu Jyväskylän seminaarissa 1863. Kaikkiin maalaiskuntiin ei kuitenkaan saatu kansakoulua vielä
vuosikymmeniin. Kaupungit velvoitettiin perustamaan kansakouluja vuonna 1871. Kansakoulu oli tarkoitettu 10–16-vuotiaille luku- ja kirjoitustaitoisille oppilaille. Opetuksessa painotettiin uskontoa, äidinkieltä ja
käsityötä sekä maa- ja kotitaloustaitoja. Muita oppiaineita olivat laskento, mittausoppi, luonnontieto ja
maantieto sekä piirustus, voimistelu ja laulu. Esiopetus järjestettiin eri tavoin joko pientenlastenkouluissa,
kansakouluissa lukuvuotta edeltävänä valmennuksena, kotiopetuksena tai vanhaan tapaan kirkon järjestämissä kiertokouluissa. Erilaiset alkeisopetusmuodot korvattiin oppivelvollisuuslain myötä alakansakouluilla.6

Koulupiirijako ja oppivelvollisuus
Vuonna 1898 annettu koulupiiriasetus merkitsi kunnille suuria investointitarpeita. Koulupiiri oli perustettava alueesta, josta 30 lasta ilmoittautui kansakouluun eikä koulumatka olisi saanut olla yli viittä kilometriä. Kaupunkien tuli mahdollistaa koko ikäluokan (8–14-v.) pääsy kansakouluihin. Turku oli tässä vaiheessa pinta-alaltaan huomattavasti nykyistä pienempi ja koulut sijoittuivat nykyiselle keskusta-alueelle.
Pansio-Pernon alue kuului Raision kunnan Ihalan koulupiiriin. Ihalan kansakoulua laajennettiin 1921, jolloin se sai toisen opettajan ja lisärakennuksen. Ihalan koulupiirissä annettiin opetusta edelleen myös
kiertokoulussa, joka otettiin kunnan hallintaan. Ihalaan perustettiin lisäksi 1920-luvun alussa alakansakoulu, joka vuokrasi tilat Paavolan kylästä.7
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Poijärvi ym. 1959, 751; Ikonen 2015, 42, 61–62, 173.
Ikonen 2015, 16–23, 189–191; Nikula 1987, 693–697; Kaukovalta & Kaukovalta-Kaila 1950, 54.
Poijärvi ym. 1959, 506, Innamaa 1957, 24–25; Ikonen 2015, 33–34.
Mäntylä 1965, 312–313; Innamaa 1957, 10–12.
5

Oppivelvollisuus kirjattiin lakiin 1921. Kaikille tuli pakolliseksi seitsemänvuotinen kansakoulu, josta pystyi
hakemaan oppikouluun jo neljännen vuoden jälkeen. Viides ja kuudes luokka olivat jatkokoulua eli kansalaiskoulua, josta saattoi myös hakea edelleen oppikouluun. Oppikoulut olivat maksullisia valtiollisia tai
yksityisiä kouluja, joissa oli viisivuotinen keskikoulu ja kolmivuotinen lukio. Tyttökouluissa keskikoulu
saattoi olla kuusivuotinen sisältäen kotitaloutta ja enemmän kielten opetusta. 1950-luvulla enemmistö
kansakoulujen oppilaista oli poikia, mutta oppikouluissa tyttöjä oli poikia enemmän. 1900-luvun kuluessa
koulujärjestelmä oli jäänyt vanhanaikaiseksi ja modernin yhteiskuntakäsityksen mukaan epätasa-arvoiseksi. Oppikoulupaikkoja ei riittänyt kaikille halukkaille eikä kaikilla ollut edes varaa oppikouluun. Turussa oli suurena kaupunkina useita oppikouluja, mutta hakijoita jouduttiin karsimaan runsaasti. Vanhemmat olivat alkaneet perustaa yhdistyksiä rakennuttaakseen yhteiskouluja. Yhteiskoulun rakentamiseksi Pansio–Pernon alueelle perustettiin Pansion yhteiskoulun kannatusyhdistys ry.8
Toisen maailmansodan jälkeen väkiluku kasvoi nopeasti ja kansakoulupaikkoja tarvittiin lisää, mistä seurasi myös kasvava jatko-opiskelupaikkojen tarve. Väestö kaupungistui ja oppikoulun suosio kasvoi. Kaupungit kasvoivat ulospäin. Koulurakentaminen näkyikin erityisesti esikaupunkialueilla ja uusilla asuinalueilla, lähiöissä. Turkuun oli tässä vaiheessa liitetty esikaupungistuneet alueet Kaarinasta ja Maariasta
sekä Raision eteläosat, ja liitosalueiden kansakoulut tulivat osaksi Turun kouluverkkoa. Vuonna 1946
alettiin perustaa kansakoulun jatkeeksi kunnallisia keskikouluja ja ammatillisia jatkokouluja. Oppivelvollisuutta pidennettiin 1948 seitsemänvuotisiksi. Jatkoluokat vakiintuivat 1950-luvulla kansalaiskouluiksi.
Kansalaiskouluista jatkettiin ammatillisiin opintoihin tai suorittaviin tehtäviin työelämään, mikä oli tavallinen urapolku työväestön lapsille.9

Peruskoulu-uudistus
Sodan jälkeen alkanut yhteiskunnallinen kehitys johti lopulta peruskoulujärjestelmän luomiseen. Eduskuntaan tuotiin hallituksen esitys koulujärjestelmän perusteista vuonna 1967. Kouluviikko lyhennettiin
kuusipäiväisestä viisipäiväiseksi 1971. Kunnat siirtyivät peruskouluun vuodesta 1972 alkaen. Valtio alkoi
järjestelmällisesti nostaa rakentamisavustuksia, mikä sai monet kaupungit odottamaan peruskouluun siirtymistä. Turussa peruskoulut otettiin käyttöön viimeisten kuntien joukossa lukuvuotena 1976–77. Tässä
yhteydessä yksityiset ja valtion koulut siirtyivät organisaatioina ja kiinteistöinä kunnille, jotka aikaisemmin
vastasivat vain kansakouluista. Turun Normaalikoulu jäi edelleen valtiolliseksi. Peruskoulujärjestelmään
kuului ala-aste eli luokat 1–6 ja yläaste eli luokat 7–9 sekä lisäksi erityiskoulut. Oppikouluista muodostettiin yläasteita ja lukioita. Pansion yhteiskoulusta muodostettiin Pernon yläaste ja lukio. Pansion kansakoulusta tuli ala-aste. Vaikka nykyisin ei enää ole hallinnollisesti erillisiä ala- ja yläasteita vaan yhtenäiskouluja, epävirallisessa käytössä on edelleen luokkia 1–6 ja 7–9 tarkoittavat termit ala- ja yläkoulu.10

Turun kaupungin mittausosaston Matkailukarttaan 1963 on piirretty uusi yhteiskoulu sekä uudehko kansakoulu tulevan Pernontien varteen. Alue on vielä omakotitalovaltaista.
8
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Turun kouluverkoston rakentuminen
Kansakoulut
Kansakouluverkoston luominen korosti kunnan roolia yhdyskuntasuunnittelussa ja oli samalla kuntataloudellisesti erittäin vaativa vaihe. Nykyisen Turun alueella on useita kuntaliitosalueiden kansakoulupiirejä: Kaarinasta Nummi, Vähäheikkilä ja Ristimäki, Raisiosta Ihala ja Kuninkoja sekä Maariasta Kärsämäki, Kähäri, Raunistula, Paimala, Tortinmäki ja Hirvensalo. Kansakouluverkko rakennettiin pääosin
1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Esikaupunkialueiden kouluja laajennettiin 1900-luvun alkupuolella.
Julkinen kouluverkosto ei kuitenkaan tarkoittanut yksin kansakouluja, sillä valtion, yksityisten ja kuntien
koulujen sijainnit suunniteltiin yhteisesti. Kaupunki tuki valtion ja yksityisten koulujen suunnitelmallista
rakentamista luovuttamalla tontteja tarkkaan harkituilta paikoilta.11
Turku oli yleissivistävässä koulutuksessa johtava kaupunki, mutta kansakouluja Turkuun ja lähikuntiin
perustettiin muuta maata verkkaisemmin. Vanhalla Suurtorilla toiminut Lancaster-koulun korvannut, Turun ensimmäinen kunnallinen kansakoulu aloitti 1872 Kauppatorin laidalle 1867 valmistuneessa rakennuksessa, jossa toimi myöhemmin Cygnaeuksen ruotsinkielinen kansakoulu. 1800-luvun lopulla kaupungilla oli useita kouluja eri puolilla kaupunkia vuokralla tavallisissa puutaloissa. Kaupunginarkkitehti Heidekenin suunnittelema, vuonna 1884 valmistunut Sirkkalan koulu oli ensimmäinen koulu kaupungin itäosissa ja samalla ensimmäinen kaupungin itse rakennuttama, varta vasten kouluksi suunniteltu rakennus. Vuosisadan vaihteessa kaupungilla oli ainoastaan neljä omaa kiinteistöä koulukäytössä. Lisätiloja
vuokrattiin 1880-luvulla Puutarhakadun ja Humalistonkadun kulmasta, Koulukadulta ja Linnanfältistä Varvinkadun ja Amiraliteetinkadun kulmasta. Lisäyksistä huolimatta tilat olivat edelleen ahtaat ja koulua käytiin kahdessa vuorossa. Koko 1900-luku oli vilkasta kaupungin omien koulujen rakentamisen aikaa.
Vuonna 1905 valmistui Topeliuksen kansakoulun puurakennus ja, 1912 Kerttulin kansakoulu 1912 ja
1914 aloitettiin Topeliuksen lisärakennuksen pystyttäminen.12
Naapurikuntiin perustetut Kärsämäen ja Nummen koulut ovat vanhimmat kansakoulut nykyisen Turun
alueella. Kärsämäen kansakoulu valmistui 1881 Maarian kirkonkylän läheisyyteen. Samaan aikaan oli
rakenteilla ”luotolaisten” koulu Hirvensalon Kukolaan. Tässä vaiheessa manner-Maariassa pidettiin yhtä
koulua riittävänä. Raunistulan esikaupunkiasutus liittyi Turun teollisuuteen ja maarialaiset katsoivat alueen koulukysymyksenkin olevan Turun ratkaistava asia. Turku alkoi rajoittaa 1892 lähtien Maarialaisten
pääsyä kansakouluihinsa. Valtio lakkasi tukemasta Maarian apuopettajan palkkakuluja painostaen Maariaa perustamaan Raunistulaan koulun, joka rakennettiin lopulta 1899 Vätin maille. Paimalan kansakoulu
valmistui 1904 ja Tortinmäen 1913. Hirvensaloon saatiin lisärakennus 1905. Paatisten pohjoisosaan
päätettiin perustaa koulu 1902, mutta Paavolan koulu valmistui vasta 1914. Kaarinan puolella esikaupunkiasutus oli kasvanut Nummen ja Vähäheikkilän alueilla 1800-luvun lopulta alkaen. Kaarinassa aloitti
kaksi koulua 1883, toinen oli Kirkonkulman koulu Nummella ja toinen Rantakulman koulu Ylikylässä.
Nummen koulua laajennettiin 1896 vuokraamalla huone kunnantalosta. Vanha koulutalo korvattiin uudella 1901. Vähäheikkilän koulu perustettiin 1905, ja samaan aikaan perustettiin myös Vähäheikkilän
kartanossa toiminut ruotsinkielinen yksityiskansakoulu. Kuralaan perustettiin 1910 koulupiiri, jonne valmistui 1914 Ristimäen kansakoulu. Lausteelle valmistui kansakoulu 1919 poikakodin asukkaille. Raision
ensimmäinen kansakoulu perustettiin kirkonkylän tuntumaan Mahittulaan, ja se sai tilat kunnan hankkimasta Aliräijälän talosta 1883. Ihalan kansakoulu eli nykyinen Konsan koulu oli Raision toinen ja se rakennettiin 1902. Sitä täydensi 1920-luvulta alkaen alakansakoulu Pernon Paavolassa. Konsan koulu jäi
kuntaliitoksessa 1931 Raisioon.13
Turku ei enää ottanut vuoden 1905 jälkeen lainkaan naapurikuntien oppilaita kaupungin kouluihin, mikä
lisäsi esikaupunkien koulupiirien kasvua. Vähäheikkilään valmistui uusi koulu 1906 ja Nummen koulua
laajennettiin. Raunistulan piiri oli esikaupunkien suurin, ja sinne perustettiin lisäksi Kähärlän (Kähärin)
koulu, joka valmistui 1909. Oppivelvollisuuslaki ja jatkokoulu lisäsivät tilantarvetta kaikissa piireissä. Laajennusten lisäksi perustettiin uusia yksiköitä sekä erillisiä ala- ja yläkouluja. Tiiviisti asutuilla alueilla uudet koulurakennukset olivat kivirakenteisia ja vanhoja puukansakouluja suurempia, jolloin niiden kaupunkikuvallinen merkitys alkoi korostua. Turkuun liitettyjen Kaarinan, Maarian ja Paattisten kuntien alueelle
rakennettiin 1930-luvun alkuun mennessä kaikkiaan 11 kansakoulurakennusta, joista jäljellä ja edelleen
11
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koulukäytössä on seitsemän: vuonna 1881 valmistunut Kärsämäen koulu, 1909 valmistunut Kähärin
koulu, 1909, 1912 ja 1928 valmistuneet Vähäheikkilän koulun rakennukset sekä 1932 valmistunut Raunistulan uusi koulu ja 1931 valmistunut Nummen uusi koulu, josta vuoden 1937 laajennuksen ja 1939
kuntaliitoksen jälkeen tuli Turun suurin kansakoulu.14
Oppikoulut
Oppikoulutkin toimivat aluksi muuhun käyttöön rakennetuissa tiloissa. 1800-luvun lopulta alkaen uudet
oppikoulut suunniteltiin jo opetuskäyttöön. Vuonna 1844 perustettu tyttölyseo Svenska funtimmerskolan
1844 (vuodesta 1919 Svenska flickskolan i Åbo ja vuodesta 1955 Åbo Svenska flicklyceum) sai 1889
komean koulutalon Eerkinkadun ja Kristiinankadun kulmasta. Heurlinska skolan oli 1861–1955 toiminnassa ollut yksityinen tyttökoulu, jolla oli tilat Trappin talossa Läntisellä Rantakadulla. Vanhalla Suurtorilla toiminut yläalkeiskoulu ja kymnaasi yhdistettiin 1872 Svenska klassiska lyceumiksi (Åbo klassiska
lyceum). Vuonna 1884 perustettu Svenska lyceym 1884 sai uudisrakennuksen 1891 Puutarhakadun ja
Puolalankadun kulmasta, jossa se toimi vuoteen 1945 saakka. Tällöin se yhdistettiin Svenska klassiska
lyceumiin, ja vanhassa rakennuksessa aloitti suomenkielinen Turun II lyseo eli Puolalan yhteislyseo, joka
oli aloittanut toimintansa Teollisuuskoulun piirustussalissa. Puolalan lyseota laajennettiin 1959.15
Turun kymnaasi ja yläalkeiskoulu yhdistettiin klassiseksi oppikouluksi 1872. Svenska klassiska lyceum i
Åbo Vanhalla toimi Suurtorilla nykyisessä Katedralskolanin talossa. Yli neljäsadan oppilaan laitos oli
Suomen suurin oppikoulu. Turun ja koko Varsinais-Suomen ensimmäinen suomenkielinen oppikoulu,
Suomalainen klassillinen lyseo aloitti toimintansa vuonna 1879 yksityisten henkilöiden perustamana entisessä seurahuoneessa Linnankadun ja Aurakadun kulmassa. Valtio ryhtyi perustamaan suomenkielisiä
oppikouluja Turussa 1883, jolloin seurahuoneen yksityislyseo valtiollistettiin. Suomalaiseksi valtionlyseoksi nimetty laitos aloitti Eskelinkadulla vanhassa Kehruuhuoneessa. Oppilaitos muutettiin 1887
klassilliseksi lyseoksi. Kehruuhuoneen tontille valmistui uusi lyseorakennus 1964.16
1900-luvun alussa perustettiin kolme suomalaista oppikoulua: Suomalainen reaalilyseo 1903, Suomalainen yhteiskoulu 1903 ja Turun (suomalainen) lyseo 1914. Klassillisesta lyseosta irrotettu reaalilyseo
toimi sekin ensin vanhassa kehruuhuoneessa, mutta sai 1910 oman kouluksi suunnitellun rakennuksen
Aurakadun ja Maariankadun kulmasta. Koulun nimi vaihtui 1914 Turun suomalaiseksi lyseoksi. Vuosikymmenen lopussa Turussa oli yhteensä kymmenen oppikoulua, joista viisi suomalaista ja viisi ruotsalaista. Turun suomalainen lyseo oli oppilasmäärältään suurin oppikoulu. Ruotsinkielisissä oppikouluissa
oli yhteensä hieman enemmän oppilaita kuin suomenkielisissä. Suomenkielisten määrä ylitti seuraavana
vuosikymmenenä jo selvästi ruotsinkieliset. Tällöin perustettiin kaksi uutta suomalaista oppikoulua: Turun tyttöopisto 1921 ja Turun toinen lyseo 1928. Suomalainen jatko-opisto ja tyttökoulu yhdistettiin ja
koulu sai uuden rakennuksen, kun ns. Tipula valmistui 1925 Samppalinnanmäelle. 1930-luvulla ruotsinkielisten oppilaiden määrä ylitti jälleen suomenkielisten osuuden ja tyttöjen suhteellinen osuus oppikouluissa ohitti poikien määrän.17
Sotien jälkeinen kehitys
Käkisalmen lyseo, joka nimettiin Turun yhteislyseoksi, muutti Turkuun 1944 tyttölyseon kanssa samaan
rakennukseen ja siirtyi seuraavana vuonna Kauppatorin laidalle entiseen postitaloon. Uudet oppikoulut
sijoitettiin keskustan ulkopuolelle. Kupittaan yhteiskoulu sai oman rakennuksen vuonna 1957 ja samana
vuonna yhteislyseolle valmistui koulurakennus Mestarinkadulle Marttiin ja koulu sai nimen Turun Normaalikoulu. Yhdeksänteen kaupunginosaan valmistui 1960 Juhana Herttuan koulu. Samana vuonna aloitettiin opinnot Aurajoen yhteiskoulussa ja oma rakennus sille valmistui Nummeen vuonna 1963. Pansion
yhteiskoulu pääsi omiin tiloihinsa Pernoon 1963. Valtion Normaalikoulua lukuun ottamatta edellä mainitut
oppikoulut olivat yksityisiä. Valtio perusti lisäksi 1963 Raunistulan yhteiskoulun, jolle valmistui koulurakennus Kastuun 1970. Vuonna 1971 yhdistettiin Turussa toimineet kolme ruotsinkielistä lyseota
(Svenska klassiska lyceum i Åbo, Åbo svenska flicklyceum ja Åbo svenska samskola) yhdeksi kouluksi,
joka toimii edelleen Vanhalla Suurtorilla nimellä Katedralskolan i Åbo.18
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Toisen maailmansodan jälkeen oppilaiden määrä kasvoi jyrkästi. Alueliitokset ja jälleenrakennuskausi
merkitsi Turun kaupunkialueen laajenemista ja esikaupunkiasutuksen nopeaa kasvua. Oppilaitokset tulivat osaksi kaupunkisuunnittelua. Vuonna 1951 valmistuneessa yleiskaavaehdotuksessa todettiin, että
uudet kansa- ja oppikoulut olisi sijoitettava keskustan ulkopuolelle rekannettaviin ”asumakuntiin”, jotka
vastaavat nykykielessä jotakuinkin suuralueita. Asumakunnat jakautuisivat edelleen muutaman tuhannen
asukkaan lähiöihin, jotka puolestaan muodostivat yhden koulupiirin. Tähän malliin perustuvien uusien
lähiökoulujen rakentaminen alkoi 1950 valmistuneesta Pansion kansakoulusta, jonka suunnitteli kaupunginarkkitehti Totti Sora. Kirjasto ja lastenneuvolan sisältänyt koulu oli aikansa monitoimirakennus. Vuosikymmenen lopussa valmistui esikaupunkeihin vielä Teräsrautelan (1956), Särkilahden (1957), Pallivahan
(1959) koulutalot. 1960-luvulla rakennettiin Pääskyvuoren (1961) ja Luolavuoren (1967) koulut. Maaria
liitettiin Turkuun 1967, jonka myötä kaupunki sai Jäkärlän, Paimalan ja Kakskerran koulut. Kansakoululaisten suuri määrä johti luonnollisesti jatkokoulutuspaikkojen tarpeen kasvuun. lItäinen kansalaiskoulu
eli Puropellon koulu valmistui aivan ruutukaava-alueen reunaan Kupittaankadun varteen 1958. Läntinen
kansalaiskoulu eli Rieskalähteen koulu rakennettiin esikaupunkivyöhykkeelle Vättiin 1964. Kouluverkosto
rakentui lähes nykyisenkaltaiseksi 1980-luvulle tullessa, jolloin rakentaminen painottui uusiin kerrostalolähiöihin.19
Oppilasmäärät kasvoivat Turussa 1970-luvun loppupuolelle saakka, jolloin koululaisten ikäluokat alkoivat
pienentyä. Taitekohtana oli vuosi 1977, minkä jälkeen peruskoululaisten määrä alkoi laskea. Pernon ja
Raunistulan koulujen laajennus sekä Wäinö Aaltosen koulun uusi rakennus 1970-luvun lopulla olivat viimeiset kasvun ajan suuret kunnalliset kouluhankkeet. Paikallisesti peruskoululaisten määrä kasvoi uusissa lähiöissä. Varissuolle valmistui 1980 Normaalikoulun uudet tilat sekä 1981 Majanummen ja 1982
Orminkujan koulut. Koululaisten määrän käännyttyä laskuun alkoi uusi vaihe, vanhojen koulujen peruskorjaaminen sekä varautuminen kouluverkon yksiköiden muutoksiin. Vaikka oppilasmäärät vähenivät tasaisesti, rakennettiin vielä uusia opetustiloja. Osa vanhoista kouluista oli tiloiltaan toimimattomia tai niiden sijainti ei ollut enää väestömuutoksista johtuen optimaalinen. Myös luokkakokojen pienentäminen
lisäsi uusien tilojen tarpeita alakouluissa.20
Koululaisten määrän väheneminen pysähtyi 2000-luvun alussa. Samaan aikaan jouduttiin kuitenkin pohtimaan kouluverkon supistamista. Oppilasmäärien väheneminen oli jatkuvasti lisännyt koululaiskohtaisia
kustannuksia ja koulujen sisäilmaongelmat olivat nousseet esiin. Kaupungin taloudelliset vaikeudet
vauhdittivat sopeutustoimien tarkastelua, mikä luonnollisesti aiheutti pahaa mieltä ja vastustusta. Kouluverkon muutostarpeita tarkasteleva opetustoimen kouluverkkoselvitys valmistui 2005. Sen johtopäätöksenä oli palveluiden keskittäminen. Lakkautuslistalla oli 14 koulua. Vuoden lopussa päätettiin lopettaa
Pernon lukio ja seitsemän alakoulua ja liittää yhteen aiempia ylä- ja ala-asteita yhtenäiskouluiksi. Yhtenäistämistä oli jo kokeiltu Topeliuksen ja Juhana Herttuan kouluissa. Seuraavana vuonna toisiaan lähellä
toimineet Aurajoen ja Nummen, Kastun ja Raunistulan sekä Puolalan ja Puolalanmäen koulut liitettiin
yhteen. Pernon koulu ja Pansion koulu yhdistettiin Pansion kouluksi 2007. Lisäksi yhdistettiin Pallivahan
ja Kärsämäen koulut sekä Särkilahden ja Haarlan koulut. Uusi kouluverkkoselvitys valmistui 2009. Siinä
esitettiin edelleen toimintojen tehostamista ja joustavien monitoimitilojen rakentamista. Lukioiden tulevaksi määräksi esitettiin kuutta, joista yksi olisi ruotsinkielinen. Lukiot keskitettäisiin keskustaan ja niiden
kokoa kasvatettaisiin. Lisäksi Varissuolla toimisi edelleen Normaalikoulun lukio. Hallintoa karsittiin yhdistämällä koulujen organisaatioita ja ulkoistamalla huoltotoimintoja. Vuosina 2007–2009 luovuttiin Pernon
lisäksi Kakskerran, Moikoisten ja Paimalan kouluista. Uudet koulut sijoitettaisiin Yli-Maariaan, Hirvensaloon ja Skanssiin. Näistä ensin valmistui Hirvensalon Syvälahden koulu 2018 ja seuraavana Yli-Maarian
Ypsilon 2019.21

Koulu rakennuksena
Koulurakennuksen suunnitteluperiaatteet
Koulurakennuksia on kansakouluajoista asti rakennettu yhteiskunnan varoja säästäen. Julkisina kohteina
ja suurelle käyttäjämäärälle suunnattuina rakennuksina koulut on kuitenkin huolellisesti suunniteltuja ja
usein myös arkkitehtuuriltaan tasokkaita. Turun kaupungin rakennuttamat koulurakennukset suunniteltiin
1950-luvulla pääosin Turun kaupungin talorakennusosastolla. 1960–1970 -luvuilla kaupungin kouluja
ovat suunnitelleet myös yksityiset toimistot. Koulut ovat voineet olla osa aluerakentamiskohdetta, jolloin
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koulun on voinut suunnitella ja urakoida lähiön toteuttamisesta vastannut rakennusliike. Yksityisten yhdistysten rakennuttamia kouluja ovat suunnitelleet yksityiset arkkitehtitoimistot. Rakennushallituksessa
on suunniteltu valtion kohteita, minkä lisäksi valtio on käyttänyt yksityisiä suunnittelijoita.
Ennen nykyisiä monitilarakennuksia koulun tilallinen perusratkaisu pysyi pitkään melko muuttumattomana perustuen käytävän varrelle sijoitettuihin luokkahuoneisiin sekä yhteisiin aula- ja salitiloihin. Peruskoulun myötä tilaratkaisuissa pyrittiin monipuolisuuteen ja muunneltavuuteen, mutta edelleen rakennettiin myös perinteisiä ja toistensa kopioita olevia luokkahuoneita. Peruskoulut rakennettiin usein taloudellisin perustein suuriksi keskuskouluiksi, jolloin oppilaskohtainen neliömäärä oli pikkukoulua huomattavasti
pienempi. Peruskoulu-uudistus muokkasi myös vanhoja koulurakennuksia.22
Peruskoulun opetusohjelma ja uudet työskentelymenetelmät merkitsivät uudenlaisia tiloja ja lisäsi tilantarvetta noin 20 %. Sitra toteutti 1970-luvun alussa tutkimushankkeen, jonka tuloksista se julkaisi 1974
oppaan Koulurakennuksen suunnittelu. Lisäksi Arkkitehti-lehdessä esiteltiin useita kouluhankkeita. 1970luku olikin koulusuunnittelun historiassa merkittävää tutkimus- ja kokeiluaikaa. Tavoitteet olivat korkealla
ja suunnittelijat uudistushenkisiä, mutta toteuttamista rajoittivat taloudelliset ja aikataululliset reunaehdot
sekä hitaasti muuttuvat ajattelutavat. Monet kauden ihanteet, kuten luokkakeskeisyydestä irtaantuminen
ovat alkaneet toteutua vasta nyt 2010-luvulla.23
Koulujen tilasuunnitteluun ei annettu varsinaisia määräyksiä, mutta rakennuslupa tuli hakea opetusministeriöstä ja suunnitelmat tuli hyväksyttää kouluhallituksessa. Lisäksi koulurakennuksen käyttötarkoituksen
muuttamiseen tarvittiin kouluhallituksen lupa. Ryhmäkoot ja tilojen mitoitus määriteltiin asetuksella.
Vuonna 1984 peruskoululaki määritteli, että koulujen tulee olla kouluiksi hyväksytyissä kiinteistöissä tai
lääninhallituksen luvalla muussa tarkoituksenmukaisessa rakennuksessa. Lisäksi laki edellytti, että koulussa tai sen välittömässä läheisyydessä oli oltava liikuntapaikoiksi ja välituntien viettoon soveltuvat alueet. Peruskouluasetuksessa huomio kiinnitettiin koulun sijoittamiseen kaupunkirakenteessa. Peruskoulujen ja lukioiden perustoimintaa eli opetusta säätelevät lait uudistettiin 1990-luvun lopussa ja säädöksiä
on tämän jälkeen tarkennettu useaan kertaan. Lainsäädännön mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Opetusta koskeva säädäntö ei muutoin määrittele rakennetun
ympäristön laatua. Opetushallitus on uudistanut koulun tilantarpeen tunnusluvut 2012. Lisäksi opetushallitus on julkaissut lukuisia oppaita koskien koulun tilojen rakentamista, ylläpitoa ja korjaamista. Peruskoulurakennuksen yleis- ja tilasuusuunnittelusta on julkaistu RT-kortit vuonna 2008. Seuravana vuonna ilmesty ohjekortti kalusteista 2009. Koulujen korjausrakentamisen ohjekortti on vuodelta 2010.24
Oppimistilojen suunnittelu on parhaillaan murrosvaiheessa. Lähitulevaisuuden kouluja ei enää suunnitella luokkahuone- ja ikäluokkalähtöisesti. Uusissa oppimisympäristöissä kiinteitä seiniä on yhä vähemmän, tilat ovat muunneltavia, joustavia ja monikäyttöisiä. Oppimistilanteita viedään myös luokkatilojen ja
kokonaan koulurakennuksen ulkopuolelle. Lisäksi oppilaat ovat mukana oppimisympäristöjen ja -tilanteiden suunnittelussa.25

Kouluarkkitehtuuri
Koulun valaistukseen, turvallisuuteen, akustiikkaan ja toiminnallisuuteen kuin myös pedagogisiin tarpeisiin eli varsinaiseen kouluarkkitehtuurin alettiin kiinnittää erityistä huomiota 1800-luvun lopulta alkaen.
Englantilainen arkkitehti, maanmittari ja pedagogi E.R. Robson yhdisti useita osaamisalueita uudistaessaan maansa koulusuunnittelua vuosisadan vaihteen molemmin puolin. Robson yhdisti erityisesti pohjoisamerikkalaisten koulujen hyviä puolia, ja hänen työnsä puolestaan vaikutti amerikkalaiseen koulurakentamiseen 1900-luvun alussa. Robson painotti valaistuksen ja ilmanvaihdon merkitystä. Keskeistä oli
kuitenkin koulurakentamisen kokonaan muuttanut ajatus toteuttaa kullekin oppilasryhmälle omat luokkahuoneet, kun aiemmin tunteja oli pidetty yhteisissä tiloissa usealle ryhmälle samanaikaisesti. Bellin ja
Lancasterin joukko-opetusinnovaatioon yhdistettynä koulutus voitiin toteuttaa nyt aiempaa huomattavasti
tehokkaammin. Robsonilaisessa mallissa luokat toteutettiin yhteisten aula- ja käytävätilojen ympärille.26
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Toisen maailmansodan jälkeen Saksa kehitti koululaitosta voimakkaasti. Lähtökohtana oli tavallisen kansan sivistäminen, jotta voitiin estää natsiaatteenkaltaisten yhteiskunnalle vahingollisten ääri-ideologioiden leviäminen. Avoimuus, yhteisöllisyys ja tasa-arvo korostuivat pedagogiikassa, mitä ilmennettiin myös
arkkitehtuurissa. Rakennuksissa suosittiin matalaa paviljonkimaista toteutusta, runsasta luonnonvaloa ja
tuulettuvuutta. Sotia ennen käynnistynyt funktionalismi ja sen saksalainen suuntaus bauhaus olivat sodan jälkeen jälleen voimissaan, ja ne vaikuttivat saksalaiseen kouluarkkitehtuuriin yhä enemmän 1950luvun lopulta alkaen. Suomen kouluarkkitehtuurissa suosittiin teollisen muotoilun sijaan enemmän kodikasta modernismia. Bauhausin vaikutus alkoi näkyä enemmän 1970-luvun lähiökouluissa.27
Suuri osa 1900-luvun kouluista on luonteeltaan käytäväkouluja, joissa luokkatilat ovat peräkkäin rakennuksen yhdellä tai kahdella sivulla. Näissä kouluissa on tavallisesti yhteinen pääsisäänkäynti ja aulatila,
joka jatkuu rakennusosien ja kerrosten mukaan erillisiksi käytäviksi. Vanhoja kouluja on usein laajennettu tilantarpeen ja tontin mukaan joko solukouluiksi tai satelliittikouluiksi. Solukoulussa eri rakennusosat on ryhmitelty tiiviisti yhteen, ja eri osilla on omat sisäänkäynnit ja aulatilat. Solut varattiin eri oppilasryhmille tai tietyille aineryhmille, joille oli omat erikoisluokkansa. Solukouluja rakennettiin yleisesti 1950luvulta 1970-luvulle. Satelliittikoulut koostuvat erillisistä ja mahdollisesti erilaisista ja eri-ikäisistä rakennuksista. Satelliittikoulu voi sijaita yhdessä pihapiirissä tai eri kiinteistössä. Kampuskoulukin sisältää erillisiä ja erilaisia rakennuksia, mutta ne ovat integroituneet selkeämmin toisiinsa muodostaen myös ulkotiloiltaan yhtenäisen ympäristökokonaisuuden. Kampuskoulun osilla on erilliset sisäänkäynnit, mutta rakennukset voivat olla sisätiloiltaan yhteydessä toisiinsa. Hallikoulut alkoivat yleistyä 1960-luvun lopulta
alkaen, kun koulujen tilaohjelmat tehostuivat. Hallikoulussa opetustilat kiertävät rakennuksen ulkovaippaa. Kaikkina aikakausina modernin koulun keskeisimmät sisätilat ovat olleet aulatilat ja usein myös voimisteltu- ja juhlasali, joissa interiöörit ovat yleensä muita tiloja korkeatasoisempia. Sali saattoi olla erottuva elementti myös ulkoisessa arkkitehtuurissa.28

Kaupungin talorakennusosastolla suunniteltiin mm. 1953 valmistunut Vasaramäen koulu (Veijo Kahra) ja 1961 valmistunut
Pääskyvuoren koulu (Heikki Sarainmaa).

1950-luku oli kansakoulujen rakentamisen aikaa. Opetustilat keskitettiin yhteen yksikköön. Kaupunkien
koulut toteutettiin useampikerroksisina ja kivirunkoisina. Arkkitehdeistä mm. Jorma Järvi, Aarne Ervi,
Osmo Sipari sekä Kaija ja Heikki Siren alkoivat erikoistua koulusuunnitteluun ja he toivat käytäväkoulun
rinnalle halli- ja solukoulut sekä erilaisia typologioita yhdistäviä malleja. Vuosikymmenen lopulla yleistyi
esivalmistettujen puu- ja betonielementtien hyödyntäminen. Pienemmät koulut tehtiin puusta. Sisätilaratkaisuna tavoiteltiin sivukäytäväkoulua, jossa valo saatiin optimaalisesti kaikkiin opetustiloihin. Suuremmat koulut toteutettiin kuitenkin usein keskikäytäväkouluna, jossa luokat olivat käytävän molemmin puolin. Interiööreissä käytettiin materiaalien luonnollisia värejä yhdistettynä vaaleisiin maalipintoihin. Välipohjien rakenteet ja kattomuodot saatettiin jättää näkyviin, myös tasoerot rytmittivät sisätilojen vaihtumista.
Tiloihin tuotiin myös taidetta, reliefejä, tekstiilejä, ladontoja ja maalauksia. Julkisivuissa suosittiin roiskerappausta liuskekivikorostuksina ja kattomuotona oli satulakatto. Julkisivut voitiin toteuttaa myös puhtaaksi muurattuina. Sisäänkäynnit olivat huoliteltuja. Ilmavaihto tehtiin vielä painovoimaiseksi ja luokat
tuuletettiin välituntisin ikkunoista. Voimistelu- ja juhlasali saatettiin tehdä erilliseksi siiveksi. Koulut suunniteltiin jo tässä vaiheessa monitoimikäyttöön. Kouluaikojen ulkopuolella kiinteistöä vuokrattiin erilaisille
kerhoille ja harrasteryhmille, juhlatilaisuuksiin sekä kansansivistystyöhön. Lisäksi rakennuksissa saattoi
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olla kirjasto, neuvola ja hammaslääkärin vastaanotto Koulurakennuksessa tai sen pihapiirissä saattoi
asua opettajien lisäksi talonmies, keittäjä ja terveydenhoitaja.29
1960-luvulla rakennettiin runsaasti oppikouluja. Sotien jälkeinen kodikas ja pehmeä kouluarkkitehtuuri
alkoi muuttua rationalistisempaan suuntaan. Koulut olivat ulkoisesti ja sisätiloiltaan pelkistetympiä ja toimitilamaisia. Standardisointi ja moduulimitoitus alkoivat näkyä yhä enemmän. Rakennukset olivat huonekorkeudeltaan matalampia ja vaakasuuntaisuutta korostettiin nauhaikkunoin ja sommittelemalla kokonaisuus erillisistä, pitkänomaisista kappaleista. Rappausta käytettiin edelleen, mutta sileänä. Tiili, tumma
puu ja mineriittilevyt yleistyivät julkisivuissa, myös betonipinta sai näkyä sellaisenaan käsittelemättömänä
tai maalattuna. Ilmanvaihto suunniteltiin painovoimaisen sijaan koneelliseksi, mikä tarkoitti iv-kanavien ja
-koneiden tuomista osaksi rakennusta. Keski- ja sivukäytäväkoulut olivat tavanomaisia, mutta rinnalle tuli
yhä enemmän myös erilaisia halli-, solu- ja käytäväkoulujen yhdistelmiä. Koulujen henkilökunnalle ei rakennettu enää asuntoja koulujen oheen, jäljelle saattoivat jäädä vielä talonmiehen asunnot. 30
Pekka Pitkäsen suunnittelema Suikkilan koulu on valmistunut 1972, jolloin Turku ei ollut vielä siirtynyt peruskoulujärjestelmään.

Hepokullan koulu valmistui peruskouluun siirtymistä
seuraavana vuonna 1977. Arkkitehti Raija Lundsten,
talorakennusosasto. Kuva Sanna Kupila.

”Iskun uusi oppilaspöytä muuntautuu ihmisen ja oppimisen mukaan.” Mainos Arkkitehti-lehdessä 2/1974. Muunneltavuus ja vuorovaikutteiset oppimisen tavat olivat peruskoulun mukana tulleita
uudistuksia. Kiinteät pulpetit vaihtuivat säädettäviksi ja helposti
siirreltäviksi työpisteiksi.

29
30

Jetsonen s.a.; Kupila, Kylliö, Paasikivi & Saarinen 15.6.2016.
Jetsonen s.a.; Kupila ym. 15.6.2016.
12

1970-luvun uudistusten mukaan toteutettu, Kaija
ja Heikki Sirenin suunnittelema Helsingin SYK:n
uudisrakennus 1972 Helsingin Etelä-Haagassa.
Pernon koulun uusin osa toteutettiin täysin samoin periaattein. Kuva julkaistu Arkkitehti-lehdessä 2/1974.

1970-luvun kouluihin vaikuttivat keskeisesti peruskoulujärjestelmän ja siihen liittyvän uuden opetusohjelman käyttöönotto. Vanhoja kouluja muokattiin ja laajennettiin. Uudet koulut nousivat kerrostalovaltaisiin
lähiöihin: Turussa Kuralaan, Runosmäkeen, Ilpoisiin, Suikkilaan, Hepokultaan, Lausteelle ja Varissuolle.
Suunnittelussa mallia otettiin Ruotsista, jossa uudistus oli tehty edellisellä vuosikymmenellä sekä Yhdysvalloista, jossa oli rakennettu tehokkaita avotilakouluja jo 1960-luvulla. Erikokoiset huoneet, avoimet ja
jaetut tilat, monikäyttötilat ja ryhmätyötilat tulivat perinteisten luokkatilojen rinnalle. Kantavaksi rungoksi
yleistyi pilarirunko, joka mahdollisti sisäseinien vapaan sijoittelun ja muunneltavuuden. Tämä kasvatti rakennusten runkosyvyyttä ja luonnonvalon saaminen sisätiloihin vaikutti oleellisesti massoitteluratkaisuihin. Sisäpihat yleistyivät suurissa kouluissa. Kouluihin saatettiin rakentaa myös auditorioita, jotka palvelivat koululaisten lisäksi opistotoimintaa ja alueen asukkaita. Uusina tilatyyppeinä tulivat taideaineiden eli
kuvaamataidon ja musiikin luokat. Eri medioiden käyttö lisääntyi ja audiovisuaalinen tekniikka tulivat näkyväksi osaksi koulujen sisätiloja. Uudet kalusteet olivat tilojen muunneltavuuden vuoksi kevyitä ja helposti siirreltäviä. Koulujen yhteyteen saatettiin rakentaa kirjastoja, uimahalleja, kulttuuri- ja kokoontumistiloja sekä liikuntapaikkoja, jotka loivat uusille alueille yhteisöllisyyttä, ja joita voitiin hyödyntää monipuolistuneessa opeuksessa. Liikuntasalit suurenivat ja niitä käytettiin myös työaikojen ulkopuolella. Koulurakennusten ulkoasu oli hyvin rationaalinen ja strukturalistinen, moduulimitoitusta ja pilarirunkoa korostava.
Rakennukset tehtiin 1–2 kerroksisiksi, horisontaalisiksi suorakaiteiksi. Yleisin rakennusaine oli betoni ja
tiili. Valmiiden rakennuselementtien käyttö yleistyi, mutta suuri osa kouluista rakennettiin paikalla. Ulkoseiniä saatettiin elävöittää asuinrakennusten tavoin värikkäillä paneloinneilla ja levytyksillä.31
Turun ensimmäisiä postmoderneja kouluja: Turun normaalikoulu Varissuolla, ATR-toimistot Björn Krogius, valmistunut 1980 ja
Turun teknillisen ammattikoulun Peltolan yksikkö, valmistunut 1983, arkkitehtitoimisto Lukander & Vahtera.

Siirtyminen postmoderniin 1980-lukuun alkoi 1970-luvun lopulla. Tässä vaiheessa koululaitoksen murros
oli jo pitkällä ja suunnittelijat kritisoivat, miten visioidut tavoitteet monipuolisesta oppimisympäristöstä jäivät monissa kohteissa puolitiehen tai kokonaan toteutumatta. Samaan aikaan koko arkkitehtuurikeskustelua leimasi kyllästyminen tiukkaan rationalismiin ja rakennusten pelkistymiseen mataliksi suorakaiteiksi. Arkkitehtuurin idean pelättiin olevan hukkumassa. Rakennustaiteelta kaivattiin uutta otetta, joka
olisi sallivampaa, monimuotoista ja enemmän paikallisuutta ilmentävää. Katseet kääntyivät takaisin
1960-luvun pluralistiseen modernismiin ja talonpoikaisarkkitehtuuriin sekä Alvar Aallon perintöön. Pyöreät muodot, epäsäännöllisyys ja diagonaalit linjat sekä erilaisten struktuurien ja muotojen yhdistely tulivat käyttöön. Turussa hyviä esimerkkejä postmodernista kouluarkkitehtuurista ovat Varissuon Normaalikoulu (arkkitehti Björn Krogius, valmistunut 1980), Peltolan ammattikoulun vanhin osa (arkkitehtitoimisto
Lukander ja Vahtera, valmistunut 1983) ja C.O. Malmin koulu Hannunniitussa (arkkitehti Markku Roininen, valmistunut 1988). Rakentamistahti rauhoittui edellisestä vuosikymmenestä, ja lisäksi koulurakentamisesta oli saatu runsaasti kokemusta. Lisäksi taloudellinen tilanne oli parantunut. Arkkitehtuurille oli nyt
enemmän tilaa ja sen taso koheni. Postmoderni koulurakentaminen jatkui vielä seuraavan vuosikymmenen puoliväliin saakka. Aluksi koulujen julkisivuissa suosittiin punaista ja tummanruskeaa tiiltä, 1990-luvulla kevyempiä pastellisävyjä ja vaaleita, rapattuja ja maalattuja pintoja.32
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Wäinö Aaltosen koulu, arkkitehti Markku Roininen
1995. Kuva Sanna Kupila.

Oppimisympäristöjen asiantuntijoiden Marko Kuuskorven ja Julianna Nevarin laatimassa, juuri julkaistussa kirjassa Koulusta oppimisen ympäristöksi (Opetushallitus 2018) on tutkittu koulujen suunnittelun
tulevia muutoksia. Kouluissa siirrytään yhä enemmän sosiaaliseen vuorovaikutukseen ohjaavaan avointen ja muuntuvien tilojen käyttöön, jolloin tilojen käyttö tehostuu ja tilojen joustavuus tulee suunnittelun
lähtökohdaksi. Tulevaisuudessa oppilasryhmiä tullaan jakamaan enemmän oppimistason ja suuntautumisen perusteella kuin kategorisesti ikäryhmiin. Oppimistilanteet ja -tilat monipuolistuvat ja pienryhmätyöskentely tulee lisääntymään. Perinteisestä luokkiin ja pulpetteihin perustuvasta tilaohjelmasta saatetaan luopua ja suunnitella sen sijaan oppimisympäristöjä erilaisten ja muunneltavien tilasarjojen kokonaisuutena. Luokkien, käytävien ja muiden tilojen rajat ovat jo alkaneet sekoittua laajemmaksi oppimisen
alueeksi. Vanhoissakin kouluissa on siirrytty vaihteleviin työskentelytapoihin ja oppiminen tapahtuu pulpetissa kuuntelemisen sijaan vuorovaikutteisesti erilaisissa ympäristöissä. Erilaisten toimintaympäristöjen ja medioiden sekä tekniikan hyödyntäminen lisääntyy edelleen kuten myös omaehtoinen oppiminen.
Tarkoitus on saada lopulta toteutettua peruskoulu-uudistuksen yhteydessä muotoillut ihanteet päivitettynä tähän päivään.33

Olavi ja Kauko Reima
Turkulaisten arkkitehtiveljesten Olavi ja Kauko Reiman lapsuuden kotitalo oli Raunistulassa Suutarinkadulla. Poikien isä oli ammatiltaan asemamiesten
esimies. Olavi syntyi 1927 ja Kauko 1929. Pojat kirjoittivat ylioppilaiksi Turun suomalaisesta yhteiskoulusta, Olavi 1947 ja Reima 1949. He opiskelivat molemmat TKK:ssa, josta valmistuivat arkkitehdeiksi
1953 ja 1955. Olavi perusti 1954 oman toimiston, johon Kauko tuli valmistuttuaan mukaan. Reimat asuivat lähellä toisiaan Puolalanmäellä, ja konttori oli
osoitteessa Sirkkalankatu 27. Veljekset suunnittelivat pientalojen ohella julkisia rakennuksia Turun alueelle. Raunistulan seurakuntatalo ja Raision yhteiskoulu valmistuivat 1950-luvun lopussa. Seuraavan
vuosikymmenen alku oli toimistolle kiireistä aikaa.
Pansion yhteiskoulun lisäksi silloin rakennettiin Maarian VPK:n paloasema, Raision seurakuntatalo ja
Mynämäen lääkäritalo.34

Olavi (vas.) ja Kauko (oik.) Reima alle neljäkymppisinä vuoden 1965 Diplomi-insinöörit ja arkkitehdit
-matrikkelissa.

Pansion yhteiskoulun ensimmäisen vaiheen piirustuksissa on molempien veljesten allekirjoitukset. Vuosien 1965 ja 1970 laajennusten suunnitelmat on laadittu vielä veljesten yhteisessä toimistossa, mutta
kuvissa on ainoastaan Olavin allekirjoitukset. Kauko puolestaan suunnitteli 1960-luvun lopussa uuden
yhteiskoulun Raunistulaan. Myöhemmin Kastun kouluna tunnettu laitos purettiin 2016. Molemmilla veljeksillä oli 1970-luvulla opetustehtäviä Turun teknillisessä oppilaitoksessa, jossa Olavi oli jo 1960-luvun
alussa ollut asemakaavaopin erikoisopettajana. Kauko perusti 1973 Kaivokadulle oman toimistonsa, joka
33
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vastasi Pernon koulun viimeisen laajennuksen 1978–79 suunnittelusta. Toimisto muutti 1980-luvun
alussa Linnankadulle. Olavi vaihtoi useasti Turun kotiosoitettaan 1970-luvulla. Hän perusti oman toimistonsa 1975 ja muutti Kuopioon 1976. Seuraavana vuonna hän muutti Ruotsiin, jossa Olavin pojat opiskelivat diplomi-insinööreiksi. Pojat olivat valmistuneet ylioppilaiksi isänsä suunnittelemasta Pernon koulusta. Äitinsä kuoltua Olavi palasi lapsuudenkotiinsa Raunistulaan 1984 ja ryhtyi pitämään poikansa
kanssa yhteistä suunnittelutoimistoa Käsityöläiskadulla. Olavi kuoli 1999 ja Kauko 2017.35

Pansio–Perno. Pohjakartta KYTO.

Pansio–Pernon kaavoittaminen ja rakentaminen
Pansio–Pernon asuin- ja teollisuusalueet on rakennettu Paakarlan ja Pernon kartanoiden sekä Pansion
ja Hyrköisten kylien maille, jotka liitettiin Turkuun 1931. Heinikonkadun pohjoispuoli liitettiin Raisiosta
Turkuun muuta Pernoa myöhemmin vuonna 1967 koulun ollessa Turun puolella rajaa. Koulun tontti kuului Hyrköisten kylään. Mäki oli rakentamatonta ja sen alavat osat olivat niittymaata. Hyrköisten yksinäistalo sijaitsi nykyisellä Hyrköistentien pientaloalueella, Perhosenkadun–Hyttysenkadun kohdalla. Pernon
kartano sijaitsi Hyrköisten länsi- ja pohjoispuolella. Kartanosta on olemassa vielä 1900-luvun alussa rakennettu Vähä-Perno. Hyrköisten lounaispuolella sijainneen Pansion kylän alueet siirtyivät ensin 1920luvulla kaupungin haltuun ja 1930-luvun lopussa puolustusvoimille. Kylän rakennuksista on vielä jäljellä
35
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Metallikadun päässä Vähätalon kaksi rakennusta 1800-luvun alusta. Paakarlan kartanon maat olivat Hyrköisten eteläpuolella. Paakarlan päärakennus sijaitsi Paakarlantien päässä, kansakoulun itäpuolella.
Kartanon paikalle kaavoitettiin Lumikonkadun kerrostalot 1960-luvun lopulla.36
Urbaani rakentaminen alkoi Laivateollisuuden alueelta eli Valmetinkadun ja Laivateollisuudenkadun varsilta 1940-luvun puolivälissä, kun sotakorvausaluksia valmistanut Laivateollisuus oy perustettiin 1944.
Valmetinkadun varteen nousi kerrostaloja ja Laivateollisuuden kadulle rakennettiin Erik Bryggmanin
suunnittelema tiivis pientaloalue. Turun laivastoaseman rakentaminen Pansion länsirannalle oli alkanut
1939. Kaupunkimainen asutus painottui Pansio–Pernon lounaisosiin. Valmetinkadun mutkaan muodostui
pieni keskus ja Ahjokadun risteykseen sijoitettiin liike- ja toimistotilaa, mm. Lauri Sipilän suunnittelema
pankkirakennus. Sipilä suunnitteli myös 1950–51 rakennetun Pansion seurakuntatalon, joka sijoitettiin
Metallikadun päähän lähelle Valmetin telakkaa. Sosiaalidemokraattinen työväenyhdistyksen työväentalo
Pansiola valmistui 1951 kukkulan laelle, jossa se tuli seuraavalla vuosikymmenellä olemaan Pernon koulun kanssa Hyrköistentien–Valmetinkadun alueen maisemaa hallitsevat rakennukset toisiaan vastapäätä.
Laivateollisuuden alueen pohjoispuolelle, Pernontien varteen valmistui kaupunginarkkitehti Totti Soran
suunnittelema kansakoulu 1950.37

Yleiskaavassa 1952 esitetty ”Asumalähiön ja koulupiirin kaava” (vas.) ja Pansion lähiö ”RaII” (oik.).

Vuonna 1952 julkaistun Turun yleiskaavan keskeinen idea oli suunnata kasvava asutus pois keskustasta. Työmatkaliikenteen minimoimiseksi asuinalueet ja työpaikat eli käytännössä teollisuusalueet sijoitettiin lähekkäin. Pientalovaltaisista asuinalueista oli määrä muodostaa noin 6 000 asukkaan lähiöitä.
Pääväylät kulkisivat lähiöiden ulkopuolella. Näin lähiöt muodostaisivat liikenteellisesti turvallisia ja tehokkaita koulupiirejä. Koulujen osalta yleiskaavaan merkittiin olevat ja suunnitellut kansakoulujen paikat. Lähiöt jakaantuisivat edelleen soluihin, joissa olisi päivittäispalvelut kattava oma tai toisen solun kanssa jaettu tehokkaammin rakennettu keskus. Naantalintien ja Pansiontien välinen alue oli nimetty yleiskaavassa Raision suuralueen Pansion lähiöksi, joka sisälsi alueita molempien kuntien puolelta. Pansioon
kuuluivat Laivateollisuuden, Valmetin, kansakoulun, Artukaisten ja Metsäaron solut sekä Pernon kaksi
solua. Lähiön keskus visioitiin Metallikadun ja Pernontien risteykseen, nykyisen S-marketin kohdalle.
Alakeskuksista kaksi sijoittuisi pääkeskuksen lähelle Heinikon- ja Ankkurikylänkatujen alkuun. Hyrköistentien korttelit kuuluisivat Paavolantien kanssa samaan soluun ja niille tulisi yhteinen alakeskus Paavolantien (Paavolankadun) ja Raisioon vievän Ihalantien (Länsikaaren) risteykseen. Pansio–Pernon asukasmäärän ennakoitiin kasvavan teollisuuden myötä kolmessa vuosikymmenessä reilusta parista tuhannesta vajaan kahdeksaan tuhanteen, jolloin se olisi 1980-luvulla Turun suurimpia asuinalueita Kansakoulun solu olisi suurin yksittäinen solu (1 930 as.), jonka keskus olisi koulun ympärillä.38
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Asemakaavan muutos ja asemakaavan laajennus
1952 (29/1952). Koulun tuleva tontti, vasemmassa
alakulmassa oleva mäkialue jää vielä kaava-alueen ulkopuolelle. Paavolankadun alue on ylhäällä oikealla.
Kaavaan on merkitty läheisen Artukaisten lentoaseman vuoksi rakennusten korkeusrajoitukset.

Ilmakuva 1950- ja 1960-luvun taitteesta (KYTO). Hyrköistentien pohjoispuoli on jo rakennettu, samoin Valmetinkadun omakotitalot ja kansakoulun viereiset rivitalot. Hyrköistentien eteläpuolen rakentaminen on juuri
alkamassa. Tulevan yhteiskoulun kentän paikalla on
yksi rakennus. Kuvan ylälaidassa näkyy Raision puolen pientaloasutusta.

Laivateollisuuden aluetta ilmakuvassa vuodelta 1960.
Alhaalla vasemmalla näkyy Valmetin aluetta ja oikealla
öljysatama. Oikealla ylhäällä kansakoulu. (KYTO).
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Pernon asemakaavoittaminen alkoi yleiskaavan laatimisen yhteydessä Hyrköistentien pohjoispuolelta,
jonne suunniteltiin puutarhakaupunki-aatetta edustava kaupunkimainen omakotitaloalue kaavalla
25/1951. Kaava-aluetta laajennettiin jo seuraavana vuonna kaavalla 29/1952, jolla aiemman kaavan ideaan perustuen muodostettiin lyhyen pihakadun ympärille sijoittuvia omakotitalokortteleita Hyrköistentien
eteläpuolelle sekä hieman pohjoisemmas Paavolankadun alueelle. Tällä alueella ollut vanha rakennuskanta jäi asemakaavassa viheralueelle. Paavolankadun ja Hyrköistentien risteyksen ympärille suunniteltiin laajaa keskusta, jonne varattiin omakotitalojen lisäksi paikat usealle liikerakennukselle sekä erilliset
korttelit lastentalolle, nuortentalolle ja vanhaikodille. Keskukseen kaavoitettiin lisäksi kerros- ja rivitalotontteja. Pernon koulun naapuriin, nykyisen Hövelin paikalle merkittiin rivitalokortteli. Koulun tontti pysyi
vielä kaavoittamattomana. Vuoden 1951 kaavaan sisältynyt Hyrköistenpuisto II niminen viheralue muutettiin yleisten rakennusten kortteliksi. Tämä Y-kortteli oli keskuksesta erillinen alue, jonka käyttöä ei kaavassa tarkemmin määritelty. Y-kortteli muutettiin 1970-luvun lopulla takaisin viheralueeksi osana Sudenkorennonpolun täydennyskaavaa (25/1976).39
Paavolankadun alueelle ei syntynyt suunniteltua keskusta, mutta alue rakennettiin kuitenkin kaupunkimaisemmin. Liike- ja palvelurakennusten korttelialueita muutettiin 1960-luvun alussa asuinkortteleiksi
asemakaavamuutoksella 114/1962. Myyntiyhdistys Puutalon suunnitelmat Kottaraisenkadun ja Varpusenkadun talojen rakentamiseksi aiemman kaavan mukaan olivat pitkällä, joten näitä tontteja ei muutettu. Lastentalon ja vanhainkodin korttelit muutettiin kerrostalokortteliksi ja Ihalantien (Länsikaari) risteyksessä ollut liikerakennusten kortteli muutettiin asunto- ja liikerakennusten kortteliksi. Tälle paikalle oli
valmistunut 1955 yksi Pernon kolmesta kaupasta. Nuorisotalolle tarkoitettu kortteli säilytettiin yleisten rakennusten korttelina, jota laajennettiin ja sille merkittiin alat kahdelle rakennukselle kaupungin tarpeisiin.
Käyttötarkoitusta ei tarkemmin yksilöity. Yleisiä tiloja, esimerkiksi päiväkodin sai sijoittaa myös kortteliin
18.40
Myös työväentalon pohjoispuolen peltomaalle, Valmetinkadun varteen laadittiin idyllinen, puutarhakaupunkihenkinen asemakaava 1952. Kaavan ideana oli urbaani puistokatu, jonka varressa talojen etäisyydet vaihtelivat siten että kadun varteen muodostuu kolme pikku puistikkoa. Tämä ajatus on osittain vielä
havaittavissa talojen sijoittumisesta. Kaavaa rationalisoitiin seuraavana vuonna, mutta katujen varret säilyivät istutettavina osina. Ensimmäiset talot valmistuivat 1950-luvun puolivälissä. Kaava-aluetta laajennettiin vuosikymmenen vaihteessa Valmetin aloitteesta tehdyllä kaavalla 32/1960. Uudet talot tulivat Valmetin omistamalle maalle Mesaanikadun varteen, ja ne olivat jo selkeästi 1960-lukulaisia, leveitä ja matalia. Kaikkiin Valmetinkadun kaavoihin sisältyi varaus liikerakennukselle seurakuntatalon liittymää vastapäätä. Hyrköistentien–Paavolakadun alueelle kaavoitettiin toinen liiketontti 1960 Hyrköistentien varteen
lähelle tulevaa Pansion yhteiskoulua, jonne valmistui kauppa 1961. Kolmas kauppa kaavoitettiin samana
vuonna myös Hyrköistentien varteen Hämähäkinkadun risteykseen. Yhteiskoulun kaava hyväksyttiin
1963 ja rakentaminen alkoi heti.41
Pansion asemakaava oli laadittu 1952–54 ja vahvistettu 1956. Pansion laaja kaava sisälsi kansakoulun
ja Kisapuiston ympärille suunnitellun keskuksen lisäksi alakeskuksen, joka olisi tullut Artukaisten kartanon paikalle. Alakeskuksesta osoitettiin eri kortteleista paikat lastentalolle ja nuortentalolle. Kaavaan sisältyi suuria teollisuuskortteleita radan varressa. Asuntojen osalta kaava mahdollisti tiivistä, rivitalomaista
pientaloasutusta sekä keskusten alueelle kolmekerroksisia kerrostaloja. Pääkeskukseen varattiin myymälöiden lisäksi tilat toteutumattomiksi jääneille elokuvateatterille, ravintolalle ja hotellille tai hostellille.
Keskuksen yleisten rakennusten kortteleihin suunniteltiin urheilutaloa ja kansalaistaloa. Kansakoulun viereen tuli paikka lastentalolle. Palvelujen osalta kansakoulu ja siihen liittyvä neuvola ja kirjasto olivat jo
olemassa asemakaava laadittaessa. Koulun viereen rakennettiin päiväkoti ja uusi neuvola 1970-luvun
alussa.42
Hyrköistentien–Paavolankadun asemakaava uudistettiin 1971. Kaavamuutos koski pääasiassa vain tieja katujärjestelyjä sekä nimistöä. Hyrköistentien omakotitalokorttelien pistokatujen varresta poistettiin viheraluemerkinnät ja katualueet merkittiin aiempaa leveämmiksi ja kadut yhdistettiin kortteleiden takana
oleviin virkistysalueisiin, millä mahdollistettiin hoitamattomiksi jääneiden viherkaistaleiden parempi ylläpito. Lisäksi 1971 kaavalla laajennettiin Hyrköistentien itäpään yleisten rakennusten korttelia, jolle varat-
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Asemakaava 25/1951, Asemakaavanmuutos ja -laajennus 29/1952; Asemakaavanmuutos 25/1976.
Asemakaavanmuutos 10/1960, 114/1962 ja 42/1967.
Asemakaava 30/1952; Asemakaavanmuutos 44/1953, 10/1960, 32/1960 ja 107/1962.
Asemakaava 67/1952.
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tiin huomattava määrä (15 400 kem2) rakennusoikeutta paloasemaa varten. Kortteliin 14 valmistui paloasema 1972 ja päiväkoti 1987. Y-korttelin eteläpuolella olevalle puistoalueelle kaavoitettiin 1976–77 Sudenkorennonpolun vuokrakerrostalot.43
Ilmakuva Pernosta 1973 (KYTO). Yhteiskoulu oikeassa
yläkulmassa.

Uuden yleiskaavan (Yleiskaava 1976/2000) laadinta käynnistettiin 1965 ja luonnos valmistui 1971. Kaupunki tavoitteli 2 000–3 000 asukkaan vuosikasvua, jolloin väkiluku olisi 192 000 vuonna 1980, 223 000
vuonna 1990 ja 252 000 vuonna 2000. Mitoitusta tarkistettiin alaspäin 1975, ja lopulliseksi tavoitteeksi
tuli 222 000. Edellisen yleiskaavan ideasta, kasvun ohjaamisesta pois keskustasta eritellen alueet funktionaalisesti nukkumalähiöihin, työpaikka-alueisiin ja virkistysalueisiin, luovuttiin. Keskikaupunkia ei enää
nähty ongelmapisteenä, vaan toiminnallisena ytimenä, jota tuli suunnitella myös asuinalueena. Asuntotuotantoa ei keskitetty teollisuusalueiden ympärille eikä joukkoliikenne ollut enää raide- ja ilmailulähtöistä. Kasvua suunnattiin valikoiden eri painopistealueille eli ”sektoreille”. Sektorien välit varattiin virkistysalueiksi ja maatalouden tarpeisiin sekä työpaikka-alueiden reserviksi. Perno kuului sektoriin ”08 Pansio”. Työpaikkavaltaisimman sektorin kehittäminen olisi jatkossakin teollisuuspainotteista. Pernon kartanon alue merkittiin erityisalueeksi ja sen ympäristö varattiin merelle asti ulottuvaksi virkistysalueeksi. Uusia asuntoja voitiin rakentaa alueelle vain rajoitetusti. Tässä vaiheessa Wärtsilän suurtelakkahanke oli
käynnistynyt ja kaupunki oli sitoutunut lisäämään alueen asuntotarjontaa. Tavoitteena oli kasvattaa noin
10 000 asukkaan määrä noin 13 000:een. Tavoite oli kaupunkimaisista sektoreista pienin.44
Sektorin väestötavoitteet ja palvelut oli määrä toteuttaa vuoteen 1985 mennessä. Uudet asunnot rakennettaisiin pientalojen sijaan etupäässä kerrostaloina. Kansakoulun ympäristöön oli noussut 7-kerroksiset
kerrostalot jo ennen yleiskaavan hyväksymistä 1976. Tämä alue merkittiin yleiskaavassa sektorin pääkeskukseksi. Pernon puolella uutta asutusta osoitettiin yhteiskoulun pohjois- ja itäpuolille eli tulevalle
Heinikonkadulle sekä Metallikadun ja Ankkurikylänkadun väliselle alueelle. Pernon ja Upalingon alueelle
laadittiin osayleiskaava, joka hyväksyttiin 1974.45
Paavolankadulle 1950-luvulla aiottu nuorisotalo rakennettiin 1976 Pansion puolelle kansakoulun ja Kisapuiston yhteyteen. Kansakoulun viereen oli valmistunut myös päiväkoti ja neuvola 1972. Alueesta oli nyt
tullut Pansion keskus, joskin huomattavasti vaatimattomampi kuin 1950-luvulla suunniteltiin. Pernon koulun ympäristö alkoi muuttua, kun koulua laajennettiin yhteiskoulun muuttuessa yläasteeksi ja lukioksi.
Samaan aikaan koulun pohjoispuolelta varattiin viisisataa asuntoa telakan tarpeisiin. Wärtsilä kuitenkin
luopui varauksistaan. Vuonna 1977 voimaan tulleella kaavamuutoksella 8/1976 muodostettiin Pernontieltä haarautuva Heinikonkatu, jonka alkupäähän varattiin korttelit liikerakennukselle, päiväkodille ja 3–
5-kerroksisille taloille. Kaava-alueen pohjoispuolelle, Timoteinkujalle tuli rivitalokortteleita, jotka sovitettiin
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Asemakaavanmuutos 8/1955, 19/1971 ja 25/1976.
Turun yleiskaava 1976, 1978; KV 8.4.1974.
Turun yleiskaava 1976; Asemakaavanmuutos 37/1966; 12/1968 ja 8/1976.
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alueella olevaan kylämäiseen omakotitaloasutukseen. Kaavaan sisältyi koulun tontin laajennus ja rakennusoikeuden lisääminen. Kauppa ja päiväkoti valmistuivat 1979–80. Alueen rakentaminen jatkui 1980luvun alkuvuosiin. Näin koulun ympäristöstä kehkeytyi jo yleiskaavassa 1952 suunniteltu Pernon keskus,
jonka rooli kuitenkin muuttui pian, kun kaavamuutoksella 25/1986 toteutettu terveysasema ja liikekeskus
Höveli valmistui vuonna 1990 koulun kaakkoispuolelle. Postmoderni liikekeskus edusti arkkitehtonisesti
jo toista aikaa kuin Heinikonkadun alueen suoraviivaisen rationalismin mukaan toteutetut rakennukset.
Höveliin tuli myös aikanaan Paavolankadulle sovitettu vanhainkoti. Hövelin tieltä purettiin kaupungin
omistama, vuonna 1971 valmistuneiden kytkettyjen pientalojen ryhmä.46
Vuonna 1995 hyväksytyssä Yleiskaavassa 2010 Pansio–Pernon teollisten työpaikkojen ennakoitiin vähenevän, mutta asuntojen tarpeen kasvuun varauduttiin osoittamalla pientaloja ja kerrostaloja sisältävä
Heinikonkadun alue kokonaan kerrostalovaltaiseksi alueeksi. Myös Pernon koulun länsinaapuriin, Metallikadun ja Ankkurikylänkadun varteen osoitettiin kerrostaloja. Vuonna 2001 hyväksytyssä ja edelleen voimassa olevassa yleiskaavassa 2020 Pernon uskottiin kehittyvän merkittävästi asuinalueena ja palveluiltaan, sillä alue oli osa ns. keskusakselia. Akseli muodostui Raision, Turun ja Kaarinan pääkeskusten väliselle vyöhykkeelle. Uudet asunnot haluttiin yleiskaavassa toteuttaa puoliksi kerrostaloina ja puoliksi
pientaloina. Heinikonkadun alue merkittiin suurimmaksi osaksi pientaloalueeksi ja koulun länsipuoli osoitettiin kerrostaloille. Uusi aluekeskus hahmoteltiin Pernontien varteen koulun luoteispuolelle. Pääasiassa
julkisista palveluista muodostuva keskus vertautui merkitykseltään Varissuon ja Runosmäen keskuksiin.
Pieniempi lähipalvelukeskus merkittiin aivan aluekeskuksen etelänaapuriin Hövelin kohdalle. Pernoa on
täydennetty useaan otteeseen 1980-luvun lopulta 2000-luvulle, mutta alueen kasvu jäi ennakoitua pienemmäksi eikä Perno saavuttanut asemaansa keskusakselilla. Pernon kartanon alue asemakaavoitettiin
1980-luvun lopussa kerrostaloille ja rivitaloille, jotka valmistuivat 1993 mennessä.47
Metallikadun ja Ankkurikylänkadun välisen alueen asemakaavat uusittiin kahdessa osassa 1980-luvun
puolivälissä ja 1990-luvun alussa. Tällä alueella oli entuudestaan 1950–60-luvuilla rakennettuja matalia
vuokrakerrostaloja. Uusia kerrostaloja rakennettiin 1980-luvun lopulta alkaen Ankkurikylänkadulle. Alueen eteläosaa ei vielä rakennettu ja sen asemakaavaa tarkistettiin vielä 1995 ja 2005. Alueelle valmistui
1995–96 kaksi–kolmekerroksia vuokrakerrostaloja Kivilinnankadulle ja kaksikerroksisia vuokrarivitaloja
Ruotsinsalmenkadulle. 2000-luvun alussa Metallikadun kerrostalovaraukset muutettiin paritaloiksi ja alueen rakennusoikeutta kevennettiin puoleen. Aiemmassa kaavassa oli lisäksi ollut pieni, Heinikonkadun
keskukseen tukeutuva myymäläkortteli. Sitä suurennettiin ja se siirrettiin Metallikadulle, johon valmistui
S-market 2007. Tässä vaiheessa Pernossa oli vielä kolme kauppaa. Paritaloista valmistui vain puolet
aiotusta vuonna 2010. Puolikkaaseen kortteliin valmistui kaavasta poiketen palvelutalo 2017. Osa korttelista jäi vielä rakentamattomaksi paritalotontiksi. Heinikonkadun Siwa lopetti ja Posti siirtyi Höveliin 2017,
jolloin Heinikonkadun rooli pienimuotoisena keskuksena päättyi kokonaan.48

Viistoilmakuva etelästä 2003 (KYTO). Pernon koulu on vasemmassa yläkulmassa. Koulusta oikealle yläviistoon on 1970-luvulla
rakennettu Heinikonkadun kerrostaloalue ja koulun alapuolella on liikekeskus Höveli. Hyrköistentie kulkee kuvan keskellä. Sen
varressa näkyvät 1950-luvun alussa kaavoitetut omakotitalot. Paavolankadun korttelit ovat kuvan oikeassa yläkulmassa.
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Asemakaava 21/1976; Asemakaavanmuutos 8/1976 ja 25/1986; Pääpiirustukset TKA; RHR 11/2017.
Turun Yleiskaava 2010, 1995; Turun Yleiskaava 2020, 2001; Asemakaavanmuutos 3/1985, 1/1989 ja 49/1991; RHR 11/2017.
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Koulun rakentaminen
Sijainti ja lähiympäristö

Yllä Pernon koulun sijainti
opaskartalla. Oikealla koulun tontti ja lähiympäristö.
Pohjakartat KYTO.
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Pernon koulu sijaitsee noin kuuden kilometrin päässä Turun kauppatorilta. Koulu on sijoitettu erittäin näkyvälle paikalle mäen rinteeseen. Koulun kenttä sijaitsee mäen kaakkoispuolella Pernontien ja Hyrköistentien risteyksessä. Kenttä ja risteysalue ovat alavaa vanhaa peltomaata, joka on jatkunut Metallikadun
ja Hyrköistentien myötäisesti Raisionjoen laaksoon. Kentän laidalla kasvaa edelleen ruokoa, joka kertoo
meren aikanaan ulottuneen tänne saakka. Lounas–koillisen suuntainen alava vyöhyke on aikanaan ollut
salmi, joka on kuivunut lahdeksi ja edelleen vesijättömaaksi ja maatalouskäyttöön. Lahti on vetäytynyt
Ankkurikylän alueelle noin 1,4 km:n päässä koululta länteen (Valkamalahti). Koulun pohjois- ja luoteispuoli oli 1970-luvulle saakka muutamia yksittäisiä omakotitaloja lukuun ottamatta rakentamatonta kalliometsää. Koulu on edelleen ympäristöään hallitseva maamerkki.
Pansio-Pernoa pidetään yhtenä Turun lähiöistä. Kyseessä ei kuitenkaan ole yhtenäinen asuinalue, vaan
kuten edellä on kuvattu, laajalle levittäytyvä asutus koostuu erilaisista ja eri-ikäisistä korttelikokonaisuuksista. Asuinalueet ovat luonnonläheisiä, mutta samalla teollisuuden ympäröimiä. Alueelle perustettiin
useita teollisuuslaitoksia 1900-luvun kuluessa. Alueella on edelleen runsaasti vakiintunutta ja kehittyvää
teollisuutta. Pansio-Pernoa rajaa etelässä Pohjoissalmen ja Pansiontien varren meriteollisuusvyöhyke ja
lännessä Meyerin telakka, jonka teollisuusalue on laajenemassa Blue Industry Park -hankkeen myötä.
Pohjoisessa aluetta rajaa metsäselänne, jonka pohjoispuolella kulkevat telakalle johtava raide sekä
Naantalintie. Lännessä asuinalue rajautuu Artukaisten teollisuusalueeseen. Alueen urbaani asutus on
alkujaan rakentunut teollisuuden työvoiman tarpeisiin. Valtaosta kerrostaloista sijaitsee Pansion puolella.
Pernon puolella rakennuskanta on pientalovaltaista. Korkeimmat kerrostalot on sijoitettu Saarenmaankadulle sekä koulun pohjoispuolelle Heinkonkadun alkuun, jossa oli 1970-luvulla Pernon keskus. Palvelurakennusten osalta meneillään on muutosvaihe, ja toimitiloja on tällä hetkellä vajaa- ja tilapäiskäytössä.
Pansio–Pernon alue on korkeudeltaan hyvin vaihtelevaa metsämaastoa, joka on paikoin lehtomaista.
Metsäsaarekkeiden välissä on kapeahkoja alavia osuuksia, jotka ovat aiemmin olleen peltomaana. Alueella kasvaa runsaasti tammea. Alueen luonnonympäristö viehättävää ja osittain viereisen Ruissalon kaltaista.
Ilmakuva 2018 (KYTO).
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Yhteiskoulun perustaminen ja toiminnan alku
Turkulaisista oppikouluun pyrkijöistä osa pääsi Naantalin ja Raision kouluihin, mutta satoja jäi vuosittain
vaille koulupaikkaa. Pansio-Pernon asukasmäärä oli kasvanut työpaikkojen vuoksi huimaa vauhtia koko
1950-luvun, minkä vuoksi alueelle syntyi nopeasti tarve jatko-opetukselle. Oman oppikoulun järjestämiseksi alueen vanhemmat perustivat Pansion yhteiskoulun kannatusyhdistyksen marraskuussa 1960.
Toimiluvan saamiseksi kouluhallitus edellytti kolmen miljoonan pääomaa. Rahoitusta yritettiin hankkia
aluksi alueen työantajilta. Kaupunki myönsi vaaditun pääoman yhdistykselle, joka jätti toimilupahakemuksen 8-luokkaisen oppikoulun perustamiseksi jo tammikuussa 1961. Koulun tulevasta tontista saatiin
päätös maaliskuussa. Koulurakennuksen suunnittelua eikä kaavoitusta kuitenkaan vielä käynnistetty,
vaan aikeissa oli toimia alkuun väliaikaistiloissa. Yhdistys odotti toimilupaa syksylle 1961, jolloin oli
määrä aloittaa Pansion kansakoulun tiloissa. Tiloiksi oli ollut ehdolla lisäksi Juhana Herttuan yhteiskoulu,
jonne aiottiin perustaa oma pansiolainen linja. Toimilupaa ei kuitenkaan vielä saatu. Sitä odotellessa
käynnistettiin tammikuussa 1962 oman koulun suunnittelu Olavi ja Kauko Reiman arkkitehtitoimiston
kanssa. Valtioneuvosto teki päätöksen toimiluvasta toukokuussa 1962. Toiminta aloitettiin Raision yhteiskoulussa ja väliaikaista rehtorin virkaa teki päätoimensa ohella Raision rehtori Risto Lehmus. Pernon
pohjoisosat kuuluivat tässä vaiheessa vielä Raision kuntaan.49
Rakennustöiden valmistelu alkoi tammikuussa 1963 ja rakennuslupa saatiin maaliskuussa. A-siipi saatiin
valmiiksi syyslukukauden alussa ja B-siipi valmistui kevätlukukaudeksi 1964. Rehtorina aloitti Hannu
Räty, joka jatkoi virassa koko yhteiskoulun toiminnan ajan vuoteen 1976. Räty toimi myös yhteiskoulun
kannatusyhdistyksen sihteerinä. Oppilaita oli koulun aloittaessa 78 ja määrä kasvoi 1960-luvun ajan tasaisesti noin sadalla vuosittain. 1970-luvulla oppilasmääräksi vakiintui noin seitsemän sataa, joista keskikoululaisia oli 500–600. Yhteiskoulu luovutettiin kaupungille 1976, josta alkaen rakennuksessa toimi yläaste sekä Pernon lukio. Räty jatkoi rehtorina 1990-luvulle asti, minkä jälkeen lukion rehtoriksi tuli Mauri
Repo. Yläasteen rehtoriksi valittiin vuosituhannen vaihteeseen saakka virkaa hoitanut Erkki Lassila,
jonka jälkeen tehtävässä aloitti Riikka Lindroos. Pernon koulun opetusohjelma oli teknologia- ja teollisuuspainotteinen, lukio oli erikoistunut ilmaisutaitoon ja luovaan kirjoittamiseen.50

Koulun kaavoittaminen
Asemakaavaosastolla laadittiin 21.1.1961 päivätty luonnos tulevan koulun maankäytöstä, jonka perusteella valtuusto päätti alueen varaamisesta oppilaitoskäyttöön. Koulun asemakaava (107/1962) laadittiin
1962 yhteiskoulun johtokunnan aloitteesta. Olavi ja Kauko Reima laativat koulun lupapiirustukset kaavan
valmistelun yhteydessä. Suunnittelualue oli suurelta osin kuntarajalla olevaa metsää, joka kaavoitettiin
ensimmäistä kertaa. Valtaosa alueesta oli kaupungin maata, pieni osa oli Valmetin. Kaava-alueeseen
sisältyi rakentamaton, kymmenen vuotta aiemmin kaavoitettu rivitalokortteli 9 eli nykyinen Hövelin alue,
jolla säilyi rivitalovaraus, mutta rakennusoikeutta ja asuntojen määrää vähennettiin. Kaavalla jatkettiin
Hyrköistentietä, joka yhdistettiin Pernontiehen ja Valmetintiehen. Pernontien Raisioon ulottuva jatke oli
vielä rakentamatta.
Koulun kortteli sai numeron 31. Kortteli merkittiin yleisten rakennusten korttelialueeksi, joka oli tarkoitettu
rakennettavaksi yhtenä tonttina enimmäistehokkuudella 0.4. Korttelin koko oli n. 1,9 ha, mikä tarkoitti
7 600 kerrosneliön rakennusoikeutta. Tontin numeroksi tuli 1. Korttelin sisältä osoitettiin rakennusala
maksimissaan kaksikerroksiselle oppikoulurakennukselle, johon sai sijoittaa laitoksen toiminnalla välttämättömiä asuintiloja. Koulun suunniteltu hahmo laajennusosineen oli piirretty katkoviivalla rakennusalan
sisään. Asemakaava hyväksyttiin valtuustossa 7.1.1963 ja vahvistettiin sisäministeriössä 8.2.1963, jolloin tontilla oli valmistelut käynnissä. Tonttijako vahvistettiin 25.3.1963.
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Asemakaava 107/1962, jolla toteutettiin oppikouluajan
kolme rakennusvaihetta. Rakennusosat on hahmoteltu
pohjakarttaan, mutta rakennusala on määritelty väljemmin. Kaavaan on merkitty läheisestä lentoasemasta johtuen rakennelmien korkeutta koskevat rajoitusvyöhykkeet.

1970-luvulla Wärtsilän telakka Aurajoella oli
käynyt ahtaaksi ja vanhanaikaiseksi. Uusi
suurtelakka rakennettiin Pernoon Raisionlahdelle. Toiminta käynnistettiin vielä keskeneräisellä telakalla 1975. Telakan työvoiman turvaamiseksi kaupunki sitoutui 1974
kaavoittamaan uusia asuntoja telakan läheisyyteen. Asuntotuotanto-ohjelmassa Pernon
täydentäminen ajoitettiin vuodelle 1977.
Koulun tontti kuului lähes 20 ha:n Heinikonkadun kaavamuutosalueeseen (8/1976),
joka vahvistui maaliskuussa 1977. Alueella
oli ennestään Raision kunnan aikaista,1950luvulla rakennettua omakotiasutusta Nurmikankadulla ja Heinäsirkankaduilla. Näitä ympäröi kallioinen metsä sekä peltomaa alueen
koillisosassa. Rakennuskaavaluonnokseen
perustuva, viihtyisä ja vielä uudehko omakotialue päätettiin säästää sellaisenaan. Asemakaavan mitoituksessa (n. 2 100 asukasta)
otettiin huomioon, että suuret tontit on kuitenkin mahdollista jakaa kahtia. Tehokkaammin rakennettavat korttelit muodostettiin
omakotitalojen ympärille. Mittakaavaeroa sovitettiin siten, että välittömästi omakotitaloihin liittyvät korttelit merkittiin rivitaloille ja
kerrostalotkin sallittiin suurimmaksi osaksi
vain kolmikerroksisiksi. Kerrostalokorttelit
osoitettiin koulun läheisyydestä Pernontien
varresta sekä koulun koillispuolelta. Koulun
pariksi Heinikonkadun alkuun sijoitettiin liiketiloja sekä yleisten rakennusten kortteli 90
paikkaista (noin 1 500 kem2) päiväkotia varten. Päiväkoti toteutui hieman pienempänä
vuoden 1980 alussa.51
Ote 26.3.1977 voimaan tulleesta ja edelleen voimassa olevasta,
Heinikonkadun alueen asemakaavanmuutoksesta 8/1976. Pernon
koulu sijaitsee Yo-korttelissa 31.

51

Asemakaava ja asemakaavanmuutos 8/1976.
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Koulun tonttia kasvatettiin vajaasta 19 000
m2:stä yli kaksinkertaiseksi 40 000 m2:een.
Tonttiin liitettiin sitä ympäröivät puisto- ja paikoitusalueet sekä kenttä. Kaavalla varauduttiin
peruskouluun siirtymiseen ja siihen liittyvään
mittavaan neljänteen rakennusvaiheeseen ja
opetustilojen uusiin mitoitusnormeihin. Kouluun oltiin sijoittamassa neljäluokkainen lukio
ja kahdeksanluokkainen yläaste, joissa kummassakin olisi kullakin vuosiluokalla kolme rinnakkaisluokkaa. Lisäksi varauduttiin siihen,
että kouluun voitaisiin sijoittaa kolme rinnakkaisluokkaa käsittävät ala-asteen 1. ja 2. vuosiluokat. Näin suuren oppilasmäärän normien
mukainen tilamitoitus olisi merkinnyt 44 000 m2
tonttia, mutta kun kyseessä oli olemassa olevan kiinteistön muutos, pidettiin hieman pienempää tonttia riittävänä. Opetustilojen osalta
kapasiteetin lisäys oli kuitenkin lähes kolmikertainen. Tehokkuusluku nostettiin 0.4:stä
0.5:een, mikä tarkoitti hieman yli 20 000 kerrosneliön rakennusoikeutta aiemman 7 500 sijaan. Kerrosluku nostettiin kahdesta kolmeen.
Laajennuksen esisuunnittelu käynnistyi kaavamuutoksen jälkeen.52

Voimassa oleva tonttijako. Koulun tontti on korostettu sinisellä täytöllä ja rakennusala oranssilla viivalla. Edellinen,
1963 vahvistettu tonttijako on väritetty ruskealla.

Rakennusosat
Rakennusosista käytetään kirjaintunnuksia A–H.
Vanhimmat luokkasiivet ovat rakennukset A ja B.
Näiden takana ylärinteessä on ensimmäisen laajennuksen yhteydessä 1966 valmistunut rakennus C. Tämän takana on D-osa vuodelta 1970. Eosa on C-siiven kanssa samaan aikaan 1966 rakennettu liikuntasali- ja ruokalarakennus, jota on
laajennettu pohjoiseen ja etelään 1979. Eteläpuolen laajennus on rakennus F. Samaan aikaan rakennettiin erillinen G-rakennus ja laajennettiin
1966 rakennettuja aulatiloja (H).

Rakennusosat ja valmistumisvuodet.

Ensimmäinen rakennusvaihe 1963 (A, B)
Koululle vuonna 1962 osoitettu rinnetontti oli haastava, mutta samalla antoi selkeät lähtökohdat suunnittelulle. Kiire ja tiukat taloudelliset puitteet johtivat siihen, että rakennus päätettiin toteuttaa vaiheittain. Ensimmäinenkin vaihe toteutettiin siten, että opetus alkoi syksyllä 1963 A-siivessä ja ylempi B-siipi valmistui kevätlukukaudeksi 1964. Perusratkaisuksi otettiin tavallinen käytäväkoulu, jota tultaisiin jatkamaan
maastoa mukaillen pohjoiseen ja itään. Valmis kokonaisuus muodostuisi ensimmäisen vaiheen kanssa
samaa typologiaa edustavasta yläsiivestä ja voimistelusali–ruokala-rakennuksesta. Kaikki osat yhdistyi-

52
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sivät tiiviinä ryhmänä yhteisen pääsisäänkäynnin ympärille. Mallia otettiin todennäköisesti kaupunginarkkitehti Sarainmaan suunnittelemasta uudesta Pääskyvuoren kansakoulusta, joka on luokkarakennusten
ja ympäristön osalta täysin vastaavalla tavalla toteutettu.53
Koulun ensimmäisen vaiheen lupapiirustukset on päivätty 19.9.1962. Rakennustöiden valmistelu aloitettiin 30.1.1963 ja piirustuksiin tehtiin vielä muutoksia seuraavana päivänä. Lupakuvien asemapiirrokseen
hahmoteltiin jo tulevat laajennusvaiheet. Molemmat veljekset OIavi ja Kauko Reima allekirjoittivat lupakuvat. Rakennuslupa myönnettiin 13.3.1963 ja peruskivi muurattiin 4.5. Sijaintikatselmus pidettiin 20.8. ja
osittainen loppukatselmus 3.9.1963. Tällöin oli valmiina A-siiven luokkatilat ja talonmiehen asunto. B-siipi
katselmoitiin kevätlukukautta varten 10.12.1963. Urakoitsijana oli rakennusliike Kaarila & Wallenius, joka
oli mukana koko yhteiskouluvaiheen ajan eli vuoteen 1976 saakka. Yhdistystä vaivasi alusta saakka talousvaikeudet, joihin urakoitsija suhtautui joustavasti.54
Ensimmäisen vaiheen rakennukset on sijoitettu terassimaisesti rinteeseen. Etäämmältä katsottuna rakennukset näyttävät muodostavan yhden rakennuksen. Rakennukset ovat ulkoasultaan ja mitoiltaan samanlaiset sillä erotuksella, että alemmassa siivessä on ikkunarivi myös pohjakerroksessa. Alempi rakennus on lisäksi hieman idempänä kuin ylempi rakennus. Tuleva C-rakennus jatkoi samaa massoittelun
ideaa.

Yllä A ja B-rakennusten julkisivut etelään, alla B-siiven eteläsivu ja leikkauskuva rakennuksia yhdistäneestä katoksesta. Rakennuslupakuvat 1962 (TKA).

A-rakennuksen sivu pohjoiseen. Rakennuslupakuva 1962 (TKA). B-siiven pohjoissivusta ei ole lupapiirustuksia kaupunginarkistossa eikä rakennusvalvonnan arkistossa. Sivu on muutoin samanlainen, mutta länsipään seinän yläosassa ei ole ikkunoita
vaan tiiliverhous (maantiedon luokan varastotila).
53
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Pääpiirustukset TKA; RakVa.
Pääpiirustukset TKA; Vaarna 1976, 41.
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Eteläsivu, nykytilanne. Rakennukset alhaalta ylös: A, B ja C.

Vasemmalla A–B pääty länteen, oikealla itään. Rakennuslupakuva 1962 (TKA).

A- ja B-siivet lännestä 2017.

Rakenteet ja julkisivut
Koulu on rakennettu paikalla kalliopohjaiselle maalle. Alapohjana on betonilaatta ilman alustäyttöä. Alaja välipohjat toteutettiin kaksoisbetonilaattana, jonka väliin asennettiin piirustusten mukaan lastuvillalevy.
Kantava seinärunko on betonia. Porrashuoneet, portaat ja B-siiven arkiston seinät on valettu betonista.
Vesikattoa kannattelevat primaaripalkit on toteutettu pitkien sivujen suuntaisina liimapuupalkkeina, jotka
on jätetty sisäkatossa näkyviin. Luokkatilojen sisäkatto on vino seuraten vesikaton muotoa. Sisäseinät
on osin valettu ja osin muurattu. Pohjakerroksen maanvastaisten betoniseinien sisäpinnat on verhoiltu
tiilellä. Yläkerroksissa huonekorkeus on 2,9–3 m. Pohjakerroksissa kerroskorkeus on matalampi, samoin
käytävillä ja B-rakennuksen kanslia-puhelinhuoneessa (myöhemmin kirjasto), joissa on alaslaskettu
katto. Sisäkattojen pintamateriaalina on käytetty laudoitukseen kiinnitettyä puukuitulevyä. Yläpohjan eristeeksi on merkitty mineraalivilla 10 + 5 cm + lujalevy. Eristekerros erotettiin tuuletusritilällä vesikaton raakaponttilaudoituksesta, joka on pinnoitettu huovalla.
27

Leikkaus. Rakennuslupakuva 1962/1963 (TKA).

Pohjakerrosten ulkoseinien alaosat ovat harmaaksi maalattua betonia, mistä muodostuu rakennukselle
sokkelimainen jalusta. Julkisivuala on pitkillä sivuilla suurelta osin nauhaikkunaa. A-siivessä entisen
asunnon kohdalla olevat ikkunat ovat korkeammat kuin opetustiloissa. Ikkunoiden puitteet on maalattu
valkoisiksi. Päädyt ja ikkunoiden alapuoliset osat yläkerroksissa ovat puhtaaksi muurattua punatiiltä.
Yläikkunoiden ja räystään väillä on tummanruskeaksi käsiteltyä lautaa oleva otsakaista. Talonmiehen
portaan oven yläpuoleinen osa on paneloitu samanlaisella laudoituksella. Myös ovi on paneloitu tumman
ruskealla puulla. Eteläsivuilla olevien porrashuoneiden ikkunoiden eteen on asennettu puusäleiköt, jotka
on toteutettu pystyyn asennettuina 50x100 mm soiroina, jotka on maalattu valkoisiksi. Rakennukset yhdistävän sadekatoksen takaseinä toteutettiin ikkunallisena ja se jäi seuraavassa vaiheessa paikalleen
aulatilan ulkoseinäksi. B-siiven yläkerroksen porrastasanteella oli 2x4-ruutuiset ikkunat ilman säleikköä.
Tämä itäpääty jäi seuraavassa laajennuksessa sellaisenaan uuden aulan sisäseinäksi. A-rakennuksen
itäpääty on sen sijaan säilynyt ulkoseinänä. Ulkoseinä on portaan kerrostasanteen kohdalla lautaverhoiltu. Kevyt rakenne liittynee laajentamisen ennakointiin. Katteena on loiva ja räystäätön pulpettikatto.
Piirustuksiin on merkitty A-siiven itäpään katolle, porrashuoneen kohdalle kupumainen kattoikkuna, joka
on ilmeisesti poistettu yhteisaulan rakentamisen yhteydessä 1965. Kate ja räystäspellit on uusittu.
Sisätilat
Kumpaankin rakennukseen oli aluksi erilliset sisäänkäynnit. Ulkotiloista sisätiloiksi
jatkossa muuttuvat sisäänkäynnit olivat
tässä vaiheessa hyvin pelkistetyt. A-siipeen käytiin rakennuksen takaa, pohjoissivulta läheltä itänurkkaa ja B-siipeen
kuljettiin itäpäädystä. Sisäänkäynnit yhdistyivät toisiinsa väliaikaisella sadekatoksella. Ulko-ovien korkeusasemassa oli
pieni ero. Sisäänkäynnit johtivat A-siiven
toiselle tasolle ja B-siiven pohjatasolle.

Portaat ovat kaksivartiset ja suorat, ja ne on valettu paikalla. Kaiteina
on käytetty ajalle tyypillistä teräspinnakaidetta, käsijohteena on molemmin puolin vinyylilistalla pinnoitettu lattarauta.

Pääosa luokkahuoneista sijoitettiin A-rakennuksen kakkoskerrokseen, johon tuli
peräkkäin yhteensä viisi samanlaista 8 x
8 m:n kokoista luokkahuonetta, jotka yhdistyivät rakennuksen pohjoissivun käytävään. A-rakennuksen ykköskerroksessa oli aluksi väliaikainen 128 m2:n kokoinen voimistelusali, jonka itäpäädyssä
oli liukuoven takana liikuntavälineiden varasto. Rakennuksen pohjoissivulle tehtiin tilapäiset pukuhuoneet ja suihkut, mutta väliaikaisuuden vuoksi ei wc-tiloja. Jumppasalin
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länsipuolella oli väliaikaisella kevyellä puuseinällä erotettu 63 m2:n puutyöluokka ja sen perällä 10 neliön
varasto. Piirustuksiin oli merkitty, että voimistelusali muutetaan jatkossa poikien työtiloiksi, millä tarkoitettiin teknisten töiden saleja. Wc-tiloihin kuljettiin ulkokautta. Vessat sijoitettiin rakennuksen kaakkoiskulmaan, johon tehtiin sisennys, jolle toisen kerroksen alapohja muodosti katoksen. Katokseen tuli lisäksi
ovi liikuntavälineiden varastoon. A-rakennuksen tilaratkaisu oli lähes identtinen kaksi vuotta aiemmin
valmistuneen Pääskyvuoren koulun kanssa.
A- ja B-rakennusten pohjakerros. Rakennuslupakuva 1962/1963 (TKA).

A- ja B-rakennusten ylemmän kerroksen pohjakuva. Rakennuslupakuva 1962/1963 (TKA).
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A-rakennuksen kellari. Rakennuslupakuva 1962 (TKA).

Talomiehelle rakennettiin kaksi huonetta ja keittiön käsittävä, 51
neliön asunto A-siiven pohjakerroksen länsipäätyyn. Asuntoon oli
käynti päädystä, jonne tuli rakennuksen toinen porrashuone. Porras johti asunnon lisäksi toisen kerroksen luokkakäytävälle ja
asunnon alla olevaan kellaritilaan. Kellariin sijoitettiin kiinteistön
tekniset tilat: sähköhuone ja kattilahuone sekä talouskellari portaikon perälle. Kattilahuoneen varauloskäynti tehtiin halssiratkaisuna pihan puolelle. Öljysäiliö sijoitettiin maan alle rakennuksen
ulkopuolelle länsipäätyyn. Kattilan hormi muurattiin erilliseksi piipuksi A-siiven taakse. Alueella ei ollut alkuun kunnallista jätevesiviemäriä. Sakokaivo rakennettiin pannuhuoneen edustalle.
Talonmiehen porras (oik.) on säilynyt lähes alkuperäisenä. Myös kellarin lämmönjakohuoneessa (alla) on säilynyt alkuperäistä kiinteää sisustusta.
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A-siiven vanha ulko-ovi aulan 1965 rakennetussa osassa.

Yllä oik.: A-siiven luokkakäytävä toisessa
kerroksessa. B- ja C-käytävät ovat samanlaiset. Ulkoseinästä kattoon johdettu, viistetty
kotelo on asennettu luokkakohtaisen ilmanvaihdon toteuttamisen yhteydessä 2000-luvun alussa.

Vas.: Rakennusten pintakäsittelyt on uudistettu vähintään kertaalleen. A-käytävällä on
nähtävissä kolmea erilaista vinyylilaattaa. Ruskeasävyinen lienee asennettu 1970-luvun
muutosten yhteydessä. Luokissa on säilynyt
1960-luvun sisustuksesta keskusradion kaiuttimet ja osa sähkökalusteista sekä joitain listoituksia. Myös käytävien ikkunat ovat alkuperäiset.

B-siiven pohjakerroksesta käyttöön otettiin vain viidennes. Kellariin sijoitettiin pieni kirjasto (20 m2) ja lukusali (63 m2) sekä varastotila portaikon perälle. Kirjasto erotettiin salista liukuovin varustellulla seinäkkeellä. Toiseen kerrokseen portaiden ylätasolle tuli kaksi sisäovea. Pariovesta tuli käynti rakennuksen
pohjoissivun luokkakäytävälle. Toinen ovi johti opettajien tiloihin. Kanslian ohella itäpäätyyn tuli rehtorin
huone, opettajien huone, tupakkahuone, puhelinhuone ja pieni arkistoholvi sekä kaksi wc:tä henkilökunnalle. Tupakkahuone erotettiin opettajanhuoneesta liukuovella. Puhelinhuoneeseen oli käynti luokkakäytävältä ja siihen yhdistyi opettajien vyöhykkeen aulatila. Rehtorin huoneeseen kuljettiin kanslian kautta ja
luokkakäytävältä opettajien aulan kautta. Luokkakäytävän varteen sijoittui kolme luokkahuonetta. Luokista kaksi oli samanlaista 64 neliön huonetta kuin A-siivessäkin. Päätyluokka oli suurempi (72 m2) ja se
oli tarkoitettu maantiedon opetukseen. Käytävän perälle tuli maantiedon varastohuone.

C-käytävälle on puhkaistu vuonna 1970 käynti rakennuksen takana olevaan D-siipeen.
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A–C-rakennusten luokkatilat ovat kooltaan ja kiinteältä sisustukseltaan lähes identtiset. B-rakennuksen luokkiin lisättiin toinen oviaukko 1979 muutoksissa. Seinien nykyinen väri on Bja C-rakennuksissa beige. Katon alkuperäiset sisustuslevyt on
maalattu seinien kanssa samalla sävyllä. Osassa luokkia tiiliseinä on jätetty maalaamattomaksi.

A-rakennuksen sisustusta on uudistettu 2000-luvulla. Seinä- ja kattopintojen värinä on valkoinen.

B-rakennuksen itäpääty valmistui alun perin opettajien huoneeksi
ja kansliaksi. Tilat muutettiin 1970-luvun lopussa kirjastoksi.
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Laajennus 1965–66 (C, E)
Toinen rakennusvaihe toteutui kolmen vuoden kuluttua ensimmäisten siipien valmistuttua. Laajennus
suunniteltiin Olavi ja Kauko Reiman toimiston nimissä, mutta 12.8.1965 päivätyt lupapiirustukset allekirjoitti nyt vain Olavi Reima. Maistraatti myönsi rakennusluvan seuraavan kuun alussa 3.9. Rakennusosat
otettiin käyttöön jälleen vaiheittain. Ensin valmistuivat luokkatilat eli C-siipi elokuun 30. päivä 1966. Toinen osittainen katselmus pidettiin 13.9.1966 ja loppukatselmus 27.9.1966.

Vasemmalla ensimmäisen vaiheen asemapiirros 1962, johon on korostettu harmaalla laajennussuunnitelma. Oikealla toteutuneen laajennuksen asemapiirros 1965, jossa laajennusosat näkyvät tummennettuina. Rakennuslupakuvat (TKA).

Ensimmäisen rakennusvaiheen aikaisena ideana oli pystyttää A- ja B-siipien kanssa samanlainen luokkarakennus ylärinteeseen ja yhdistää nämä osat yhteisellä aulatilalla. Lisäksi toteutettaisiin liikuntasali- ja
ruokalarakennus luokkasiipien itäpuolelle. C-siipi ja aula toteutuivatkin tämän hahmotelman mukaisina.
C-rakennuksesta tuli kuitenkin A- ja B-osia pidempi jatkuen aulaosan taakse. C-rakennuksen länsipääty
noudatti kahden alemman rakennuksen kanssa samaa suhdetta, jolloin porrastukseen perustuva, liikkeen tuntua luova, kolmen rakennuksen sommitelma toteutui. Liikuntasali ja ruokala toteutettiin kahden
limittyvän massan sijaan yhtenä kappaleena (E/F-rakennus) ja se integroitiin aiottua kiinteämmin A–C
siipiin. Kaikkien rakennusosien lattiatasot olivat epätasaisesta rinnemaastosta johtuen eri korkeusasemissa. C-siipi nousi kaikkein korkeimmalle kohdalle, mutta liikuntasalista kohoavine kaarikattoineen tuli
kokonaisuuden näkyvin ja maisemaa hallitsevin elementti. Pihalta osoitettiin yhteensä 35 autopaikkaa:
opettajille 5, oppilaille 15 ja nuorisotyölle 15 paikkaa. Parkkipaikat sijoitettiin silloisen tontin etelärajalle
nykyisen kentän länsipäähän ja koululle johtavan polun varteen. Koulu liitettiin kunnalliseen viemäriin.
Julkisivut etelään ja pohjoiseen, rakennuslupakuvat 1965 (TKA).
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1. krs. Rakennuslupakuva 1965 (RakVa).

2. krs. Rakennuslupakuva 1965 (RakVa).
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Laajennuksen 1966 näkyvin elementti on korkealle kohoava kaarihalli. Hallin eteen samanaikaisesti rakennettu ruokasaliosa samoin kuin hallin pohjoispäätykin
on jäänyt laajennuksen 1979 sisään.

Aula kytki toisiinsa neljä eri korkeusasemassa olevaa rakennusosaa. Leikkaus, rakennuslupakuva 1965 (TKA).

Rakennusosat saivat yhteisen pääsisäänkäynnin. Kolme kaksilehtistä ulko-ovea sijoitettiin porrastetusti
uuden sadekatoksen alle. Aula toteutettiin etuosastaan yksitasoisena korkeana hallina ja takaosaan tehtiin kerrostaso parviratkaisuna. Aulan rakenteellinen tehtävä oli sitoa eri korkeusasemissa olevien rakennusosien sisäänkäynnit toisiinsa. Sisäänkäynnin lounaiskulmasta laskeuduttiin sivukäytävää pitkin muutama porrasaskelma A-siiven yläkerroksen sisäänkäynnille. Aulan länsisivulle tehtiin kulku B-siiven porrashuoneeseen. Aulatilaa hallitsevaksi elementiksi tuli kierreporras. Porras nousi aulan parvelle, josta
siirryttiin B-rakennuksen toiselle tasolle ja C-rakennuksen pohjakerrokseen sekä uuteen liikuntasali–ruokalaan. Kierreportaan alla aulan pohjatason perällä oli lisäksi sisäänkäynti liikuntasalin kellarikerroksessa
oleviin poikien pukuhuoneisiin. Aulan peräosaan molemmille tasoille tuli kahdet wc-tilat. Vesikatto toteutettiin tasakattona, johon tehtiin sisäänpäin viettävät kallistukset. Katto tuettiin ympäröivien rakennusten
kantaville ulkoseinille. Itäsivulla kantavana rakenteena oli kolme pilaria. Sisäkatto viimeisteltiin mäntypaneelein ja kattoon upotettiin pyöreät valaisimet.
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Aulaa hallitsevat kiertävät portaat. Tilan korkeus, näyttävät
portaat ja huolitellut yksityiskohdat sekä yläikkunat, jotka on
suurelta osin levytetty käytön päättymisen jälkeen, toivat aulaan arvokkuutta ja julkisen tilan tuntua.

Aula, rakennuslupakuva 1965 (TKA).

Aulan ja sadekatoksen vesikatto.
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Aulan molemmille tasoille sijoitettiin wc:t, joihin pääsi nyt suoraan
sisätiloista. Vessojen tammiovet on toteutettu ilman listoituksia
kiinnittämällä saranat tiiliseinään upotettuun teräsprofiiliin.

Parvelta liikuntasaliin ja ruokalaan johtava porras.

A- ja B-rakennusten päätyjen ulkoseinistä ja ulko-ovista tuli osa aulan kiinteää sisustusta.

Opetustilat (A–C)
A- ja B-rakennukset säilyivät A-siiven alakertaa lukuun ottamatta ennallaan. Väliaikainen voimistelusali
jaettiin kahtia luonnonopin luokkatilaksi (62,5 m2) ja luonnonopin työhuoneeksi (45 m2). Salia ei siis muutettu teknisten töiden tilojen laajentamiseen, kuten aluksi oli suunniteltu. Teknisille töille saatiin kuitenkin
hieman lisätilaa siirtämällä veistosalin ja liikuntasalin välissä ollutta seinää. Käsityöpuoli jaettiin kolmeen
tilaan. Veistosali (45 m2) säilyi paikallaan ja siirretyn väliseinän kohdalle varattiin tilat metallitöille (21,5
m2) ja maalaukselle (9 m2). Pohjoissivulla pukuhuoneet muutettiin varastoiksi ja suihkut komeroiksi.
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A-siiven pohjakerroksen muutospiirustus. Rakennuslupakuva 1965 (RakVa).
Yksi aulan kattoa kannattelevista pilareista sijoitettiin A-rakennuksen porrashuoneeseen. Olemassa ollut kattopalkki ripustettiin uuteen pilariin.

C-siipi toteutettiin B-rakennuksen tavoin yksitasoisena rakennuksena, johon tuli pieni kellaritila länsipäätyyn. Rakenteet ja julkisivut toteutettiin A- ja B-siipien tavoin. Länsipäätyyn sijoitettuun porrashuoneeseen järjestettiin käynti uuden aulan molemmilta tasoilta. Kellari varattiin väestönsuojaksi ja sinne tuli valokuvalaboratorio. Porrashuoneen lisäksi toista käyntiä rakennukseen ei
tehty. Koska rakennus oli muita siipiä pidempi, siihen mahtui yhteensä kuusi luokkahuonetta, joista viisi oli 64 m2:n kokoisia. Länsipäätyyn tuli isompi, 105 m2:n kokoinen suuri kuvaamataidon
luokka, johon sisältyi myös varastotila. Luokkien pohjoissivulle tuli
A- ja B-rakennusten tapaan pitkä, ikkunallinen käytävä. Kuvaamataidon luokan ikkunat sijoitettiin muista luokista poiketen länsipäätyyn.

Yllä C-rakennuksen eteläsivu ja länsipääty. Alla luokkakerros, rakennuslupakuva 1965 (RakVa).
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C-rakennuksen kellari. Rakennuslupakuva 1965 (TKA / osasuurennos RakVa).

Kellarikerroksen väestönsuoja.
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C-siiven päädyssä oleva iso luokka samoin kuin kellari ovat olleet kuvataiteen käytössä myös koulutoiminnan lopussa.

C-siiven porrashuone (vas.) on muodoltaan identtinen A- ja B-portaan
kanssa (oik. B-porras). C-portaan
seinäpinnat on rapattu sileiksi ja valettu katto on jätetty betonipintaiseksi, kun taas A- ja B-portaassa
seinät on betonipintaiset ja katossa
on puukuitulevy. Portaissa on alkuperäiset neliön muotoiset peltivalaisimet suojaritilöillä.

Muita osia korkeammalle rakennetun
C-rakennuksen portaassa on peräti
neljä kerrostasoa. Ylimmän luokkatason alla on C-kellari, alemmille kerrostasoille sijoittuvat aulan parvitaso
(vas.) ja sisääntulokerros (oik).
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Liikuntasali ja ruokala (E, F)
Liikuntahalli toteutettiin kaarihallirakenteella ylärinteeseen. Hallin kooksi tuli 42 x 14 m eli rakennus oli
alkuun puolet nykyistä kapeampi. Liikuntasalin (30 x 14 m) lattiaan asennettiin parketti ja sisäkattoon lujalevy, jonka pintaan vielä harvaladottu rimoitus. Salin jatkeeksi tehtiin päätyihin viiden metrin mittaiset
tilat. Itäpäähän tähän tilaan rakennettiin korotettu näyttämö (5 x 9,5 m) ja sen sivulle yksi välinevarasto.
Länsipäähän vastaavaan kohtaan tuli kaksi liukuovellista varastokoppia. Luoteiskulmaan tuli salin ja poikien pukuhuoneiden välinen porrashuone. Halliosan eteläpuolelle tuli matalampi, mutta pidempi siipiosa,
johon sijoitettiin saliin yhteydessä oleva ruokala (26 x 6 m), sekä pieni jakelukeittiö (3 x 4 m) ja terveydenhoitajan vastaanotto (3 x 5,5 m) rakennuksen kaakkoiskulmaan. Salin ja ruokalan väliin asennettiin
paljeseinät, joilla tilat voitiin jakaa ja yhdistää. Kellarin pohjoissivulle tulivat oppilaiden pukuhuoneet, suihkut ja wc:t sekä sauna pesuhuoneiden väliin. Itäpäätyyn tehtiin tilat kotitalosuopetusta varten. Kotitalousvyöhykkeeseen kuuluivat opetuskeittiö, ruokailutila, varastot, kylmiö sekä kodinhoitotila, pyykkihuone,
silityshuone, kotitalouden opettajien pukuhuone ja opettajien huone. Rakennuksen kellarikerroksesta
noin puolet jäi käyttämättömäksi alustatilaksi.
Rakennukseen kuljettiin pääaulan molemmilta tasoilta sekä ulkokautta rakennuksen kaakkoiskulmasta,
jossa oli rakennuksen toinen porrashuone. Terveydenhoitajan huone toteutettiin ulko-oven katoksena
toimivana ulokkeena. Portaasta oli kulku kellarin kotitaloustiloihin sekä yläkerroksen terveydenhoitajalle,
jakelukeittiöön ja ruokalaan. Pojat ja tytöt kulkivat pukuhuoneisiin eri reittiä. Pojat pääsivät pukuhuoneisiin suoraan aulan kierreportaan jälkeen olevan yhdyskäytävän kautta. Tyttöjen piti kulkea kotitalousluokkien portaiden kautta, jonne pääsi salista tai ulkoa.
Rakennuksen kellariosa ja välipohja valettiin betonista ja ylempi kerros toteutettiin puurakenteisena. Hallin kantavaksi rakenteeksi tulivat kaarevat liimapuupalkit. Sivut rakennettiin rankorakenteisena liimapuupilareista. Kuuteen metriin saakka sivuista tuli umpinaiset ja siitä ylöspäin ne lasitettiin. Vesikaton laudoitus tehtiin vinoladontana, joka katettiin bitumikermillä. Hallin kellariosan sisäseiniin tehtiin verhomuuraus
tiilestä. Alapohjaksi tuli betoninen kaksoislaatta, jonka väliin asennettiin lastuvillaeriste. Ruokasaliosa toteutettiin rankorakenteisena puusta ja siihen tuli keskelle kattokaivoihin viettävä tasakatto.
Liikuntasalin kaareva vesikatto muodostaa suuren julkisivupinnan itä- ja länsipäädyissä. Vesikatto on katettu mustalla bitumihuovalla. Kattoa kannattelevat liimapuupalkit jatkuvat rakennusrungon ulkopuolelle
kaarevina betonipilareina, jossa ne ovat osa julkisivua. Sivujen ja päätyjen ulkoseinien alaosa on paikalla
valettua lautamuottibetonia, joka on 1966 rakennetussa osassa käsitelty harmaalla peittomaalilla. Pohjoissivun ulkoseinän, joka jäi seuraavassa laajennuksessa sisäseinäksi, alaosassa oli puku- ja pesutilojen 28 matalaa ikkunaa. Sivuseinien yläosissa oleva ikkunapinta ulottuu kaarevalle räystäälle asti, jolloin
kustakin ruudusta tuli eri kokoinen. Sivuseinien keskiosassa umpinaiset osuudet verhoiltiin ulkoa Mineritlevyin. Ruokalasaliosa muodosti eteläsivun ala- ja keskiosan julkisivun, jolloin eteläsivulla hallista näkyviin jäi pääasiassa vain kaareva lasiosa ja vain hieman Minerit-seinää.
Leikkaukset, vasemmalla C-siipi, oikealla liikuntasali–ruokala. Rakennuslupapiirustus 1965 (TKA).
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E-rakennus, kellarikerros, rakennuslupakuva 1965 (TKA).
E-rakennus ja F-siipi, ylin kerros, rakennuslupakuva 1965 (TKA).
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1960-luvun ruokasalisiivestä on julkisivusta nähtävissä enää pienet kappaleet toisessa kerroksessa hallin lounais- ja kaakkoiskaakkoisnurkissa. Vanhat julkisivuosat on laudoitettu ja käsitelty tummalla puunsuojalla.

Ruokalan vanha osa.

Hallin itäsivu ja pohjoispääty. Laajennus 19878–79 on toteutettu
samoin julkisivuratkaisuin kuin vuonna 1965.
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Liikuntasali on viimeksi toiminut elokuvastudiona.

Pesuhuoneet.

Yllä vas.: Saunassa on alkuperäinen Kupittaan
saven lattialaatta.
Yllä oik.: Kotitalousluokka.
Vas.: Keittiön porrashuoneen ensimmäinen taso.
Etualalla olevasta seinästä on poistettu ulko-ovi
1979 laajennuksessa.
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Yllä ilmakuva vuodelta 1973 (KYTO), jolloin D siipi on valmistunut C-siiven taakse ja voimistelusali on vielä vanhoissa mitoissaan. Koulun pohjoispuolen lähiympäristö on vielä pientaloja ja metsää, eikä koulun editse kulkevaa Pernontietä ole vielä rakennettu. Hyrköistentien palvelutalon paikalla on vielä pientaloja.
Alla ilmakuva vuodelta 1986 (KYTO), jolloin koulun pohjoispuoli ja Pernontie on rakennettu, mikä on tehnyt koulun tontista
entistä keskeisemmän. Liikuntahallin laajennusosan katto erottuu vanhan osan kattoa tummenpana.
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Laajennus 1970 (D)
Kesällä 1970 rakennetiin C-siiven taakse yksikerroksinen erikoisluokkien rakennus D. Suunnitelmat laadittiin Reimojen yhteisessä toimistossa ja lupapiirustukset allekirjoitti Olavi
Reima. Piirustukset on päivätty
3.4.1970. Rakennuslupa myönnettiin 25.5.1970 ja katselmus
pidettiin 29.9.1970.
Rakennus on kooltaan 330
kem2 ja muodoltaan lähes neliö
(17,8 x 18,5 m). Sisäänkäynti
toteutettiin liittämällä rakennus
yhdyskäytävällä C-siiven pohjoissivulle. Muuta sisäänkäyntiä
ei tehty. Rakennuksen keskelle
tuli käytävä ja luokkahuoneet sijoitettiin sivuille ja nurkkiin. Käytävän perälle rakennettiin valmisteluhuone, joka yhdistyi
pohjoisen puolen kulmissa oleviin kemian ja fysiikan erikoisluokkaan (59 m2) ja oppilastyöluokkaan (58 m2). C-rakennuksen
puolelle eteläkulmiin sijoitettiin
näyttämöllä (16,5 m2) varustettu
äidinkielen luokka (58 m2) ja linjaluokka (43,5m2).

Asemapiirros. D-rakennus ylhäällä keskellä. Rakennuslupakuva 1970 (RakVa).

Kantavana rakenteena ja julkisivuna on
250 mm kevytbetonielementti (Siporex).
Lisäksi on käytetty liimapuista pilari-palkkirakennetta riittävän suurten huoneiden
toteuttamiseksi. Ikkunat ovat yhtenäisinä
aukotuksina pohjois-, itä- ja länsisivuilla.
Lähes C-rakennuksessa kiinni oleva eteläsivu on yhdyskäytävää lukuun ottamatta aukoton. Pohjois- ja länsisivu jakautuu puoliksi umpinaiseen Siporex-seinään ja puoliksi ikkunaseinään. Itäsivu on
lähes kokonaan ikkunaseinää. Ikkunoiden alaosat on verhoiltu punaisella vaakalaudoituksella. Pohjoissivulla panelointia on myös ikkunoiden yläpuolella, muilla
sivuilla ikkunat ulottuvat räystäslinjalle.
Siporex-pinnoilla on ulkoseinillä pystysuuntainen uritus. Sokkeli on betonia.
Perusmuurin sisäpuoli on täytetty soralla,
jonka pintaan on asennettu lämmöneriste
ja valettu teräsbetoninen alapohjalaatta.
Yläpohjana on Siporex-laatta. Vesikatto
on tasakatto, jonka pinnassa on bitumihuopa. Käytävän kohdalla on neljä ja äidinkielen luokan kohdalla kaksi kattoikkunaa.

Pohja. Rakennuslupakuva 1970 (RakVa).
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Julkisivut pohjoiseen (yllä) ja länteen (alla). Rakennuslupakuvat 1970 (TKA).

Julkisivu itään ja leikkaus. Rakennuslupakuva 1970 (TKA).

Keskikäytävä. D-siiven lattiataso on C-rakennusta korkeammalla, minkä vuoksi rakennusten välillä on portaat.
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Julkisivut itään (vas.) ja länteen (oik.)

Yllä: Pohjoissivu.

Oik.: Kuvan keskellä lyhyt yhdyskäytävä vasemmalla olevan C-rakennuksen ja oikealla olevan D-rakennuksen välillä.

Vas.: Äidinkielen luokaksi suunniteltu luokka on toiminut luonnontieteiden opetustilana.
Oik.: Fysiikan ja kemian erikoisluokka rakennuksen luoteiskulmassa.
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Sisustus on koko rakennuksessa yhtenevä. Kiinteä
sisustus kalusteineen on säilynyt lähes kauttaaltaan alkuperäisenä. Sisustuksen aksenttivärinä on
kirkas oranssi, jota on käytetty väliovissa ja yhdyskäytävän sisäseinissä. Lattiassa on käytetty keskisinistä vinyylilaattaa kontrastina oranssille. Kalusteiden pinnat on peittomaalattu kirkkaan punaiseksi. Sileää rappausta ja levytystä olevat seinäpinnat on maalattu vaalean ruskeiksi tai valkoisiksi. Ikkunat on uusittu vanhan ruutujaon mukaisesti (keskellä iso ruutu, ylhäällä ja alhaalla kapea
ruutu). Ikkunakehysten ja -listojen värinä on tummanruskea. Muut listat ovat mustia. Rakennuksessa ei ole alaslaskettua kattoa, jolloin huonekorkeus on yhtenevä (320 cm). Luoteiskulman fysiikan
ja kemian luokan lattia on merkitty porrastetuksi 30
cm korotuksin. Lattia on ilmeisesti tasattu 1979. Sisäkattoon ripustetut ilmanvaihtokanavat on jätetty
näkyviin ja maalattu pääosin kirkkaan keltaisiksi.
Sisäkattona on uritettu ja maalattu Siporex-laatta.
Liimapuupilarit ja -palkit on jätetty näkyviin ja käsitelty punaruskealla petsillä ja kiiltävällä lakalla.
Yllä oppilastyöluokka koilliskulmassa, alla valmisteluhuone
pohjoissivun keskellä.

Laajennus 1978–79 (F, G)
Koulun viimeinen rakennusvaihe 1970-luvun lopussa ajoittuu Pernon telakan ja Heinikonkadun asuinalueen rakentamiseen sekä peruskoulu-uudistukseen. Laajennukseen liittyi myös työväenopiston suosion
kasvu ja opistotilojen laajentaminen keskustan ulkopuolisille alueille. Laajennuksessa toteutettiin uudisrakennus G, johon tuli uudet toimistotilat, henkilökunnan työtilat, työväenopiston tilat auditorioineen,
kauppaopiston tiloja, kouluterveydenhoitajan vastaanotto sekä luonnontieteiden luokat ja musiikkiluokka.
Lisäksi talonmies sai uuden asunnon G-rakennuksesta. Vanhalla puolella erikoisluokilta vapautuneita
tiloja järjesteltiin uudelleen ja salirakennusta laajennettiin. Yhteensä 4 670 kem2:n hanke kasvatti koulun
neliömäärän yli kaksinkertaiseksi 3 630 kem2:stä 8 300 kem2:in. Laajennussuunnitelmat laati Kauko Reiman toimisto ja lupakuvat allekirjoitti Kauko Reima. Pääosa kuvista on päivätty 18.8.1977. Pohjakuvat on
päivätty 13.12.1977, minkä jälkeen piirustuksiin tehtiin vielä muutoksia. Rakennuslupa myönnettiin
22.3.1978. Osittainen loppukatselmus pidettiin 7.8.1979, jolloin syyslukukaudeksi olivat valmiina uusi rakennus G, ruokalan ja kotitalousluokkien laajennus F ja vanhojen tilojen muutostyöt. Salin laajennus oli
vielä kesken ja se katselmoitiin seuraavan lukukauden alussa 2.1.1980.

G-rakennus lännestä.
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Asemapiirros, laajennusosat on merkitty tummennettuna. Rakennuslupakuva 1977 (RakVa).

Julkisivu länteen. Rakennuslupakuva 1978 (RakVa).
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Julkisivu itään. Vasemmalla G-rakennus, oikealla E–F-rakennus. Rakennuslupakuva 1978 (RakVa).

Itäsivun suuntainen leikkaus A–A. Rakennuslupakuva 1978 (RakVa).

Julkisivu etelään. Rakennuslupakuva 1978 (RakVa).

Eteläsivun suuntainen G-siiven leikkaus B–B (alla). Rakennuslupakuva 1978 (RakVa).
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Pääsisäänkäynti. 1960- ja 1970-luvun ulko-ovet erottaa heloituksista.

Sisäänkäynnin uudet järjestelyt, poistuvat
rakenteet vihreällä. Rakennuslupakuva
1.krs, yksityiskohta (TKA).

G-rakennus
Kaksikerroksinen G-osa on hallikoululle tyypillisesti neliön muotoinen (40 x 40 m). Rakennus on sijoitettu
rinteeseen. Lounaisnurkassa on n. 250 m2:n kokoinen, osittain maan alla ja osittain maan tasalla oleva
kellariosa, jonne toteutettiin väestönsuoja ja siivoojien sosiaalitilat. Toinen kerros on ensimmäistä kerrosta pienempi ja rakennettu sisäpihan (13x8 m) ympärille. Sisäpihan kannen alle, ykköskerroksen keskelle on sijoitettu 230 hengelle mitoitettu auditorio (266 m2), jonka alaosa ulottuu kellarikerroksen tasolle.
Rakennuksen runkona on paikalla valettu pilari-palkkirakenne. Ylä-, ala- ja välipohjat ovat teräsbetonia.
Pohjalaatta on maanvarainen. Toisessa kerroksessa sisäpihaa ympäröivät, auditorion päälle rakennetut
huoneet ovat ulkoseinien ja katon osalta liimapuurakenteiset. Huonekorkeus on 1–2 kerroksissa 3,05 m.
Ilmanvaihtokanavat on koteloitu käytävien sisäkattoon. Alaslaskettujen kattojen kohdalla huonekorkeutena on 2,50 m. Kellarin korkeus on 2,20 m. Vesikattona on keskelle loivasti viettävä tasakatto. Julkisivuiltaan rakennus edustaa aikakaudelle tavanomaista, rationalistista ja suoraviivaista toimitila-arkkitehtuuria. Julkisivumateriaaliksi on vanhempiin rakennusosiin sovittaen valittu punatiili. Muurauksella on
muodostettu pysty- ja vaakasuuntaisia kohokuvioita ja syvennyksiä, joilla sivut on jaettu huonetilojen jakoa noudattaviin suorakaiteen muotoisiin kenttiin. Aukotukset on sommiteltu nauhamaisesti vaakasuuntaisiin kenttiin. Nauhat eivät kuitenkaan ole yhtenäisiä eivätkä tasakorkeita, mikä tuo julkisivuun elävyyttä. Ulkoseinien sisäpinnat ja väliseinät on muurattu kalkkihiekkatiilestä. Tiilikerrosten välissä on lämmöneristeenä mineraalivilla. Toisessa kerroksessa musiikkiluokan ja käytävän välinen seinä ja kellarin
seinät ovat kokonaan betonia.
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Työväenopiston sisäänkäynti.

Kellarikerroksen sisäänkäynti.

Pohjoissivu ja asunnon sisäänkäynti.

Sisätiloiltaan G-rakennus liitettiin luoteisnurkan ensimmäisestä kerroksesta vanhaan yhteisaulaan. Pääsisäänkäynnin ulko-oviriviä laajennettiin uuden G-osan suuntaan siten, että sadekatoksena jatkunut aulan vesikatto säilytettiin entisellään. Portaittain sisenevä oviaukotus korvattiin suoralla ovirivillä. Kolmesta
vanhasta pariovea vasemmanpuoleinen säilyi paikallaan. Kaksi muuta vanhaa ovea siirrettiin tämän
kanssa samaan linjaan ja riviin lisättiin uusi, neljäs pariovi. Tuulikaapin yhteyteen, G-rakennukseen johtavan käytävän varteen tuli vahtimestarin koppi. Työväenopistolle rakennettiin oma erillinen sisäänkäynti
eteläsivun ensimmäiseen kerrokseen. Kellarikerroksen ja työväenopiston sisäänkäynnit toteutettiin sisennettyinä.
Leveät ja suorat pääportaat on sijoitettu yhteisaulasta johtavan käytävän jatkeeksi G-osan luoteisnurkkaan. Käytävätilat jatkuvat portailta kiertäen auditorion ympäri. Vessat toteutettiin molemmissa kerroksissa pääportaan yhteydessä olevaan aulatilaan. Opetustilat on sijoitettu kummassakin kerroksessa pohjois-, etelä- ja itäsivuille ja länsisivulle tuli henkilökunnan tilat. Ykköskerroksen itäsivulle sijoitettiin kaksi
isoa ja yksi pieni luokka, jotka oli tarkoitettu maantieteelle ja biologialle. Fysiikka ja kemia saivat kaksi
luokkaa pohjoissivulta. Näiden tilojen väliin, luoteisnurkkaan rakennettiin 70 neliön asunto, johon kuului
kaksi makuuhuonetta, olohuone ja keittiö. Asuntoon tehtiin kaksi sisäänkäyntiä, toinen ulkoa G- ja F-rakennusten välisestä solasta ja toinen sisäkautta käytävältä. Ensimmäisen kerroksen länsisivulta valtaosan vei työväenopiston sisäänkäynnin sisäänveto ja opiston aulatilat, joihin liitettiin wc:t ja pienempi
porrashuone. Lounaisnurkkaan tuli työväenopiston opettajienhuone ja osastonhoitajan huone. Opiston
pääopetustila sijoitettiin eteläsivun keskelle. Eteläsivulta varattiin myös yksi luokka kauppaopiston käyttöön.
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Kellarikerros (oik.) ja 1. kerros,
(alla). Rakennuslupakuvat 1978
(RakVa).
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Kellarikerroksen väestönsuojatilat ovat viimeksi toimineet päiväkodin aputiloina.
2. kerros, rakennuslupakuva 1978 (RakVa).
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Vasemmalla 1979 valmistunut pääaulan laajennusosa G-rakennukseen johtavan käytävän suunnasta. Kuvan vasemmassa reunassa vahtimestarin koppi. Oikealla G-rakennuksen pääporras toiselta kerrostasolta nähtynä.

Vasemmalla G-siiven ala-aula, oikealla yläaula. Toisessa kerroksessa käytävät on erotettu pääportaan aulasta väliovin, ensimmäisessä kerroksessa väliovi on vain pääsisäänkäyntiin johtavan käytävän ja G-rakennuksen pääportaan välillä.

Opettajien tilojen sisäänkäynti toisessa kerroksessa.

Auditorio.
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Fysiikan ja kemian erikoisluokat.
Oikealla maantiedon/biologian isompi luokka,
alla oikealla pienempi luokka.

Työväenopiston tilavyöhykkeelle sijoitettu
porrashuone.
Kiertävässä
portaassa on
neljä suoraa
porrassyöksyä.
Teräsverkkoa
oleva kaide on
kehystetty neliön muotoisella teräsputkella. Kerrostasoille on lisätty
päiväkotikäyttöä varten portit, joissa on
sama rakenne.

Vas.: Johtajan huone sijaitsee pohjoispuolen vyöhykkeellä, joka on erotettu ilmatiiviisti eteläsivun tiloista.
Oik.: Terveydenhoitajan vastaanottohuone toisessa kerroksessa itäsivulla.

57

Asunto on alkuperäiskuntoinen

Koko koulun toimistotilat keskitettiin toisen kerroksen länsisivulle. Puolet sivusta toteutettiin monitila-periaatteella avoimena tilana. Aulatilojen ympärille rakennettiin seitsemän pienempää huonetta. Työväenopiston ja Pernon koulun rehtorit sekä vararehtori saivat omat huoneet. Johtajien huoneiden väliin tuli
kanslia, jonka yhteyteen muurattiin arkistotila. Myös työväenopiston johtajan huone varustettiin arkistolla.
Yksi tila varattiin opettajien työhuoneeksi. Opinto-ohjaajan huoneen yhteyteen toteutettiin erillinen oppilaanohjauksen huone. Länsisivun keskelle, sisäpihan puoleiselelle ulkoseinälle sijoitettiin opettajien wc:t,
kopiointi- ja materiaalihuone sekä keskusradiohuone. Opetustilat, yhteensä yhdeksän 60 m2:n luokkahuonetta sijoittuivat etelä-, itä- ja pohjoissivuille. Kaksi luokista varustettiin paljeseinällä, mikä mahdollisti
luokan jakamisen ja pienryhmätyöskentelyn. Sisäpihan itäsivulle sijoitettiin muita opetustiloja suurempi
musiikkiluokka varastoineen (99 m2). Itäsivulle tuli opetustilojen lisäksi terveydenhoitajan vastaanotto
(37m2). Wc:t sijoitettiin samaan kohtaan kuin ensimmäisessä kerroksessa pääportaiden läheisyyteen.

Median ja erilaisten teknisten laitteiden käyttö opetuksessa lisääntyi peruskoulu-uudistuksen myötä, mikä näkyy G-rakennuksen
kiinteässä sisustuksessa. Vasemmalla opetustilojen, oikealla keskusradion tekniikkapaneelit.
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Sisustus on yhtenäinen kaikissa tiloissa. Seinäpinnat ovat suurelta osin valkoiseksi maalattua kalkkihiekkatiiltä. Pilarien ja palkkien kohdalla raaka betonipinta on maalattu ja jätetty näkyviin. Porrashuoneiden
seinät ja porrassyöksyt ovat niin ikään maalattua raakabetonia. Askellankut ovat mosaiikkibetonia. Lattiat
on päällystetty ruskealla vinyylilaatalla, jalkalistat ja ikkunakehykset ovat mustat. Sisäkattoon on asennettu akustiikkalevyt. Teräs-lasisten väliovien teräsosat on maalattu vaalean sinisellä peittomaalilla. Sisäovet ja niiden listat ovat ruskeat. Kiinteiden säilytyskalusteiden ovet on maalattu vaalean ruskeiksi tai
valkoisiksi.
Liikuntahalli ja ruokalan laajennus (E–F)
Liikuntahallia laajennettiin jatkamalla vanhaa salia samalla rakenteella vanhan osan pohjoispuolelle. Salien väliin jätettiin vanhan ulkoseinään rakenteet ja siitä tuli kiinteä väliseinä, johon tehtiin kahdet pariovet
salien välille. Väliseinän yläosaan jätettiin ikkunat pilareiden väliin. Uusi osa tehtiin vanhaa osaa hieman
kapeammaksi. Uuden salin itäpäätyyn sijoitettiin liukuovin varustetut säilytystilat ja länsipäätyyn yksi vastaava säilytystila. Piirustuksiin merkittiin lisäksi paikka yhdelle pukuhuoneelle ja pesuhuoneelle. Märkätilojen pääty erotettiin salista tiiliseinällä. Näyttämö säilyi paikallaan vanhassa salissa. Myös uudelle puolelle varattiin tila näyttämölle (40 m2) pohjoispäädyn keskelle. Näyttämölle ei kuitenkaan tehty erillisiä rakenteita. Itä- ja länsipäädyt muodostettiin kaarevasta vesikatosta ja puiset kattopalkit tuettiin maassa betoniperustuksille, kuten vanhallakin puolella oli tehty. Uusi pohjoissivu rakennettiin muutoin samaan tapaan kuin vanhakin, mutta seinän alaosaan ei tullut ikkunoita, vaan se jäi muottilaudoitetuksi betoniseinäksi ja jätettiin maalaamatta. Betoniseinän ja yläikkunoiden välinen osuus seinästä verhoiltiin asbestisementtilevyin ja levysaumat peitettiin tummaksi käsitellyillä laudoilla. Pohjoissivuun tuli kahdet sisäänkäynnit toiseen kerrokseen eli liikuntasalin tasolle, ja sisäänkäynnit varustettiin teräsportain. Kellaritasoonkin tuli sisäänkäynti pohjoissivulle keskiosan lähelle.

Vasemmalla hallin pohjoissivu. Oikealla itäpääty. Kuvan vasemmassa reunassa näkyy samaan aikaan rakennettu teräsrakenteinen autokatos keittiöportaan sisäänkäynnin yhteydessä.

Länsipäädyssä vesikaton räystäs ulottuu lähes maan tasalle.
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E–F- rakennuksen pohjakerros (yllä) ja ylin taso (alla). Rakennuslupakuvat 1977(TKA). Kuviin on korostettu uudet rakenteet
punaisella ja poistuvat rakenteet vihreällä. Pohjakerroksessa olevien kotitalousluokkien sisäänkäynnit poikkeavat kuvasta.
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Yllä E–F osan julkisivu pohjoiseen, alla pohjoissivun suuntainen leikkaus C–C. Rakennuslupakuvat 1978 (RakVa).

Ylhäällä: Liikuntasalin vanhemman osan alustatilaa. Vasemmassa
reunassa 1978–79 rakennettu, kotitalousluokkiin johtava
yhdyskäytävä, joka on osittain puurakenteinen.
Oikealla: Yhdyskäytävä liikuntasalin alla.
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Vasemmalla salin uudempi osa, jonne on rakennettu kopio ravintola Uuden Apteekin interiööristä Vares-elokuvan kuvauksia
varten. Oikealla länsipäädyn aputila, joka on piirustuksissa merkitty puku- ja pesuhuoneeksi.

Yllä salin luoteisnurkka. Oikealla salin sisäkatto. Kuvan vasemmassa reunassa näkyy eri tavoin viimeisteltyä vanhan
salin kattoa.

Ruokalan laajennusosa (F) valmistui vanhan ruokalaosan eteläpuolelle, jolloin liikuntasalinkin eteläjulkisivun alaosa uudistui. Laajennusosaan sijoitettiin ruokasalin lisäksi valmistuskeittiö (keittotila 114 m2, astioiden pesu 24 m2) ja pohjakerrokseen tekstiilityön ja kotitalouden opetustilat. Kapea (6,5 x 45 m) rakennus toteutettiin pilari–palkkirakenteella. Sokkeli sekä ala- ja välipohja valettiin betonista. Pitkä eteläsivu
katettiin lähes kauttaaltaan profiilipeltivuorauksella, jonka koko sivun mittainen ikkunarivi jakaa kahteen
yhtä suureen kenttään. Keittiön kohdalla ikkunat ovat matalammat, ja alempi peltikenttä jää suuremmaksi. Alakerroksessa on yläkerroksen tapaan koko sivun mittainen ikkunannauha, jonka aukotus vastaa matalia keittiön ikkunoita. Eteläsivun ulkoseinä on valettu ikkunoihin saakka betonista ja päädyt on
muurattu punatiilestä. Sisäseinät on verhoiltu pääosin maalatulla kalkkihiekkatiilellä. Keittiön seinät on
laatoitettu. Lisäksi sisäpinnoissa on käytetty valettua betonipintaa, sileää rappauspintaa ja levytystä.
Ruokasalin sisäkatto on katettu kauttaaltaan akustiikkalevyin. Ensimmäisessä kerroksessa seinäpinnat
ovat maalattua kalkkihiekkatiiltä, tasoittamataonta ja maalattua betonia tai maalattua levyseinää. Lattioilla on pinnoitteena ruskeat vinyylilaatat. Harjoituskodin lattioille on asennettu vaalean ruskea muovimatto. Sisäkatot on suurelta osin levytetty ja niihin on asennettu akustiikkalevyt. Katoissa on käytetty
myös näkyviin jätettyä, maalattua valupintaa.
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F-rakennuksen julkisivu etelään, rakennuslupakuva 1978 (RakVa).

F-rakennuksen eteläsivu idästä (vas.) ja lännestä (oik.).

Keittiön jakelulinja säilyi paikallaan ja se laajeni nyt ruokasalin tavoin kaksinkertaiseksi. Rakennusta pidennettiin itään. Itäpäätyyn rakennettiin hissi keittiön yhteyteen. Henkilökunnan portaat E/F-rakennuksen
kaakkoiskulmassa säilyivät paikoillaan, mutta ulko-ovi siirtyi laajennuksen vuoksi. Portaiden yhteydessä
toisessa kerroksessa oli aiemmin ollut terveydenhoitajan vastaanottohuone, joka oli työntynyt ulokkeena
muusta rakennusrungosta ulospäin. Terveydenhoitajan huone muutettiin keittiöhenkilökunnan pukuhuoneeksi. Laajennuksessa uloke hävisi maantason kerroksen uusien tilojen myötä. Pohjakerrokseen tehtiin
eteläsivulle kaksi (71 ja 85 m2) avattavalla paljeseinällä yhdistettävissä olevaa kotitalouden luokkaa.
Vanhalla puolella olleen kotitalousluokan käyttö säilyi, jolloin kotitalousluokkia oli nyt yhteensä kolme.
Tekstiilityö sai ison (74m2) luokkahuoneen eteläsivun lounaiskulmasta. Käynti tähän tilaan tapahtui pääaulan parvelta.
Kaakkoisnurkan isompi kotitalousluokka.
Kiinteät keittiökalusteet on purettu ja paljeseinä on korvattu kiinteällä seinällä. Tila on
ollut tekstiilityön käytössä.
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Pienemmässä kotitalousluokassa eteläsivun keskellä on alkuperäiset kiintokalusteet. Oikealla tekstiilityölle valmistunut luokkahuone lounaisnurkassa.

Vasemmalla kotitalousluokan yhteydessä oleva harjoituskoti. Tila rakennettiin jo 1966 eli se sijaitsee vanhemman rungon puolella. Oikealla ruokalan jakelulinja. Etualalla uudempi osa, takana vanhempi tiski.

Vasemmalla salin laajennusosa, jonka perällä samaan aikaan rakennettu keittiö. Oikealla sama tila keittiön suunnasta.

Keittiö salin suuntaan kuvattuna. Tiskauslinja on erotettu seinäkkeellä keittotiloista.
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Rakennukset A–D
A- ja B-rakennusten kakkoskerrokset varattiin lukion käyttöön, samoin D-rakennus, josta äidinkielen
luokka varustettiin lukion fysiikan ja kemian luokaksi. Rakennuksen neljästä luokasta kolme oli nyt tiedeaineiden käytössä. Lukio sai käyttöönsä myös C-siiven kuvaamataidon luokan, muiden luokkien jäädessä yläasteelle.
Teknisten töiden tilat laajenivat kattamaan lähes koko A-siiven pohjakerroksen. Luonnontieteen luokkana
ollutta huonetta suurennettiin veistosalin suuntaan, ja tila jaettiin edelleen metallitöiden pajaksi, puutöiden konesaliksi, maalaushuoneeksi ja opettajan tilaksi. Luonnontieteen työhuone säilyi mitoiltaan ja se
muutettiin puutyötilaksi. Vanha veistosali puolestaan muutettiin kone- ja sähkötöiden saliksi. Tähän tilaan
puhkaistiin uusi kaksilehtinen ulko-ovi rakennuksen eteläsivuun. Rakennuslupapiirustusten mukaan kerroksen muiden tilojen eli pohjoissivun varastojen, länsipäädyn asunnon ja itäpäädyn wc-tilojen käyttö säilyi. Varastosivulle tehtiin kaksi uutta pajasta ja pintakäsittelyhuoneesta johtavaa väliovea.
B-rakennuksen ensimmäisessä tasossa ollut kirjasto–lukusali muutettiin yläasteen toiseksi tekstiilitöiden
tilaksi. Kirjaston ja lukusalin erottava väliseinäke merkittiin purettavaksi ja huoneen luoteisnurkkaan tehtiin sovituskoppi. Kirjasto laajeni ja siirtyi yläkerrokseen, josta opettajien tilat ja toimisto siirtyivät uuteen
G-rakennukseen. Entisen rehtorin huoneen ja tupakkahuoneen välinen seinä purettiin. Rehtorin huoneen
tilalle tuli paikka kirjastonhoitajalle. Käytävän puolella olleet kanslia ja arkisto muutettiin lukion opetusvälineiden huoneeksi, johon jäi yksi ovi käytävään. Kaksi muuta kanslian oviaukkoa laitettiin umpeen. Entisen opettajien huoneen wc:t säilyivät ennallaan. B-rakennuksen keskimmäisiin luokkiin lisättiin toiset
ovet käytävälle. A–C- rakennuksissa uusittiin pintoja ja väliovet maalattiin ruskeiksi vastaamaan uusien
rakennusosien ovien väriä.
Muutokset A–B-rakennusten 1. kerroksissa. Poistuvat rakenteet on merkitty vihreällä, uudet punaisella. Rakennuslupakuva
1977 (TKA).
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Muutokset B-rakennuksen 2. kerroksessa. Rakennuslupakuva 1977 (TKA).

Ulkorakennukset
Kasvavalle koululle rakennettiin uusi sadekatos, autokatos ja uusi lämpökeskus. Neljäkymmentä metriä
pitkä ja kaksi metriä korkea sadekatos tuli keskelle koulun pihaa A-osan eteläpuolelle. Katos on teräsrakenteinen ja katettu aaltopellillä. Laajentunut tontti aidattiin käyttämällä alumiinitolppiin tuettua panssariverkkoaitaa (korkeus 1,88 m). Autokatos kuului koulurakennuksen lupapiirustuksiin. Autokatos sijoitettiin
keittiöportaan eli F-rakennuksen sisäänkäynnin yhteyteen eli se toimi samalla sisäänkäynnin sääsuojana. Sadekatoksen ja aidan suunnitelmat laadittiin ja hyväksyttiin erillisinä suunnitelmina. Ne oli laatinut
Kauko Reiman toimisto, ja kuvat allekirjoitti Kauko Reima. Molemmat hankkeet katselmoitiin koko laajennustyön loppukatselmuksessa 2.1.1980.
A-rakennuksen kellarissa olleen kattilahuoneen korvaava siirrettävä lämpökeskus pystytettiin talon ulkopuolelle länsipäätyyn. Rakennuslupa myönnettiin 19.6.1978. Loppukatselmus pidettiin 2.5.1979. Muutostyö suunniteltiin kaupungin sähkölaitoksella ja työn urakoi Kaivuuliike Tammio. Keskus sijoittui A-osan
alimman siiven länsipäähän koulukiinteistön rajalle, lähelle rakenteilla olevan Heinikonkadun alueen kaukolämpöjohtoa. Lämpökeskuksen tilapäinen lupa oli voimassa vuoteen 1983 saakka, minkä jälkeen laitos siirrettiin pois ja koulu liitettiin kaupungin lämpöverkkoon. Lämpökeskus koostui erillisestä teräsrakenteisesta, ruskean keltaisella profiilipellillä verhoillusta kattilahuoneesta (6,85 x 2,8 m) ja ulkoisesta,
maanpäällisestä öljysäiliöstä (9 x 2,5 m), joiden välissä oli korkea, haruksilla maahan tuettu 30 m korkea
teräspiippu. Lämpökeskus oli aidattu alumiiniverkkoaidalla. Huoltoportti oli keskuksen pohjoissivulla. Arakennuksen kellari jäi käyttöön lämmönjakohuoneena.

Tilapäinen lämpökeskus, rakennuslupapiirustus 1978 (RakVa).
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Muutoksia 1990-luvulta 2000-luvulle
Pukusuoja 1997–1999
Koulun kentän itälaidan pukusuojarakennukselle myönnettiin rakennuslupa kesällä 1997 ja rakennus katselmoitiin syksyllä 1999. Lämpimään rakennukseen tuli sivulle kaksi pukuhuonetta ja päätyyn yksi wc ja
valvojan huone. Puurunkoisen, polyureetaanilla eristetyn rakennuksen mitat ovat 13 x 5,5 m ja se on perustettu pilareille ja siinä on loiva satulakatto. Verhoiluna on alkuperäisen sävyinen siniharmaa vaakalauta ja katteena huopa.
Teknisten töiden tilojen laajennus ja ikkunoiden vaihto 1999–2000
Kiinteistön ikkunat vaihdettiin 1999–2004 alkaen A–C siivistä, joissa käytäville jätettiin vielä vanhat ikkunat. G-osassa vaihdettiin vain osa sisäpihan ikkunoista. A-siiven pohjakerroksen tilat uusittiin täysin
1999–2000. Kerros muutettiin kokonaan teknisten töiden tiloiksi, joita oli nyt yhteensä n. 400 m2:ä. Länsipäädyn asunto muutettiin konesaliksi. Metalli- ja veistosali vaihtoivat paikkaa keskenään, jolloin puutyöt
palasivat alkuperäiselle paikalleen. Puruimuri siirrettiin rakennuksen keskeltä länsipäätyyn. Metalli- ja koneverstaan varasto, joka oli ollut asunnon ja opetustilojen välissä, purettiin ja tila liitettiin osaksi konesalia. Toinen varasto pohjoissivulla säilyi. Varastosta talonmiehen porrashuoneeseen johtaneen oven tilalle
tehtiin sähkökeskus portaan puolelle. Konetyöt ja sähköopin sisältänyt metallipuolen kokonaisuus laajeni
rakennuksen keskellä olleiden opettajanhuoneen ja maalaustilan paikalle. Opettajanhuone ja maalaus
siirtyivät entisiin varastotiloihin pohjoissivun keskelle paikkaan, jossa oli alun perin ollut poikien pukuhuone. Suihkujen tilalle tehty varasto säilyi, mutta siitä erotettiin siivouskomero. Elektroniikalle tuli oma
huone entisten wc-tilojen vieressä olleen varaston tilalle. Vanhat wc:t purettiin ja niiden tilalle tuli koulupuusepän huone ja työväenopiston työvarasto. Porrashuoneen viereinen käsienpesu- ja naulakkotila eli
entinen tyttöjen pukukoppi muutettiin liimaustilaksi. Julkisivuun tehtiin pieniä muutoksia. A-siiven eteläsivulta neljäs ikkuna oikealta muutettiin parioveksi. Samalla kolmas ikkuna-aukko kapeni hieman. Samalle
sivulle 1970-luvulla rakennettu pariovi merkittiin säilyväksi, mutta tämä ovi on nykyisin levytetty sisäpuolelta umpeen. Muutosten yhteydessä käyttämätön savupiippu purettiin. Entisten wc-tilojen ovien edessä
ollut suojasäleikkö kunnostettiin. Muutoksen suunnitteli talotoimen toimistoarkkitehti Minna Lönnström.
Rakennuslupa myönnettiin 27.9.1999 ja valmis muutos katselmoitiin 12.5.2000.
A-siiven pohjakerroksen muutos, rakennuslupapiirustus 1999 (RakVa.)

Metallityön ja sähköopin työtila veistosalin suuntaan (vas.) ja salien väliseltä käytävältä (oik.).
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Vasemmalla salien välinen käytävä, jolle on sijoitettu kuumakäsittely- ja maalaustilat sekä opettajan huone. Oikealla veistosali.
Parioven takana sijaitsee entinen asunto.

Kuumakäsittelytila (yllä) ja maalaushuone (oik.).

Asunnon käyttötarkoituksen muutos,
rakennuslupapiirustus 1999 (RakVa).
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Tilakohtainen ilmanvaihto 2002
A–D rakennuksiin lisättiin lämmön talteenotolla varustetut luokkakohtaiset ilmanvaihtokoneet kesällä
2002. A–C-siivissä ulkoyksiköt sijoitettiin ikkuna-aukkoihin pohjoissivulle, josta ilma johdettiin käytävän yli
toisen kerroksen luokkahuoneiden sisäyksiköihin sekä B-rakennuksen pohjakerrokseen. C-rakennuksen
länsipään luokan ja D-rakennuksen kaakkoiskulman ulkoyksikölle puhkaistiin läpivienti seinään. Muutoksen suunnitteli Olli Rosenberg kaupungin talotoimessa, urakoitsijana oli Ilmanvaihtotyö M-Ventti oy.

IV-koneen ulkoyksikkö C-siiven länsipään pohjoisseinällä (vas.) ja sisäyksikkö A-siiven luokkahuoneessa (oik.)

Kuntotutkimus 2003
Koulun sisäilmaa ja kosteusteknistä kuntoa tutkittiin syksyllä 2003. Hulevesien kuivatusjärjestelmien todettiin olevan monelta osin puutteelliset tai vaurioituneet. G-osan ylärinteen puoleisissa kellaritiloissa
kosteuslukemat olivat kohonneet, mutta kuitenkin kellarille tyypilliset. Rakennuksessa huomattiin kosteusvauriojälkiä ja mikrobikasvustoon viittaava hajua, joiden arvioitiin johtuvan putkien vuotamisesta ja
kattovesien tulvimisesta sisätiloihin. Auditoriossa kosteus oli mitatessa koholla, mikä todennäköisesti johtui aiemmin tapahtuneesta sisäpihan katon tulvimisesta.55
Liikuntasalin ja ruokalan alla olevaan ryömintätilaan oli kertynyt vettä eikä tila tuulettunut riittävästi. Lisäksi tilassa oli maatuvaa aineista. Vanhimpien siipien alla olevissa ryömintätiloissa todettiin olevan
edelleen alapohjan rakennusaikaiset muottilaudat. Niiden kuntoa ei kuitenkaan päästy tutkimaan. B-siiven alla oli aiemmin ollut tulipalo, jonka vuoksi muottilaudat olivat vaurioituneet. Liikuntahallin pohjakerroksen suihkujen ja A-osan wc:n lattiassa oli kosteutta. Aulan wc:ssä tyttöjen puolen viemärit olivat vuotaneet ja tila oli käyttökiellossa. Aulan isommassa siivouskomerossa oli kosteutta ja siitä aiheutuneita
vaurioita. E-osan yksi ulkoseinä oli turvonnut ilmeisesti räystäsvuodon vuoksi, mutta seinä ei kuitenkaan
tutkittaessa ollut kostea. Rakennuksen lattiasta, putkistojen läheisyydestä mitattiin ylimääräistä kosteutta, samoin kuntosalin maanvastaisissa pinnoissa. Keittiön muovipintaisen lattian kosteuseristyksessä
oli puutteita, mistä johtuen pesuvettä oli päässyt välipohjaan ja alakerran opetustiloihin. Opetuskeittiön
sisäänkäynnin yhteydessä olevassa seinässä huomattiin merkkejä kosteudesta, jotka ilmeisesti johtuivat
vesijohdon vuotamisesta. Vessojen pinnoilla oli kosteusvaurioita, mutta mitattaessa kosteutta ei enää
havaittu. Lisäksi opetuskeittiön allaskaapeissa oli pystyviemärien vuodosta aiheutuneita vaurioita. Itse
luokkatiloissa ei havaittu mitattua kosteutta.56
Yläpohjia ei pystytty niiden mataluuden vuoksi tutkimaan ilman purkutöitä. Ainoastaan aulan yläpohjaa
päästiin tutkimaan tarkemmin. Aulan sisäkatossa havaittiin vuotojälkiä ja yläpohjan lämmöneristeissä oli
kosteusvaurioon viittavia tummentumia. Laboratorionäytteissä löytyi kohtalaisia määriä homesientä ja
mikrobeja, mutta ei kuitenkaan merkkejä aktiivisesta mikrobikasvustosta. Lisäksi osa iv-kanavista osoittautui likaisiksi. Vanhimpien siipien ilmanvaihto toimi läsnäolokytkimellä ilman sulkupeltejä, minkä vuoksi
kanavista pääsi vuotamaan kylmää ulkoilmaa sisälle. Julkisivut osoittautuivat teknisesti vielä melko hyväkuntoisiksi. E-osan kevytbetonielementeissä oli sadevesivuotojen aiheuttamia murtumia. Vanhojen ikkunoiden vesitiiveyden todettiin paikoin heikentyneen ja osassa karmeja oli lahoa. Katoilla havaittiin roskaisuuden ja sadevesijärjestelmien toimimattomuudesta johtuvaa veden patoutumista. Kupolimallisten
55
56

Sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus 24.9.–30.10.2003.
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kattoikkunoiden kohdalla oli ollut vuotoja. Kaarihallin räystäiltä puuttuvat kourut, minkä vuoksi sadevesi
oli kastellut kattopalkkeja kannattavia betonipilareita aiheuttaen niiden pakkasrapautumista. Hallin yläpohjan tuuletusventtiilit olivat vaurioituneet.57
Kaikkien havaittujen vaurioiden aiheuttajasta ei päästy varmuuteen ilman tarkempia rakenteita avaavia
tutkimuksia. Selvityksen johtopäätöksenä oli kuitenkin, että ylimääräinen kosteus ei yksin selitä sisäilmaongelmia. Kivirakenteisena talo kestäisi kostumista eivätkä kaikki kosteat tai vaurioituneet rakenteet aiheuta sisäilmahaittoja. Huonon sisäilman todettiin johtuvan ensisijaisesti ilmavuotojen ja likaantuneiden
iv-kanavien kautta sisätiloihin kulkeutuvasta epäpuhtaasta ilmasta. Ongelmallisimmat kohdat olivat liikuntahallirakennuksen ryömintätila ja siitä viereiseen käytävään kulkeutuva epäpuhdas ilma, aulan yläpohjan ilmavuodot, ylä- ja alapohjien heikko tuulettuvuus ja huoltamattomat vesikatot. Lisäksi huonokuntoisista viemäreistä pääsee viemärikaasuja sisätiloihin. Kuntotutkimusraportin lopussa annettiin suositukset korjaus-, huolto- ja jatkotutkimustoimenpiteistä sekä arvio niiden kiireellisyysjärjestystä.58
Suunnitelma peruskorjauksesta 2006–2007
Täydellinen korjaus suunniteltiin kaupungin talotoimessa yksityiskohtia myöden 2006–2007. Samaan aikaan lukio oli lakkautettu ja rakennuksesta suunniteltiin 400 oppilaan yhtenäiskoulua. Alimpia luokkaasteita varten oli suunnitteilla mm. uusi leikkipiha C-siiven taakse ylärinteeseen. A- ja B-siipien luokkia
jaettaisiin väliseinin pienempiin tiloihin. B-siiven kirjasto muutettaisiin tekstiilityön luokaksi. Salirakennuksen kantavia rakenteita oli tarkoitus uusia. Alakerran pesu- ja pukutilat uusittaisiin täysin ja kerroskorkeutta kasvatettaisiin alaspäin musiikkiluokkaa varten. Pohjakerroksen pohjoissivulle olisi puhkaistu jälleen ikkunoita. Rakennukseen lisättäisiin myös hissi lähelle pääaulaa. Toinen kotitalousluokka ja tekstiilityön luokka aiottiin muuttaa atk-luokiksi. G-rakennuksen porrashuoneeseen oli määrä tulla hissi ja talon
ulkokulmaan uusi kierreportaallinen varauloskäytävä. Näkyvin ulkoinen muutos olisi ollut F- ja G-siipien
vesikaton korottaminen sekä D-siiven rakentaminen uudelleen. Rakennuslupakuvat valmisteltiin maaliskuussa 2008. Opetuskäytöstä kuitenkin luovuttiin eikä korjaus toteutunut. Vuonna 2012 arvioitiin vielä
julkisivujen kuntoa, minkä jälkeen D-rakennuksen Siporex-pintoihin syntyneet rapautumisvauriot paikattiin ja vesikaton vuodot korjattiin.59

Peruskorjausta varten laaditut julkisivukuvat 2008, yllä etelään, alla pohjoiseen (TILA).
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Sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus 24.9.–30.10.2003.
Sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus 24.9.–30.10.2003.
59 Kokouspöytäkirjat, TILA; Työpiirustukset ja -selitykset sekä valokuvat, TILA.
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Sisäkattoja on purettu eri puolella koulua rakenteiden tutkimiseksi ja vuotojen
paikantamiseksi. Osa kattokaivoista on korjattu.

Opetustoiminnan päättyminen
Vuodesta 1975 toiminut työväenopiston Pernon osasto lakkautettiin 1990-luvun alussa.60 Lukion toiminta
päättyi 2007. Pansion alakoulu ja Pernon koulu yhdistyivät hallinnollisesti Pansion kouluksi. Koulutoiminta päättyi lopullisesti 2009 keväällä, jolloin yläaste lakkautettiin. Tämän jälkeen koulua käytettiin Vares-elokuvan kuvauspaikkana ja lavasteiden varastona. Liikuntasaliin rakennettiin elokuvastudio, jonne
lavastettiin mm. ravintola Uusi Apteekki ja Vareksen koti. Koulussa on kuvattu mm. elokuvat Sukkanauhakäärme, Lännen mies, Uhkapelimerkki ja Huhtikuun tytöt. Koululla on järjestetty myös poliisin harjoitustehtäviä.
Teatterin ja päiväkotien väistötilat 2013–2014
A-siipeen sijoitettiin kaupunginteatterin peruskorjauksen aikaiset väistötilat, mitä varten tehtiin pieniä
muutoksia vuodenvaihteessa 2013–2014. Pohjakerroksen pohjoissivulla ollut siivouskomero muutettiin
wc-tilaksi, johon tuli uudet pintamateriaalit ja suihkukaappi. Koulupuusepän huoneesta tehtiin pesutupa.
Porrashuoneen ylimmältä kerrostasolta puhkaistiin ulos johtava luukku, joka integroitiin huomaamattomasti julkisivun lautaverhoukseen. Aulaan johtanut vanha ovi puolestaan levytettiin umpeen. Lisäksi rakennuksen vesikatto korjattiin. Läpivientien ja sisäänkäyntiosan liitoskohtaan tehtiin vastakaadot ja syöksytorviin asennettiin sulanapitokaapelit. Ilmeisesti tässä vaiheessa kaadettiin männyt rakennuksen eteläsivulta ja kaakkoiskulmasta. Sisäänkäynnin edustalla oleva maisemamänty jätettiin pystyyn. Muutokset
suunniteltiin kaupungin Kiinteistölaitoksella.
LVI-suunnitelmat teki Airix Talotekniikka. G-rakennus muutettiin Heinikonkadun päiväkodin
korjauksen väistötilaksi kesällä 2014, jolloin
ulko-ovien eteen rakennettiin aita ja portti.
Myös porrashuoneeseen asennettiin metalliportit kerrostasoille. Toisen kerroksen eteläsivun huoneisiin asenettiin kiinteät kaappisängyt.
Pihalle toteutettiin aidattu leikkipaikka kiinteine
leikkivälineineen. Rakennusta käytettiin tämän
jälkeen myös muiden päiväkotien väistötilana.61
G-siiven toisen kerroksen luokkiin on asennettu kaappisängyt päivähoitoa varten.
60
61

Tauriainen 2000 120, 154.
Työpiirustukset ja -selitykset, TILA.
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A-siiven uusi suihku, rakennuslupapiirustukset 2013 (RakVa).
Tilaan ei tehty rakenteellisia muutoksia, vain pinnat uudistettiin.

Pääsisäänkäynnin yhteyteen, A-rakennuksen porrashuoneen toiselle kerrostasolle on puhkaistu uusi ulko-ovi tavaran siirtelyä varten. Mustaan julkisivulaudoitukseen integroitu ovi ei näy ulkopuolelle. Lasiseinä on turvallisuussyistä vaneroitu umpeen.
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A-siiven itäpäädyssä oleva, alun perin wc:ksi valmistunut tila muutettiin vuosituhannen vaihteessa koulupuusepänhuoneeksi. Tila on nykyisin pesutupana.

G-rakennuksen työväenopiston aulaan on asennettu naulakot ja
wc-istuimet on vaihdettu pienempiin päiväkotia varten.

Hätämajoitustilat ja neuvolan väistötilat 2015–2017
Syksyllä 2015 maahan saapui ennätysmäärä turvapaikanhakijoita, minkä vuoksi G-rakennuksen eteläsivu otettiin vastaanottokeskuksen hätämajoitustiloiksi. Tilat mitoitettiin 150 henkilölle: ykköskerrokseen
varattiin tilat 45:lle ja toiseen kerrokseen 105 henkilölle. Sisäilmaongelmaiset osat rakennuksen keskellä
ja toisen kerroksen pohjoisosassa eristettiin ilmatiiviisti majoituskäyttöön otettavista tiloista. Osastointi
toteutettiin kevyin väliseinin ja muovikalvoin. Ykköskerrokseen tuli kuusi ja kakkoskerrokseen kahdeksan
asuinhuonetta entisiin opetus- ja toimistotiloihin. Alakerran suihkuihin lisättiin suihkukaapit ja osa yläkerran vessoista muutettiin suihkuiksi. Käyttötarkoituksen muutoslupa myönnettiin määräaikaisena viideksi
vuodeksi. Muutosten loppukatselmus pidettiin 26.10.2015. Pansion neuvolan peruskorjauksen aikaiset
väistötilat sijoitettiin hätämajoitustiloihin joulukuusta 2016 kesäkuuhun 2017. Tämän jälkeen koulukokonaisuus jäi pois käytöstä.
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G-siipi 1. (yllä) ja 2.
kerros (alla). Rakennuslupapiirustukset
2015 (RakVa).
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Tarkemmin ajoittamattomia muutoksia
A-rakennuksen salaojitusta ja perusmuurin vedeneristystä parannettu. A–C-siipien ympärillä maanpinnan kallistuksia on paranneltu veden ohjaamiseksi pois rakennusten sivuilta. Pintamaa on nykyisin soraa. A-rakennuksen länsipäädyn sisäänkäynnin yhteyteen on valettu uusi tukimuuri ja askelmat. Piharakennustyöt on ilmeisesti toteutettu 2005–2006. Koulun taakse ja sivuille on asennettu lukittavin portein
varustettu teräsverkkoaita hieman aiemmin. A-siiven toisen kerroksen keskellä olevien luokkia on jaettu
pienempiin tiloihin kevyin väliseinin. Rakennuksen länsipään luokka on toiminut musiikin opetuksessa ja
luokkaan tehty pieni äänieristetty tila. Keittiön laitteet ja pinnat on uusittu tiettävästi 1990-luvun puolivälissä. Keittiön ja jakelulinjan väliin on rakennettu kevyt väliseinä. Vesikattoa on korjattu ja uusittu vuosien
varrella. A-siiven eteläsivun itäpään ulko-ovien (entiset wc-tilat) suojana olevasta säleiköstä on purettu
koulupuusepän oven kohdalla oleva osa.

A- siiven luokkahuoneista on erotettu pienryhmätila ja varasto.
Päätyluokkaan on rakennettu laulukoppi.

Johtopäätökset
Turun kouluverkon rakentamisvaiheet kuvaavat kaupungin yleistä kehitystä ja väestömuutoksia. Sotien
jälkeinen väestön nopea kasvu, suuren ikäluokan siirtyminen kansakoulusta oppikouluihin ja ikäluokan
lasten tuleminen peruskoulukouluikään on lähihistoriassa merkittävä vaihe, jonka aikana kaupunkiin
nousi suunnitelmallisesti suuri määrä kouluja lyhyen ajan sisällä. Turun sivistyspalveluihin vaikutti voimakkaasti myös 1900-luvun aikana toteutetut useat kuntaliitokset, jotka siirsivät naapurikuntiin perustettuja oppilaitoksia osaksi Turun kouluverkkoa.
Pernon koulu on useita erilaisia rakennusosia ja korkeusasemia yhdistävä laaja kokonaisuus. Vanhimmat osat edustavat peruskouluaikaa edeltävää vaihetta, jossa yksityiset toimijat rakennuttivat oppikouluja, jotta mahdollisimman moni pääisisi arvostettuun jatkokoulutukseen. Ympäristöstä erottuu osakokonaisuuksina nämä 1960-luvulla rakennetut, rinteeseen porrastetut käytäväkoulusiivet, kaarikattoinen liikuntahalli ja peruskouluksi rakennettu 1970-luvun hallikoulu. Vuonna 1970 rakennettu pienehkö ja rakennuksena vaatimaton D-siipi on havaittavissa ainoastaan kiertämällä koulun taakse.
Keskustan ulkopuolisella kaupunkialueella oli 1950- ja 1960-luvuilla oli vallitseva tapa sijoittaa koulut
asuinalueen reunaan, mutta näkyvälle paikalle maamerkiksi. Vaikka Pernon koulun ympäristö alkoi rakentua kaupunkimaisemmaksi 1970-luvulta alkaen, koulu on säilyttänyt maamerkkiasemansa.
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Keskenään identtiset A–C-siivet on suunniteltu siten, että niiden toteuttaminen on voitu tehdä vaiheittain
erillisinä, mutta toisiinsa yhdistettävinä rakennuksina. Käytön ja rakentamisen kannalta epäihanteellinen
rinnemaasto on käännetty eduksi siten, että on luotu maisemallisesti tasapainoinen ja maastoon mukautuva ja arkkitehtonisesti eheä kokonaisuus. Vaikka arkkitehtuuri on 1960-luvulle tyypillistä ja tavanomaista, massoittelun ja julkisivukäsittelyn osalta Turun kouluista vain Pääskyvuoren koulu on toteutettu
vastaavalla tavalla.
Sisätiloiltaan kokonaisuus avautuu tähtimäisesti keskellä olevan laajan yhteisaulan ympärille. Interiöörit
edustavat rationalistista suunnittelua, jossa on toisaalta priorisoitu käyttötarkoitusta ja toisaalta pyritty sovittamaan yhteen eri-ikäisiä ja eri korkeusasemissa olevia osia. Rakennus on vaiheistuksesta ja maastosta johtuen sokkelomainen, mutta sisustukseltaan selkeän yksinkertainen. Pääaula on arkkitehtuuriltaan muita osia tasokkaampi. Aula on vuoden 1965 asussaan lukuun ottamatta 1979 tehtyä sisäänkäynnin laajennusta. Myös muualla rakennuksessa on runsaasti alkuperäisenä säilynyttä. Julkisivut ovat säilyneet rakennusajan mukaisina kussakin siivessä. Sisätiloihin on tehty uudet pintakäsittelyt 1970-luvun
muutosten yhteydessä. Tämän jälkeen on tehty pienialaisia pintakorjauksia. Seinäpintojen kirkkaan valkoinen maalipinta on melko uusi. Irrotettujen kalusteiden kohdalla voi havaita tummempaan taittuvan valkoisen sävyn. A-siipeä on uudistettu muita osia voimakkaammin 2000-luvulla. Kiinteät kalusteet ovat
suurelta osin kunkin rakennusosan rakennusajalta. G-siivessä kiinteä sisustusta on muutettu uuteen
käyttöön otetuissa osissa. Porrashuoneet ovat alkuperäiskuntoiset. A–C siipien käytävien lisäksi 1966
rakennetun opetuskeittiön ikkunat ovat alkuperäiset samoin suuri osa G-rakennuksen ikkunoista. Muut
ikkunat on uusittu.
1970-luvun lopun muutoksissa näkyy, kuinka siirtyminen peruskouluun uudisti myös tilojen suunnittelun.
G-osa on hakenut innoitusta vuodelta 1972 olevasta, Kaija ja Heikki Sirenin suunnittelemasta Helsingin
SYK:n uudisrakennuksesta, joka on yksi aikakauden tunnetuimmista koulurakennuksista Suomessa. Grakennus on tilaratkaisultaan ajalleen tyypillinen. Uusi tilatyyppi, auditorio sijoitettiin rakennuksen keskelle. Oppilaat saivat oman yhteistilansa ja opettajien vyöhyke toteutettiin avotilaperiaatteella. Opetustilat
noudattelivat kuitenkin vielä suurelta osin kiinteisiin luokkiin perustuvaa tilankäyttöä. Rakennukseen ei
toteutettu 1970-luvun suurkoululle ominaista suurta ja avointa, piazza-tyyppistä aulaa. Sen sijaan aiemmin rakennettu aula säilytti asemansa pääsisäänkäyntinä ja aulaa laajennettiin uuden siiven suuntaan.
G-rakennuksen julkisivussa käytetty, aikaisempiin rakennusosiin sovitettu punatiili on tyypillisempi 1960ja 1980-luvuille. Muurauksen porrastus voidaan tulkita viittauksena jo tulevaan 1980-lukuun, jolloin julkisivut alkoivat vapautua tiukan rationalismin suoraviivaisuudesta.

Pernon koulu lounaasta. Vasemmalla siivet A–C, keskellä liikuntahalli ja oikealla G-rakennus.
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