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JOHDANTO
Selvityksen tarkoitus
Turun III kaupunginosassa korttelissa 19 sijaitsevan
Turun Teknillisen Oppilaitoksen tontille numero 8
on vireillä asemakaavamuutos (21/2017) ja erilaisia
maankäyttövaihtoehtoja, kuten täydennysrakentamista, uudisrakentamista ja käyttötarkoituksen
muutosta pohditaan. Myös kävely- ja pyöräilykäyttöön tarkoitetun sillan rakentamista Urheilupuiston
ja Samppalinnan puiston välille tutkitaan. Ammattikorkeakoulu on keskittämässä toimintojaan Kupittaan alueelle, jonne rakennetaan uusi kampusalue.
Turun ammattikorkeakoulu on oikeutettu luopumaan Sepänkatu 1 tilojen vuokrauksesta 1.6.2019 ja

koulun (Sepänkatu 2) rakennuksiin, ne ovat olennainen osa oppilaitoksen historiaa, teknillisen opetuksen muutosta ja arkkitehtuuria sekä osa kaikkien
oppilaitokseen kuuluvien rakennusten muodostamaa historiallista kerroksellisuutta.

Selvityksen sisältö
Selvitys muodostuu yhteensä neljästä pääluvusta.
Aluksi kartoitetaan lyhyesti koulurakentamista Turussa 1950–60 -luvuilla ja pohditaan ajan kouluarkkitehtuurin ominaispiirteitä. Toisessa luvussa käydään läpi oppilaitoksen rakennushistoria. Nykytilannetta hahmotetaan tilakohtaisesti luvussa kolme.
Viimeisessä luvussa pohditaan oppilaitoksen edustavuutta, säilyneisyyttä ja rakennustaiteellisia arvoja.

kiinteistö myydään.1
Tontilla sijaitsee arkkitehti Olof Holmbergin toimiston suunnittelema keltatiilinen oppilaitosrakennus
vuosilta 1964–66, johon arkkitehtitoimisto Pekka
Pitkänen Ky on suunnitellut vuosina 1991–1993 uudisosia sekä peruskorjauksen. Selvityksen tarkoituksena on avata oppilaitoksen rakennushistoriaa,
muutosvaiheita, nykytilannetta sekä arvioida rakennuksen rakennustaiteellisia, kaupunkikuvallisia ja
kulttuurihistoriallisia arvoja päätöksenteon tueksi.
Vaikka selvitys ei tarkemmin kohdistu vieressä sijaitseviin vanhan osan, eli entisen Turun Teollisuus-

Rakennuksen eri osista käytetään jo 1960-luvulta
osin tutuksi muodostuneita kirjaimia A, B, C, D, L ja
K. Oppilaitoksesta kirjoitetaan nimellä Turun Teknillisen oppilaitos rakennusten rakentamisen ajankohdan mukaisesti, vaikka nimi nykyään onkin Turun
ammattikorkeakoulu.
Selvitykselle annetun tiiviin aikataulun vuoksi ei ollut mahdollista tarkemmin tutkia esimerkiksi laboratoriotilojen tai opetustilojen varustusta ja muutosta suhteessa koulutuksen muutokseen ja arvioida tarvikkeiston alkuperäisyyttä tai arvoja. Muutos erityisesti opetustiloissa, joita säätelee jokaisen
5

ajan oma pedagogiikka, on kouluille ominainen
piirre. Luokissa ja laboratorioissa sijaitseva opetusvälineistö on joka tapauksessa osa rakennuksen ja
oppilaitoksen arvokasta historiaa ja niihin kohdistuvat mahdolliset päätökset tulee tehdä tapauskohtaisesti. Riippumatta siitä mihin käyttöön rakennus
tulevaisuudessa otetaan, sen toimialaan liittyvän
esineellisen historian tulisi jäädä ainakin osin rakennuksessa näkyväksi.

Lähteet
Päälähteenä oppilaitoksen historiaa ja rakennusvaiheita selviteltäessä on käytetty vuonna 1999 ilmestynyttä historiikkia ”Tekniikan opetus muutoksen
pyörteissä, Turun teknillisestä oppilaitoksesta ammattikorkeakouluksi 1949–1999.” Koulurakentamisen arkkitehtuuriin on tutustuttu sekä Arkkitehtilehdessä 1960-luvulla ilmestyneiden teemanumeroiden kautta että Museoviraston Koulurakennus.fi
-hankkeessa, jossa hahmotetaan koulurakennuksen
muutosta 1950-luvulta 1970-luvulle. Tiedot Turussa
samoihin aikoihin rakennetuista muista kouluista ja
oppilaitoksista ovat Turun museokeskuksen suorittamista inventoinneista. Vaikka kyseiset lähteet

keskittyvät pääosin ala- ja yläkoulu- tai lukiorakennuksiin, myös muiden koulujen, oppilaitosten ja
opistojen suunnittelussa on noudatettu monin osin
samoja periaatteita.
Oppilaitosta koskevaa alkuperäisaineistoa on useassa eri arkistossa. Turun Teknillisen oppilaitoksen
arkiston vuosikertomukset ja neuvottelukunnan
asiakirjat ovat Kansallisarkiston Turun yksikössä.
Oppilaitoksen vuosikertomukset vuosilta 1950–
1991 käytiin läpi Turun kaupunginkirjastossa. Ammattikorkeakoulun Sepänkadun arkistossa oli sekä
osin 1960-luvun rakennushanketta että 1990-luvun
laajennusta ja peruskorjausta koskevat rakennusasiakirjat ja piirustukset painottuen jälkimmäiseen
ajankohtaan. 1960-luvun suunnittelutyöstä ei ole
piirustuksia ja rakennusselostuksia lukuun ottamatta säilynyt aineistoa, joten Olof Holmbergin arkkitehtitoimistoon, suunnitteluun ja rakennuksen alkuvaiheisiin painottuvissa kohdissa on käytetty lähinnä Holmbergin kollegojen tai muiden aikalaisten
haastatteluja. Turun kaupungin arkistosta ovat
lupa- ja pääpiirustukset sekä tiedot lupiin liittyvistä
muutoksista. Myös Helsingin Kansallisarkistoon on
luovutettu oppilaitoksen suunnittelua ja rakentamista koskevat pääasiakirjat ja piirustukset.
Vanhoja valokuvia kohteesta löytyi niukasti. Rakennusaikoihin 1960- ja 1990-luvuilla sijoittuvat kuvat
ovat Turun Sanomien valokuva-arkistosta. Turun

Ajantasainen asemakaava 20/1987. Selvitysalue merkitty punaisella. Samppalinnan puiston eteläreunalla on koulujen
alue.

kaupungin kaavoitusyksikkö luovutti ilmakuvat selvityksen käyttöön. Valokuvat, joihin ei ole merkitty
lähdettä ovat selvityksen tekijän.

Selvitysalue
Asemakaavan suunnittelualueen ja rakennushistoriaselvityksen kohdealue rajautuu Sepänkadun,
Sirkkalankadun, Neitsytpolun ja Samppalinnan puiston väliin jäävälle alueelle. Turun kaupungin kaavoi6

tusyksikön tekemän Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan selvitysaluetta koskevat seuraavat
kaavat määräyksineen: ”Turun kaupunkiseudun
maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta A ja se on osa kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeää Aurajoen maisema-aluetta.
Turun kaupunkiseudun rakennemallissa 2035 alue

on keskustatoimintojen aluetta, jossa on tavoitteena keskustan täydennysrakentaminen. Alue rajautuu lounais- ja luoteispuolella kehitettävään kaupunkiseudun vihervyöhykkeeseen. Yleiskaava
2020:ssa alue on julkisten palvelujen ja hallinnon
aluetta (PY) sekä kulttuurihistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti, maisemallisesti tai luonnonoloiltaan arvokas alueen osa. Joulukuussa 1988 (20.12.) voimaan tulleessa asemakaavassa (20/1987) tontti on
opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YO). Tontille saa rakentaa kaksi-viisi – kerroksisia rakennuksia, rakennusoikeutta on 20 000 km2. Katujulkisivuille on määrätty enimmäiskorkeudet. Neitsytpolun puolella tontin reuna-alue on
osoitettu istutettavaksi alueen osaksi.”2
Selvityskohteen kanssa samassa korttelissa ja pihapiirissä sijaitsee Heidekenin Perhetalo (Ent. Heidekenin synnytyslaitos) vuodelta 1899, joka on 3-kerroksinen jugendtyylinen sairaala ja jonka on suunnitellut Gustaf Nyström (lisärakennus J. Eskil Hindersson ja 1-kerroksinen puurakennus 1891 K. V. Reinius.). Oppilaitoksen vanha osa Sepänkadun toisella
puolella on vuosilta 1903 ja 1945–47. Samppalinnan puiston eteläreunaan on 1900-luvun alusta alkaen rakennettu useita kouluja ja Teknillisen oppilaitoksen rakennukset ovat osa tätä kokonaisuutta.
Näitä kouluja ovat Sepänkadun ja Sirkkalankadun
risteyksessä sijaitseva Hedmanin kansakoulun/Lou-

Selvityskohde merkitty valkoisella, vanha oppilaitos vihreällä. Viistoilmakuva selvitysalueesta kuvattuna etelästä
© Blom

nais-Suomen Kristillinen Kansanopisto rakennuskokonaisuus (1855–1950) sekä Samppalinnan puiston
eteläreunassa Högre Svenska Landbruksläroverke-
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til’in toimitalo (Gunnar Wahlroos 1927), Luostarivuoren koulu ja lukio/ent. Turun tyttölyseo (Sadeniemi ja Schjerfbeck 1924), St. Olofskolan (Arkkiteh-

tuuritoimisto Pentti Arola 1963) ja Turun suomenkielinen työväenopisto (Talorakennusosasto, A. S.
Sandelin ja Unto Toivonen 1962).3 Lähikortteleissa
on myös tiiviisti rakennettuja kerrostaloja 1900-luvun alusta aina uusiin valmisteilla oleviin kerrostaloihin. Tontin länsi- ja pohjoispuolta hallitsevat Urheilupuisto ja Samppalinnan puisto.

Teknillisen oppilaitoksen vanha vuonna 1903 valmistunut
rakennus Sepänkadun ja Luostarinkadun kulmassa.

Högre Svenska Landbruksläroverketilin toimitalo Luostarinkadun ja Sepänkadun kulmauksessa.

Sepänkatu kuvattuna etelään. Vasemmalla oppilaitoksen
vanhan osan rakennuksia ja oikealla 1960-l. uudisosa (A).

Perhetalo Heideken Sirkkalankadun ja Sepänkadun
risteyksessä. Selvityskohteen rakennukset näkyvät
molemmilta puolilta.

Sirkkalankatu. Vasemmalla oppilaitoksen uudisrakennuksen vaalea pääty ja Perhetalo Heideken. Oikealla Hedmanin kansakoulun/Lounais-Suomen Kristillisen Kansanopiston rakennuksia.

8

MUUTTUVA
KOULUMAAILMA
Koulurakentaminen ja -arkkitehtuuri
1950-60-luvuilla
Yhteiskunnalliset muutokset olivat johtaneet sotien
jälkeen väestön lisääntymiseen ja kaupungistumiseen. Tämä näkyi lisääntyvänä tarpeena kouluille
etenkin kasvukeskuksissa. Elintason nousu ja hyvinvointiyhteiskunnan palvelujen kehittäminen tukivat
tätä tarvetta. Uusi elämäntapa kulki kädessä koulutuksen kanssa, ammattirakenne monipuolistui ja
yhä useammat kouluttautuivat korkeammalle erityisesti kaupungeissa, mikä vaikutti niin matalampien kuin korkeampienkin kouluasteiden ennätysvilkkaaseen rakentamiseen.4 Valtio alkoi taata korkeakouluopiskelijoiden opintolainoja, mikä vaikutti
uusien korkeakoulujen rakentamisen ohella opiskelijamäärien räjähdysmäiseen kasvuun.5
Kehitys näkyi myös Turussa, jossa rakennettiin yli
kaksikymmentä uutta koulurakennusta 1950-70-lukujen aikana. Turun koulujen inventoinnista ja arvottamisesta vuonna 2016 vastannut työryhmä koki
tämän ajan kouluarkkitehtuurin tasokkaaksi ja näki
sen johtuvan koulutuksen arvostamisesta.6 Yleisesti
voidaan todeta, että koulurakentamiseen on kaik-

kina aikakausina Suomessa panostettu ja suunnittelijoina ovat toimineet monet taitavat arkkitehdit.
Tyylillisesti koulut ovat edustaneet aikansa suunnittelua, ajoittain jopa sen kärkeä ja myös toiminnallisuuteen on satsattu. Etenkin kaupunkien keskustoihin nousseilla vanhemmilla kouluilla on myös kau-

(Olof Holmberg & Co., 1964–66), Turun merenkulkuoppilaitos (Elma & Erik Lindroos, 1967), Kauppaopisto (Lukander&Vahtera, 1966-68), Turun Sairaanhoito-oppilaitos (Veijo Kahra, 1976) ja Turun

punkikuvallista arvoa. 7

Useita kouluja 1950-60-luvuilla suunnitellut ja niistä
kirjoittanut arkkitehti Osmo Sipari (1922-2008) kirjoitti Arkkitehti-lehteen vuonna 1967 koulurakennuksen ideaaleista. Siparin mukaan rakennuksen
tulisi ilmentää käyttötarkoitustaan ja elävöittää ympäristökokonaisuutta sekä toimia hyvin itse käyttötarkoituksessaan. Suunnittelun rakennustaiteellisesteettisten arvojen tuli Siparin mielestä seurata
yhteiskunnallista kehitystä ja pyrkiä aikaansaamaan
”ratkaisullisesti ja rakenteellisesti taloudellisin keinoin mahdollisimman vastuuntuntoinen rakennus”,

Kouluja Suomessa rakensivat sekä valtio että kaupunki; alemmat asteet olivat kaupungin toimenkuvaa, ylemmät olivat kuuluneet perinteisesti valtiolle. Turussa kansakouluja rakensi Talonrakennusosasto ja muita oppiasteita Rakennushallitus yhteistyössä Turun ja Porin lääninrakennuskonttorin
kanssa. Molemmat myös suunnittelivat kouluja
alussa itse, mutta 1950-luvun jälkeen oman suunnittelun osuus rakennushankkeissa väheni ja alettiin käyttää pääsääntöisesti ulkopuolisia arkkitehteja. Turun ja Porin lääninrakennuskonttori alkoi
keskittyä lähinnä rakennusten korjaushuoltoon.8
1950-70-lukujen aikana Turkuun nousivat muun
muassa seuraavat uudet koulurakennukset: Kupittaan koulu (Aarne Ehojoki, 1957), Juhannuskukkulan ammattikoulu ja vesisäiliö (Talonrakennusosasto/O. Holmberg, 1958), Työväenopiston ja
kauppakoulun käyttöön 1962 rakennettu toimitila
(Talorakennusosasto/ A. S. Sandelin ja Unto Toivonen 1962), Rieskalähteen koulu (Olli Vahtera,
1963), Turun suomalainen klassillinen lyseo (Kerttu
Tamminen, 1962–64), Turun Teknillinen oppilaitos
9

kristillinen kansanopisto (Pekka Pitkänen, 1973).9

koska koulut ovat yhteisillä varoilla rakennettuja.10
Sipari koki myös, että kouluja koskevia yleisiä suunnittelukilpailuita järjestetään todella vähän, vaikka
se takaisi parhaan tuloksen. Sinänsä 1960-luvulla
järjestettiin paljon kilpailuita, mutta ilmeisesti koulujen kohdalla se oli muita julkisia rakennuksia vähäisempää.11
1950-luvulla koulurakennus mataloitui (yksi- tai
kaksikerroksiseksi), mikä mahdollisti tilojen monimuotoistumisen ja myös toivotun luonnonvalon lisääntymisen. Harjakatto korvautui muun muassa
epäsymmetrisillä tai vastakkaisilla pulpettikatoilla,

jotka mahdollistivat yläikkunat. Yhtenäiset nauhaikkunat rytmittivät rakennuksen julkisivuja. Mataluus,
loivat katot ja ikkunat johtivat horisontaalisuuden
korostumiseen arkkitehtuurissa ja tämä suunta jatkui 1960-luvullekin. Tyypillisiä julkisivumateriaaleja
olivat puhtaaksi muurattu tiili tai tiili yhdistettynä
rapattuun seinään. Erilaisilla levyillä, kuten mineriitillä, myös kokeiltiin. Sisätiloissa suosittiin kovaa kulutusta kestäviä pintoja (mosaiikkibetoni portaissa,
linoleum- ja muovilaattapohjaiset lattiat luokissa).
Akustiikkaan alettiin kiinnittää huomiota ja sitä auttoivat rei’itetyt kipsilevyt. Sisätiloja määrittivät
vaaleat värit ja materiaalien omat sävyt ja erityishuomiota yksityiskohdissa saivat aulat, portaikot ja
käytävät. Myös väli- ja tai yläpohjien ylälaattapalkistot jätettiin usein näkyviin. Opettajien ja talonmiehen asunnot olivat vielä 1950-luvulla tyypillinen osa
koulukokonaisuutta.12
Kouluarkkitehtuuria pyrittiin uudistamaan 1960-luvulla, mikä liittyi vuosikymmenen loppupuolella tekeillä olleeseen koulu-uudistukseen. Oppilaskeskeisemmän lähestymistavan katsottiin vaativan monimuotoisempia tilaratkaisuita, jotka koskettivat niin
itse tilan muotoa ja kokoa, kalustusta kuin valaistustakin. 13 Aikaisemmalta vuosikymmeneltä tuttuja
sivu- ja keskikäytävä-, halli- ja solukoulumalleja varioitiin ja uutena ilmestyi paviljonkikoulu. Etenkin
keskikäytävätyyppiä syytettiin kaavamaisuudesta ja
valon puutteesta, kun taas sivukäytäviä pidettiin

ahtaina. Arkkitehtien mukaan koulurakennusten
suunnittelua ja rakentamista koskevat asetukset ja
päätökset, jotka ovat ohjanneet muun muassa huonekorkeutta, ikkunan yläreunaa ja huoneen maksimileveyttä ja muotoa, olivat johtaneet suomalaisen
vakiotyypin muodostumiseen. Nyt kaivattiin rakennuksen monimuotoistumista ja arkkitehdeille vapaampia käsiä. Luokkien tuli olla muunneltavissa.
Koulun tiloille alettiin suunnitella myös koulun ulkopuolista käyttöä ilta-aikoina, jolloin esimerkiksi liikuntasali saatettiin sijoittaa erilliseen rakennukseen.14
Tyypillisiä 1960-luvun materiaaleja olivat betoni,
jota käytettiin sekä julkisivuissa, rungossa että väliseinissä, punatiili- ja kalkkihiekkatiili rapattuina ja
puhtaaksimuurattuina sekä minerit-kuitusementtilevyt, joita käytettiin etenkin julkisivuissa. Yleisin
runkorakenne oli paikalla valettu pilari-palkkirakenne. Sekarungossa puolestaan paikalla valettu pilari-palkkirakenne yhdistettiin välipohjaelementteihin ja kantavia betoni- tai tiiliseiniä käytettiin osin
apuna. 1960-luvulla kiinnostus sisäilmaa kohti lisääntyi ja lämpötilojen vaihtelua, tunkkaisuutta ja
vetoa tutkittiin 1960-luvun kouluissa. Koneellinen ilmastointi alkoi korvata painovoimaista ilmanvaihtoa. Elementtirakentamista kokeiltiin ja se lisääntyi
vuosikymmen loppua kohti mentäessä. 15
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Tätä tietoa vasten Turun Teknillinen oppilaitos asettuu hyvin syntyajankohtaansa. Oppilaitoksen suunnittelutyö sijoittuu 1950-luvun viimeisiin vuosiin ja
rakentaminen 1960-luvun alkuvuosiin. Rakennuksen voi todeta edustavan aikaansa ja heijastavan
ominaisuuksiltaan molempien vuosikymmenien
edellä mainittuja arkkitehtonisia ratkaisuja. Luokkasiipien keskikäytävä-pohja, lasitiili-ikkunat, puhdasmuurattu tiili- ja nauhaikkunajulkisivu Minerit-levyineen ja loiva katto ovat vain muutamia esimerkkejä
ajalle ominaisista piirteistä. Oman piirteensä oppilaitokselle tuovat kuitenkin sen itse asettamat erityistoiveet. Ammattioppilaitosten arkkitehtuuri
eroaa merkittävästi monista pienemmän mittakaavan kouluista ja myös opintojen erityisalat asettavat
suunnittelulle vaatimuksia. Suuret opiskelijamäärät,
oppilaitoksen tapauksessa 1500 henkilöä, edellyttivät rakennukselta riittävää massaa ja siten kerroskorkeutta, tontilta kokoa ja tilallis-toiminnalliselta
puolelta suurien joukkojen käsittelyyn soveltuvia
ratkaisuja ja ammatillinen erikoistuminen erikoistiloja, kuten laboratorioita. Arkkitehdin oli olennaista
ymmärtää opetuksen tarpeita ja huomioida ne
suunnittelutyössä.

RAKENNUSHISTORIA
Turun teknillisestä reaalikoulusta oppilaitokseksi
Turun teknillinen reaalikoulu (1849 - 1887)
Turun teollisuuskoulu (1887 - 1941)
Turun teknillinen koulu (1941 - 1943)
Turun teknillinen oppilaitos (1943 - 2001) - teknillinen koulu ja teknillinen opisto (vuodesta 1945-)
Turun väliaikainen teknillinen ammattikorkeakoulu (1992 - 1997)
Turun ammattikorkeakoulu (1997 - )
Turun Teknillinen reaalikoulu oli perustettu vuonna
1849 ja se oli siten yksi maan kolmesta vanhimmasta teknillisestä reaalikoulusta. Oppilaitos toimi
ensin Richterin talossa Multavierussa, vuonna 1866
se siirtyi ruotsalaisen klassillisen lyseon taloon Suurtorin varrelle ja sieltä kehruuhuoneen kulmarakennukseen Eskelin- ja Linnankadun kulmaan. Turun
kaupunki lahjoitti nimeltään Turun teolliskouluksi
muuttuneelle koululle 3944 neliön tontin ensimmäistä omaa, tarkoitusta varten rakennettua uudisrakennusta varten Samppalinnan puiston eteläpuolelta ja kaupunginosasta 13. Lääninarkkitehti Helge
Ranckenin (1857–1912) piirtämä koristeellinen, tiilirunkoinen ja kertaustyylejä noudattava uudisrakennus nousi Sepänkadun ja luostarinkadun kulmaan

Kuvassa uudisrakennuksen tontti on vielä tyhjillään, mutta vanhan puolen laajennusosat jo rakennettu. Ympärillä on vielä pääosin puutalokortteleita. Kuvausaika 1950-lukua. Kuvaaja tuntematon. Kuvan omistaa Turun
ammattikorkeakoulu.
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vuonna 1903.16 Suunnittelutyössä oli mukana myös
muita tahoja, sillä luonnosten ja piirustusten joukosta on löytynyt myös koulun silloisen lehtorin, sitten rehtorin Gustaf Edvard Aspin ja Sebastian Gripenbergin ja Theodor Grandstedin allekirjoitukset.
Uudessa rakennuksessa tulevaisuuden tilantarve oli
pyritty huomioimaan mahdollisimman pitkälle ja se
oli suunniteltu niin, että siihen mahtui 40 % enemmän oppilaita.17 Artikkeli Sanomia Turusta -lehdessä elokuussa 1903 luonnehti vastavalmistunutta
taloa ja totesi, että rakennus ”tarjoaa ulkopuolelta
varsin miellyttävän vaikutuksen”, ”huoneet ovat valoisat ja sievän näköiset” ja kaikessa näkyy ”uusimuotoisuus ja tarkoitustaan vastaavuus”.18
Vaikka 1900-luvun alussa oppilaskoot olivat vielä
pieniä, pyrkijöiden määrä alkoi nopeasti kohota
1920-luvulta lähtien. Rakennusta laajennettiin funkkista noudattavalla osalla Sepänkadun puolelle
vuonna 1941 (Lauri Sipilä) ja vuosina 1945–1947
Luostarinkadun suuntaan osalla, johon tuli muun
muassa laivanrakennuslaboratorio, jonka suunnitteli laivanrakennuksen yliopettaja E. J. Helle ja
jonka kokeiluallas oli ainoa maassa. Luostarinkadun
uudisosasta vastasivat Rakennushallituksen suunnitteluosaston ylimääräinen arkkitehti Onni Ermala
(1904–1958) ja toimistoarkkitehti Ragnar Wessman
(1894–1977).19

1900-luvun ensimmäiset kymmenet olivat koulussa
kasvun aikaa. Oppilasmäärä kasvoi 1920-luvulla
44:stä 150 oppilaaseen. 1940-luvulla laajennettu ja
500 oppilaalle mitoitettu koulu alkoi jäädä kuitenkin
jo pieneksi 1950-luvun lopulla teknillisen koulutuksen laajentumisen vuoksi. Turussa suunniteltiin
aloitettavaksi teknikkokoulutus teletekniikan, vahvavirtatekniikan ja elintarviketekniikan opintosuunnilla sekä insinöörikoulutus teletekniikan, vahvavirtatekniikan, talonrakennuksen sekä tien- ja vesirakennustekniikan opintosuunnilla. Lukuvuonna
1958–59 oppilaitoksessa oli oppilaita 627, mikä tarkoitti vuokratilojen käyttöä ja olemassa olevien tilojen uudelleenjärjestelyitä. Muun muassa entinen
ruokala sekä oppilaiden oleskelutilaksi tarkoitettu
huone oli otettu luokkakäyttöön. Insinööri- ja teknikkokoulutuksen kehittämissuunnitelmien pohjalta
oppilasmäärän arvioitiin kasvavan 1500 henkilöön
asti, joten tarve uudisrakennukselle oli selvä.20

Uuden oppilaitosrakennuksen suunnittelutyö käynnistyy
Turun Teknillisen oppilaitoksen asioista päättävä
neuvottelukunta lähetti Kauppa- ja teollisuusministeriölle tammikuussa 1959 pyynnön lisärakennuksesta ja jo kesäkuussa Turun kaupunginvaltuusto
päätti varata vierestä, III kaupunginosan 19.korttelin tontista n:o 1 n. 6500 neliön kokoisen maa-alu-
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een sillä ehdolla, että rakentaminen aloitetaan seuraavan vuoden kesäkuuhun mennessä. Vierestä varattiin myös toinen n. 4300 neliön tontti, joka oli
mahdollista ottaa käyttöön, kun toinen tontti oli rakennettu.21 Kyseessä oli maanvaihto valtion ja kaupungin kesken. Kaupunki teki myös rakentamisen
mahdollistavan kaavamuutoksen.22
Vielä 1950-luvulla Kauppa- ja teollisuusministeriön
toimialaan kuuluivat ammattikasvatus ja ammattikoulujen toiminnan valvonta ja ohjaus. Vuonna
1960 Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti hankkeelle suunnittelutoimikunnan, johon kuuluivat puheenjohtajana opetusneuvos Thor Håkan Schoultz
ja jäseninä neuvottelukunnan puheenjohtaja, diplomi-insinööri Hans Gripenberg, lääninarkkitehti Rafael Hellevuori ja oppilaitoksen rehtori Lauri Rousi,
joka toimi myös toimikunnan sihteerinä 5.4.1960
asti, jonka jälkeen tehtävää hoiti lehtori Viljo Laitsalmi. Oppilaitoksella oli oma työryhmä mukana
suunnittelutyössä, johon kuuluivat puolestaan Viljo
Laitsalmi, Viljo Perälä, Birger Virolainen ja Jussi Uotila. Pääsuunnittelijaksi valittiin Arkkitehtitoimisto
Olof Holmberg & Co, pääurakoitsijaksi Arvonen Oy
ja valvojina toimivat rakennusmestarit H. Pettersson ja Börje Carlsson.23 Suunnittelutoimikunnan
pöytäkirjoja tai muita suunnittelutyöhän liittyviä
asiakirjoja ei ole valitettavasti löytynyt, joten itse
suunnittelutyöhön ei ollut mahdollista päästä tässä

selvityksessä tarkemmin käsiksi, mutta neuvottelutoimikunnan kautta on mahdollista seurata ainakin
hankkeen etenemistä.

käyttää 5 viikkotuntia lisärakennuksen aiheuttamien tehtävien hoitoon, kunnes uudisrakennus val-

Rehtori raportoi säännöllisesti oppilaitoksen asioita
käsittelevän neuvottelutoimikunnan kokouksissa
rakennushankkeen etenemisestä aina loppuun asti,
mutta muutamia yksittäisiä kertoja lukuun ottamatta, yksityiskohtaisemmat tiedot eivät päätyneet
myöskään neuvottelutoimikunnan pöytäkirjoihin
asti. Molemmat toimikunnat kuitenkin tuntuvat
työskennelleen hankkeen parissa ja vaikuttaneen
sen eri vaiheisiin. Vuosien 1960–1965 välillä oppilaitoksen neuvottelukuntaan kuuluivat puheenjohtajana Hans Gripenberg, varapuheenjohtajana teknillinen apulaiskaupunginjohtaja Öyvind Stadius ja jäseninä teknillinen johtaja Vilho Heinonen, isännöitsijä Lars Holmström, Kaarlo Koponen ja isännöitsijä
Erkki Niiranen. Vuodesta 1966–1968 neuvottelukunnan kokoonpano muodostui Stadiuksesta puheenjohtajana, Vilho Heinosesta varapuheenjohtajana ja jäsenistä Lennart Heinrichs, isännöitsijä Lars
Holmström, teknillinen johtaja Sakari Repo ja johtaja Tauno Välisalmi. Rehtori Rousi toimi usein ko-

Vuosikertomuksesta käy ilmi, että neuvottelutoimikunta ehdotti seuraavia uusia opintosuuntia oppilaitokseen:

kousten sihteerinä.24 Lisärakennus tuntuukin työllistäneen rehtoria, joka toimi paitsi alussa sihteerinä
molemmissa toimikunnissa, myös viestinviejänä
henkilökunnan ja suunnittelijoiden välillä. Neuvottelukunta päätyi ehdottamaan Kauppa- ja teollisuusministeriölle vuonna 1962, että Rousi voisi

mistuu.25

Teknillinen koulu
sähköosasto: teletekniikan opintosuunta,
valtavirtatekniikan opintosuunta
kemian osasto; elintarviketeollisuuden
opintosuunta
Teknillinen opisto
sähköosasto: teletekniikan opintosuunta,
valtavirtatekniikan opintosuunta
rakennusosasto: talonrakennuksen opintosuunta, myöhemmin tien ja vesirakennuksen opintosuunta
Neuvottelutoimikunnan tekemä huonetilaohjelma
perustui näiden uusien opintosuuntien sekä ahtaaksi käyneen vanhan rakennuksen vaatimusten
pohjalle. Ohjelma sisälsi muun muassa kolmekymmentäkahdeksan luokkahuonetta, laboratoriot konepajatekniikan, autotekniikan, sähkön ja elintarvikeosastolle, uudet hallintotilat, juhlasalin ja ruokalan. Oppilasluvun enimmäismääräksi arvioitiin 1500
ja rakennuksen toivotuksi kokonaistilavuudeksi n.
47250 m³.26
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Valtioneuvoston asettama teknillisen opetuksen ja
tutkimuksen laajentamiskomitea puolestaan edellytti laajentamista seuraavilla opintosuunnilla: teletekniikka ja elintarviketeollisuus (teknillinen koulu),
talonrakennus, teletekniikka ja autotekniikka (teknillinen opisto). Kokonaistilavuus oli ehdotuksessa
laskenut 45000 m³:iin ja rakennus tuli rakentaa kahdessa vaiheessa: vaihe I 24000 m³ (1961–62) ja
vaihe II 21000 m³(1963–64). Turun kaupunki lahjoitti virallisesti 28.10.1960 päivätyllä lahjakirjalla
valtiolle III kaupunginosan 19. korttelin tontit n:o 3
ja 4, joiden yhteispinta-ala oli 11112,8 m². Huonetilaohjelma hyväksyttiin valtion rakennusohjelmatoimikunnassa vähäisin muutoksin. Rakennushallituksen laatiman tarkistuslaskelman mukaisesti lopulliseksi tilavuudeksi tuli 52800 m³ ja kustannusarvioksi 520 miljoonaa markkaa. Ensimmäinen vaihe
suunnitteluineen ja rakentamisineen sai 110 milj.
määrärahan.27
Oppilaitos vuokrasi käyttöönsä tiloja ympäri kaupunkia. Lukuvuonna 1961–62 vuokratiloja oli muun
muassa Turun Konserttitalossa (teletekniikan opintosuunta), Maaherranmakasiinissa Henrikinkadulla
(autotekniikan opintosuunta) ja Högre Svenska
Lantbruksläroverket’in talossa (konemestariopintosuunta) Luostarinkadulla. Rakennus hallitus kiinnitti
samana vuonna huomiota tilanahtauteen ja
Kauppa- ja teollisuusministeriön huomion kautta

Vuonna 1963 neuvottelukunnan pöytäkirjat edelleen pitivät suunnittelutyön olevan ”huolestuttavasti myöhässä”.31 Rakennustyöt aloitettiin lopulta
tammikuussa 1964. Urakoitsijana toimi rakennustoimisto Arvonen Oy ja tällöin tavoitteena oli valmistuminen helmikuussa 1966.32 Rakentaminen
eteni kahdessa vuodessa niin, että oppilaitoksen lisärakennuksen I vaiheen lopputarkastus pidettiin
28.8.1965 ja valmistuneet tilat saatiin opetuskäyttöön heti syyslukukauden alkaessa, mikä merkitsi
kaikista ulkopuolisista vuokratiloista luopumista.
Rakennusvaihe II saatiin 3.1.1966 pidetyn lopputarkastuksen jälkeen käyttöön kevätlukukauden alka-

Kuva vuodelta 1965. Oppilaitosta rakennetaan. Kuva otettu Urheilupuiston suunnasta, lounaasta. TS

kaupunginvaltuusto lahjoitti lisäksi III kaupunginosan 19.korttelin tontin n:o 6.28 Lisärakennustöiden viivästyminen aiheutti myös teletekniikan viimeisen opintokurssin siirtämisen Helsingin teknilliseen oppilaitokseen vuonna 1963. Kolmen alemman kurssin opetus järjestettiin kuitenkin Turussa.29
Suunnittelutyö vaikuttaa viivästyneen, sillä neuvottelukunta ilmaisi huolensa asiasta marraskuun kokouksessa 1962. Tarkempia syitä viivästymiselle ei
kuitenkaan anneta. Myös kivikkoisen tontin tulevan

louhinnan uskottiin vievän aikaa (4kk) ja neuvottelutoimikunta päätti käyttää vaikutusvaltaansa, jotta
louhinta saataisiin valmiiksi tukevan kevään aikana
ja se ei enää viivästyttäisi rakennustöiden aloitusta
entisestään. Pääpiirustusten valmistumista odoteltiin samaan aikaan. Arkkitehti Olof Holmberg saapuikin tammikuun ensimmäiseen kokoukseen esittelemään pääpiirustuksia sekä louhintatyötä varten
laadittuja erikoispiirustuksia. 30
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essa. 33 Rehtori Lauri Rousi kirjoittaa vuosikertomuksessa, että ”uudet laboratoriot ja ajanmukaiset
piirustussalit antoivat erinomaiset lähtökohdat opetuksen kehittämiselle. Valmistunut ruokala ja yhdistetty voimistelu- ja juhlasali lisäsivät oppilaiden vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia ja viihtyisyyttä”.
34

Uudisrakennuksen valmistuttua alkoi välittömästi
vanhan koulurakennuksen peruskorjauksen suunnittelutyö, josta vastasi Rakennushallituksen määräyksellä lääninarkkitehti Olof Holmberg. 35

Uudisrakennuksen valmistumisvuonna oppilaitoksessa toimivat seuraavat opinto-osastot, -suunnat
ja -linjat:
Teknillinen koulu
I koneosasto
110 koneenrakennuksen opintosuunta
111 konstruktiontekniikan opintolinja
112 valmistustekniikan opintolinja
131 autotekniikan opintosuunta
160 konemestarien opintosuunta, suomenkielinen
170 laivanrakennuksen opintosuunta
180 valimotekniikan opintosuunta
3 rakennusosasto
311 talonrakennuksen opintosuunta
320 tien- ja vesirakennuksen opintosuunta
5 kemian osasto
530 silikaattitekniikan opintosuunta
540 elintarviketeollisuuden opintosuunta
Teknillinen opisto
I koneosasto
110 koneenrakennuksen opintosuunta
111konstruktiotekniikan opintolinja
112 käyttötekniikan opintolinja
130 autotekniikan opintosuunta
170 laivanrakennuksen opintosuunta
2 sähköosasto
220 teletekniikan opintosuunta

Kuva vuodelta 1965. Oppilaitosta rakennetaan. Kuva Neitsytpolun julkisivusta. TS

3 rakennusosasto
311 talonrakennuksen opintosuunta36
Opintosuuntakohtaiset laivalaboratorio (mm. 40 m
pitkä pienoismallien vetoallas), valimolaboratorio,
rakennuslaboratorio sekä prosessilaboratorio sijaitsivat vanhalla puolella ja osa luennoista pidettiin
siellä. Myös fysiikan laboratorio sijaitsi vanhalla
puolella. Uudelle puolelle saatiin loput opintosuunnat. Uudisrakennuksesta löytyi piirustusali- ja luokkahuoneita ja niihin liittyviä opettajanhuoneita ja
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varastoja yhteensä 38 kappaletta ja erityistiloja, kuten konelaboratorio, autolaboratorio, sähkölaboratorio, elintarvikelaboratorio, auditorioita kaksi ja
elokuvakonehuone. Muita tiloja olivat oppilastilat,
opettajanhuoneet, kanslia- ja arkistotilat, voimistelu- ja juhlasali, aula, asunnot (vahtimestari ja
kaksi lämmittäjää), lämpökeskuksen tilat, ja ruokalan ja keittiön tilat. Tilat olivat pitkälti yhteiset niin
koulutustasojen kuin osastojenkin suhteen, kuten
myös opettajat.37

Vihkiäiset
Tammikuussa 1966 neuvottelutoimikunta alkoi
suunnitella asiaan kuuluvia uuden rakennuksen vihkiäisiä. Juhlat päätettiin pitää maaliskuun 13.päivä
ja juhlapuhujaksi päätettiin pyytää joko professori
Raholaa tai akateemikko Laurilaa. Alustavasti pohdittiin jopa juhlapäivällisiä, johon pyrittiin saamaan
sponsoreiksi Turun kaupunki ja Turun kauppakamari sekä kaupunginorkesteri ja kaupunginpuutarha. Juhlapäivälliset eivät kuitenkaan toteutuneet. 38
Kutsuvieraita sisältänyt vihkiäistilaisuus pidettiin
13.3. ja juhlapuhujana oli Kauppa- ja teollisuusministeriön kansliapäällikkö, professori Jaakko Rahola.
Oppilaitos sai paikallisilta yrityksiltä lukuisia tervehdyksiä ja lahjoituksia, kuten rahaa, taidetta ja opintosuuntiin liittyviä opetus- ja havaintomateriaaleja.39
Oppilaitos pääsi myös heti valmistuttuaan osallistumaan Turun messuihin 5-15.8.1966. Vanhasta
osasta messukäytössä oli 9 luokkahuonetta ja
muuta tilaa 650m2 ja uudesta 21 luokkahuonetta ja
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2060m2 muuta tilaa.40
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Olof Holmberg ja Turun ja Porin lääninrakennustoimisto

Olof Holmberg. Kuva P-O Welin. Lähde: Julkista
rakentamista ja ylläpitoa.
Olof Wilhelm Holmberg (1924–2017) oli syntynyt
Sauvossa ja valmistui ylioppilaaksi Turun Toisesta
Lyseosta vuonna 1943. Vuonna 1945 hän sai stipendin Stockholms Tekniska Institutiin, jossa opiskeli

Lääninarkkitehti (1848)
Turun ja Porin läänin lääninrakennuskonttori (1865–
1936)
Helsingin rakennuspiiri. Turun osasto (1936 - 1940)
Turun rakennuspiiri (1940 - 1944)
Toinen rakennuspiiri (1944 - 1954)
Turun ja Porin läänin lääninrakennustoimisto (1954 1971)
Turun piirirakennustoimisto (1971 - 1992)
Turun rakennuspiiri (1993 - 1995)
Lounais-Suomen kiinteistöalue (1996 -)
talonrakennuslinjalla. Holmberg työskenteli opintojen ohessa piirtäjänä ja suunnittelijana Ab Svenska
Shellin teknisellä osastolla. Insinööriksi valmistumisensa jälkeen vuonna 1948, hän jatkoi Helsingin
Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiopintoihin. Helsingissä opintojen oheiset työt löytyivät Tukkukauppojen OY:n rakennusosastolta piirtäjänä, arkkitehtitoimisto Ole Gripenbergin toimistosta suunnittelijana sekä Turun kaupungin talonrakennusosastolta
toimistoarkkitehtina. Holmberg valmistui arkkitehdiksi vuonna 1955. Opintojen aikana alkaneet työt
Turun kaupungilla jatkuivat vuoteen 1958, jolloin
hän siirtyi vuodeksi tukholmalaiseen arkkitehti SAR
Lennart Thamin toimistoon. Vuosina 1958–59 hän
toimi Arkkitehtitoimisto Veijo Kahran toimistossa.41
Oman toimiston, Olof Holmberg & Co., Holmberg
perusti todennäköisesti valmistumisensa jälkeen
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1950-luvulla. Toimistossa olivat töissä myös rakennusarkkitehdit Pekka Hakala (s. 1935) ja Timo Jalava
(s. 1932).42
Holmbergin toimiston töitä ovat muun muassa Juhannuskukkulan vesilinna ja ammattikoulu (1958),
Åbolands Yrkeskolan (1963), Raision paloasema (rakennuslupa myönnetty 1966), Lapiokujan päiväkoti
Raision Ihalassa (rakennuslupa myönnetty 1970),
Kemiön säästöpankki ja asuinhuoneistoja sekä toimistotiloja sisältävä rakennus (1966–68) ja Dragsfjärdin Taalintehtaan säästöpankin (1967). Myös
Turun ja Kaarinan seurakunnan Heinänokan ja
Kunsteniemen leirikeskuksissa on useita hänen
suunnittelemiaan rakennuksia. Heinänokkaan ovat
valmistuneet Eriksgårdenin majoitusrakennus
(1967), Mäntykallion majoitusrakennus (1975), ruokala (1968), sauna (1967) ja varasto (1988).
Kunsteniemessä Holmbergin käsialaa ovat keskusrakennus vuodelta 1971 ja kaksi asuinrakennusta
vuodelta 1986.43 Holmbergin tyttären, Nina Lepän
mukaan Holmberg olisi ollut erityisen tyytyväinen
Juhannuskukkulan ammattikoulun ja vesilinnan kokonaisuuteen.44
Holmbergin ura Turun ja Porin lääninrakennustoimistolla alkoi vuonna 1960 ensin kaavoitusarkkitehtina ja vuonna 1961 vt. lääninarkkitehtina. Seuraavana vuonna hänet valittiin lääninarkkitehdin virkaan ja alkoi kolmekymmentä vuotta kestänyt ura

lääninarkkitehtina, joka muuttui vuonna 1971 Turun rakennuspiirin piirirakennuspäällikön viraksi.
Tänä aikana henkilökunnan lukumäärä kasvoi muutamista kymmenistä lähes 400 työntekijään. Virkavapausaikansa 1978–1982 Holmberg käytti Pohjoismaiden Ministerineuvoston sihteeristössä Oslon rakennusalan pohjoismaista yhteistyötä koordinoivana asiantuntijana.45
Turun Teknillisen oppilaitoksen suunnittelutyö alkoi
jo 1950-luvun lopulla ja rakennustyö suoritettiin hänen lääninarkkitehdin virkansa ensimmäisten vuosien aikana. Suunnittelutyöstä vastasi Arkkitehtitoimisto Olof Holmberg & Co (Aurakatu 5 E 33 Turku).
On hieman epäselvää, miten oppilaitoksen suunnittelutyö päätyi Holmbergille. Todennäköisesti työskentely talonrakennusosastolla sekä sen aikana
suunniteltu Juhannuskukkulan Vesilinna ja ammattikoulu antoivat paitsi kokemusta koulurakennuksen suunnittelutyöstä myös suosituksen työhön.
Tietoja kilpailutuksesta tai vastaavasta ei ole asiakirjoista löytynyt. Todennäköisesti Turusta, esimerkiksi oppilaitoksen toimesta Rakennushallitukselle
ehdotettiin muutamia arkkitehteja, joista Holmberg
tuli valituksi. Lääninrakennustoimistossa samoihin
aikoihin työskennellyt Juhani Järvinen muistelee,
että Holmbergin toimistossa piirustuksista ja suunnittelutyöstä olisivat Holmbergin ohjauksella ja hänen antamiensa suuntaviivojen mukaisesti vastan-

neet rakennusarkkitehdit Pekka Hakala ja Timo Jalava. Kerrotaan, että Holmberg olisi aamuisin kysellyt Hakalalta ja Jalavalta, että ”oletteko keksineet
mitään uutta”. Molemmat siirtyivät Holmbergin toimistosta portaittain töihin lääninrakennustoimistoon 1960–70-lukujen vaihteessa, jolloin Holmberg
lopetteli toimiston toimintaa. Tämän jälkeenkin
Holmberg vaikuttaa suunnitelleen joitain yksittäisiä
rakennuksia.46
Oppilaitoksen valmistuttua vuonna 1966 siihen oltiin ilmeisen tyytyväisiä. Uusi ja moderni rakennus
vastasi koulun tarpeisiin ja istui hyvin valitulle tontille. Yhteyttä ympäristöön haettiin valitsemalla keltasävyinen tiili julkisivumateriaaliksi, joka sai innoituksensa muista läheisistä keltasävyisistä vanhemmista rakennuksista, kuten esimerkiksi Heidekenin
perhetalosta (1899), Högre Svenska Landbruksläroverketil’in toimitalosta (1927) ja osin myös oppilaitoksen vanhasta osasta.47
Jos uuden oppilaitosrakennuksen suunnittelutyö oli
ollut Holmbergin yksityistyö, vanhan osan peruskorjaus ja uudistamishanke tulivat hänen tehtäväkseen
lääninarkkitehdin viran kautta. Lääninrakennustoimiston vastuulla oli valtion rakennusten peruskorjausten suunnittelu ja huoltotyöt. Uudisrakennus
itse siirtyi lääninrakennustoimiston huoltopiiriin valmistuttuaan. Katse vanhaan osaan Sepänkatu 2:ssa
käännettiin heti uudisrakennuksen valmistuttua.
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Lääninrakennustoimisto Holmbergin johdolla jatkoi
jo 1965 syksyllä alkanutta suunnittelutyötä, mutta
korjaustyöhön päästiin käsiksi vasta vuonna 1969 ja
työt valmistuivat seuraavan vuoden aikana. Lääninrakennustoimistossa piirustustyöstä vastasi ”ensi
kädessä” rakennusarkkitehti Juhani Järvinen ja
suunnittelun alkuvaiheessa rakennusmestari Kaino
Valtonen. Peruskorjauksen myötä vanhan osan vaatimustaso vastasi uutta puolta ja oppilaitos pystyi
toimimaan jälleen täysipainoisesti sen kaikkien tilojen ollessa taas käytössä.48
Turun Teknillisen oppilaitoksen laajennus ja peruskorjauksen suunnittelu- ja rakennustyöt 1980-luvun
lopulla ja 1990-luvun alussa osuvat Holmbergin
uran viimeisiin vuosiin. Vaikka suunnittelusta vastasi arkkitehti Pekka Pitkäsen toimisto, suunnitteluasiakirjoista käy ilmi, että Holmberg halusi olla
työssä mukana ja se toki oli luontevaakin, sillä Turun Piirinrakennustoimisto huolehti oppilaitoksen
huollosta. Edustaja osallistui Piiritoimistosta suunnittelutyöhön, mutta Holmbergin nimeä kokouspöytäkirjojen osallistujalistoista ei löydy. Rakennuksen huollosta vastaavan tahon esimiehenä, Holmberg ilmeisesti ainakin kommentoi alustavista suunnitelmista puuttuneita siivous- ja huoltotiloja.49
Olof Holmberg jäi eläkkeelle vuonna 1991 oppilaitoksen ensimmäisten uudisosien valmistuessa.

1960-luvun uudisrakennuksen valmistumisen jälkeen tehdyn vanhan osan muutos- ja peruskorjaus
antaa viitteitä siitä millaista suunnittelutyö Holmbergin johdolla on voinut olla. Holmbergin vanhan
osan peruskorjaustyöstä vuonna 1970 kirjoittama
raportti antaa kuvan, että lääninrakennustoimistossa Holmbergin johdolla pyrittiin kuuntelemaan
kaikkia työhön osallistuvia tahoja (pääsuunnittelijoita, urakoitsijoita ja oppilaitoksen henkilökuntaa)
ja oppimaan virheistä. Yhteistyö koulun ja urakoitsijoiden välillä toimi ainakin tässä hankkeessa kaikkien osapuolien mielestä hyvin. Holmberg itse toteaa, että ”Raportissa ei ole pyritty tieteelliseen täsmällisyyteen, ja siihen on otettu mukaan myös puhtaasti subjektiivisia näkemyksiä. Olemme pitäneet
tärkeänä kokemusten välittämistä, ja kokemuksethan eivät suinkaan aina ole ilmaistavissa taulukoin
ja numeroin. Huolimatta siitä, että raportista on tullut odotettua laajempi, siitä valitettavasti puuttuu
paljon oleellista. Voisinpa sanoa, että tärkein puuttuu: selostus siitä, miten rakennuksen korjaustyön
suunnittelu vähin eri kehittyy, yksityiskohtaisen paikallistutkimuksen ja olosuhteiden analysoinnin perusteella.”50

suunniteltaessa kuin voimakkaissa, julkisessa keskustelussa esiintyneissä mielipiteissä koskien vanhan säilyttämistä.51

Holmbergin työtoveri 1960-luvulta alkaen, Juhani
Järvinen, vahvistaa Holmbergin olleen yhteistyötä
korostava ja alaisistaan huolehtiva esimies. Hänestä
oli tärkeää kunnioittaa vanhaa, jo olemassa olevaa
rakennuskantaa ja tämä näkyi niin peruskorjauksia

Holmbergin toimiston suunnittelema A-siiven Sepänkadun puoleinen julkisivu.
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Uusi Teknillinen oppilaitos 1964–66
Koulun toiminnot ja logistiikka
Rakennuksen pohja muodostui viidestä H-kirjaimen
muotoon asettuneesta osasta: kahdesta pitkästä,
pääsiassa luokkia ja opettajien huoneita sisältävästä
pitkästä siivestä (A ja C), niitä yhdistävästä matalammasta kanslia- ja auditorio -rakennuksesta (B),
voimistelu/juhlasali ja ravintolarakennuksesta (D)
sekä vahtimestarille ja kahdelle lämmittäjälle tarkoitetusta kolme asuntoa sisältävästä rakennuksesta.

Asunnot

1960-luvun asemapiirros, johon selvityksen tekijä merkinnyt eri rakennusosat kirjaimilla A-D. Holmberg 3.9.1963. TKA
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Rakennuksen pohjakerros (A, B ja C). Holmberg 3.9.1963. TKA

Holmbergin suunnitelmassa pohjakerrokseen oli sijoitettu A-siivessä, Sepänkadun puolelle konepajalaboratorio, polttomoottorilaboratorio, sähkökonehuone, kierreportaat ja opettajanhuone. Toisella
puolella käytävää olivat tekniset tilat, kuten kattilahuone, varapolttoainevarasto, öljysäiliöt sekä muita
huoltotiloja. B-osan pohjakerroksessa sijaitsivat autolaboratorio, pukuhuoneet ja muita varastotiloja.
C-siiven pohjakerroksessa olivat väestönsuojelutilat
ja luokkia sekä opettajanhuoneita. Kyseisten labo-

Rakennuksen 1.krs.(A, B ja C). Holmberg 3.9.1963. TKA

ratoriotilojen sijoittaminen pohjakerrokseen/katutasoon oli niiden käytön kannalta luonnollinen valinta, sillä tiloihin oli siirrettävä satojen tai jopa tuhansien kilojen painoisia tavaroita ja autolaboratorioon tuli päästä autolla.
Ensimmäisessä kerroksessa molemmissa luokkasiivissä A ja C, luokat ja niiden väleihin sijoitetut kapeat opettajien työhuoneet ja erinäiset varastotilat
ryhmittyivät pitkien käytävien varrelle, johon luon-
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nonvaloa toivat molemmissa päädyissä olevat suuret ikkunat. Luonnonvaloa käytävään saatiin myös
luokkien ulkoikkunoiden kautta, sillä luokkien ja
käytävän väliseinien yläosiin oli sijoitettu ikkunarivi.
Holmbergin suunnittelemat puiset kaapit täyttivät
käytävän varrella sijaitsevien ovien ja pilarien väliset seinätilat. Porraskäytävät löytyivät C-siiven pohjoispäädystä ja C-siiven sekä B-osan nivelkohdasta,
A-siiven ja B-osan nivelkohdasta sekä A-siiven poh-

joispäädystä (kierreportaat). Nivelkohtien porraskäytävien yhteydessä sijaitsivat joka kerroksessa
myös wc-tilat.
B eli kansliaosan ensimmäisessä kerroksessa oli
pääsisäänkäynti auloineen ja kansliatiloja sekä tiloja
opettajille. Sisäänkäynnin toiselle puolelle oli sijoitettu vahtimestarin huone ja toiselle puolelle
kauppa. Toisessa kerroksessa sijaitsivat peilikuvina

Rakennuksen 2.krs. (A, B ja C). Holmberg 3.9.1963. TKA

kaksi auditoriota ja niiden välissä varasto. Auditorioiden molemmilla sivuille oli sijoitettu opettajanhuone. Tilojen pohjoispuolella kulki käytävä, joka
yhdisti myös A- ja C-siivet. Auditorioiden välissä olevan varaston yläpuolella oli ilmastointikonehuone,
jonne johtivat portaat.

Pohja toistui hyvin samankaltaisena molemmissa
pitkissä siivissä kerroksesta toiseen. Pääosassa olivat käytävät ja niiden molemmin puolin asettuvat
luokat sekä niiden väleissä sijaitsevat kapeat opettajanhuoneet. Poikkeuksena oli C-siiven kolmannen
kerroksen eteläpäädyssä käsikirjasto, sen yhteyteen
sijoitettu assistentin huone ja niiden vieressä teletekniikan laboratorio Faradayn häkkeineen. A-siiven

Rakennuksen 3.krs. (A, ja C). Holmberg 3.9.1963. TKA
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kolmannessa kerroksessa pohjaa rikkoivat puolestaan Teknologian laboratorio ja Kemian luokka sekä
laboratorio. Tupakkahuoneita oli sijoitettu molempiin siipiin.
A-siiven katolle oli sijoitettu hissikonehuone, ilmastointikone ja paisunta-astiahuone, ja C-siiven katolle ilmastointikone, hissikonehuone, antennivarasto sekä antennitaso.
D-osassa sijaitsivat ruokala keittiöineen ja voimistelu- ja juhlasali olivat omana kokonaisuutenaan.
Katon pohjapiirros (A ja
C). Holmberg 3.9.1963.
TKA

Ruokalan pohjapiirros Dosan pohjakerroksessa.
Holmberg 3.9.1963. TKA
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Ruokala sijoitettiin D-rakennuksen pohjakerrokseen. Puolta tilasta hallitsi piirustuksissa ruokasali,
jonka keittiön puoleiselle seinälle oli merkitty linjasto. Linjaston takaa löytyivät keittiön moninaiset
tilat sekä asuntoihin kuuluvia varastotiloja. Myös
opettajille oli varattu oma yksityinen ruokailutila.

Juhlasaliin oli suunniteltu oma sisäänkäynti pihan
puolelle. Juhla- ja voimistelusalin sijoittaminen erilliseen rakennukseen mahdollisti tilojen käytön koulun ulkopuolisenakin aikana. Sisään tiloihin saavuttiin aulan läpi, joka oli erotettu salista pilareilla ja
niiden välissä olevilla palje-ovilla, todennäköisesti
tilan monikäyttöisyyden vuoksi. Salia ja eteisaluetta
rajasivat pilarien ja paljeverhojen ohella lattiamate-

riaali, joka oli salissa parketti ja aulassa laatta. Aulan pohjoislaidalla oli vaatesäilö. Salin yhteydessä
oli hieman korkeammalla sijaitseva näyttämö
varastoineen ja
sen vieressä
kaksi pukuhuonetta pesutiloi-

neen. Länsisivun korkeat ikkunat ja lasitiiliset kattoikkunat
toivat luonnonvaloa saliin ja sivua rytmittivät yhteensä viisi
pyöreää betonipilaria.

niistä kaksi olivat kaksioita ja yksi kolmio. Huoneistoihin kuuluvat varastotilat sijoitettiin osan pohja-

kerrokseen sekä keittiön yhteyteen. Vahtimestarille
tarkoitettu asunto oli todennäköisesti isoin ja siinä
asui jossain vaiheessa myös rehtori. Kaksiot oli tarkoitettu rakennuksen lämmittäjille.

Asuntorakennuksessa oli huoneistoja yhteensä kolme ja
Signeeraamaton luonnos juhlasalista. Turun kiinteistöliikelaitoksen arkisto

Juhla- ja voimistelusalin pohjapiirros D-osan ensimmäisessä kerroksessa. Holm-

berg 3.9.1963. TKA
24

Julkisivut
Holmbergin arkkitehtitoimiston suunnittelema oppilaitos oli ajalleen uskollinen, 1950-luvun arkkitehtuurin perinnettä ja 1960-luvun alun vaikutteita yhdistävä rakennus. Pohjois-etelä -suunnassa asemoituja, virtaviivaisia luokkasiipiä määrittivät keltasävyiset Kupittaan Saven Preeriä – julkisivutiilet,
jotka sijoittuivat kerroksittain mäntypuisten tummien kaksi- tai kolmijakoisten nauhaikkunoiden
kanssa. Tiilien sävy valittiin yhteensopivaksi lähiympäristössä sijaitsevien vanhempien rakennusten
kanssa.52 Ikkunoiden väleissä olevat ”ikkunapilarit”
olivat minerit-levyä ja vaakatasossa kulkevat ”ikkunapalkit” maalattua betonia tai peltiä. Siipiosien
päädyissä katto muodosti loivan V-muodon, sillä
katto laski reunoilta keskiosaa kohti, vaikka sivulta
antoi vaikutuksen tasakatosta. Päätyjen keskeltä ylhäältä alas ulottui korkeiden, kuusijakoisten käytävien päätyikkunoiden valkoinen nauha. Ikkunoiden
ylä- ja alapuolella oli valkoiset minerit-levyt. Päädyn
alaosa oli paneloitu. Rakennuksen perustus oli sementtirapattu. Vesikatteeksi oli valittu huopa tai
pelti. Rakennuksen A ja C-siipien katoilta löytyivät
mm. ilmastointi- ja hissikonehuoneiden rakenteet.
Maantasaolla luokkasiivistä oli 3-4.kerrosta.
Luokkasiipiä ulkoasultaan matalammat, monimuotoisemmat ja koristeellisemmat olivat rakennusosat

B ja D. Pääsisäänkäynnin sisältävä, keskelle kokonaisuutta asettuva B-osa yhdisti molempia luokkasiipiä
ja sen toiminnot sijoittuivat yhteensä kolmeen kerrokseen, joista alin oli osin maan alla. Pääsisäänkäynti oli puiston puolelle (pohjoinen) ja tasakattoisen matalan aulan ulko-ovien edessä oli teräs- ja
puurakenteinen katos, jonka alapinta oli höyläämättömästä laudasta. Muu osa rakennuksesta
nousi toiseen kerrokseen, ja toisessa kerroksessa
kulkeva käytävä näkyi rakenteesta ulkonevana
osana pihanpuolelle. Yläosassa oli molemmilla sivuilla alumiinisäleikkö, jonka takana olevat ikkunat
antoivat luonnonvaloa auditorioihin. Ikkunoiden
ympärillä oli muiden osien tapaan minerit-levyä. Tasakaton vesikatteena oli kolminkertainen bitumihuopa. Pääsisäänkäynnin eteen suunniteltu laatoitus muodostui sahatuista graniittilaatoista (meijerilaatoista 40 x 40 x 4).
Alapihan puolella olevat kaksi pientä katosta tehtiin
teräsbetonista. Eteläpuolen pohjakerroksessa oli sisäänkäynnit molempiin porraskäytäviin ja keskellä
kuusi suurta teräsputkirakenteista ajo-ovea autolaboratorioon. Autolaboratorion yläpuolelle tuli parveke, joka rakennettiin betonista ja kannatettiin
ulokkeena toimivilla ratakiskoilla. Parvekkeen kaide
muodostui nelikulmaputkesta ja 9 mm keraamipintaisesta mineriitistä.
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Voimistelusalin ja ruokalan sisältämä D-osa oli
myös luokkasiipiä matalampi (pohjakerros ja 1.krs.)
ja siinä oli B-osan tapaan pulpettimallinen katto.
Pohjakerroksessa länsisivulla sijaitsevissa ruokalassa ja keittiötiloissa oli kaksi- ja kolmijakoiset ikkunat sekä kaksi uloskäyntiä. Ikkunat reunustivat ruokalaa kahdelta (länsi- ja etelä) sivulta. Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevan voimistelusalin alaosa
tuli hieman rakennuksesta ulos. Kerroksen ikkunat
olivat suurempia ja kapeampia ja niiden yläpuolella
kulki vaakatasossa valkoinen betonipilari, jonka yllä
oli koko kerroksen leveydeltä ulottuva insulux-lasitiili-ikkuna. Lasitiili-ikkuna löytyi myös D-siiven puolella olevasta porrashuoneesta. Itäsivulla oli matalampi sisääntulo-osa, jossa oli pulpettimallinenkatto. Sisääntulo oli katettu ja aula erottui julkisivusta korkeampana ikkunarivistönä. Naulakko-, pukuhuone- ja pesutiloissa oli kapeat ikkunat seinän
yläreunassa. D-osan pohjoispäätyyn (keittiötilat) oli
sijoitettu korkea, kolmiomainen ja moniruutuinen
ikkuna, joka mukaili D-osan ja asuntojen välissä laskeutuvia portaita. Lastaussillat ja niiden portaat
tehtiin teräsbetonista yläpinta puuhierrettynä. Keittiön lastausillan yläpuolella olevan ulokkeen kaide
oli nelikulmateräs- ja putkirakenteinen. D-siiven
pohjoispuolelle sijoittuvat asunnot noudattivat oppilaitoksen ulkoasua Preeria -julkisivutiilellä, perustuksen sementtirappauksella ja pulpettimallisen katon huopakatteella. Puiset ulko-ovet yhteensä neljään asuntoon olivat rakennuksen eteläsivulla.

Julkisivu Sepänkatu (A). Holmberg
3.9.1963. TKA

A-siiven julkisivu pihan puolelta/lännestä ja
D (pohjoisesta) ja asunnot (etelästä). Holmberg 3.9.1963. TKA

Julkisivu pääsisäänkäynti / Samppalinnanpuisto. Holmberg 3.9.1963. TKA
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Julkisivu ajopihalle/Sirkkalankadulle.
Holmberg 3.9.1963. TKA

Julkisivu: C - ja D -osat pihanpuolelta/idästä. Holmberg 3.9.1963. TKA
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Julkisivu Neitsytpolun puolelta (D ja
C). Holmberg 3.9.1963. TKA

Rakennuksen pääsisäänkäyntien ja porraskäytävistä
ulos johtavat ovet olivat pääasiassa teräksestä ja lasista tehtyjä ovia, joiden kynnys oli muototerästä.
Tuulikaappien ovet seurailivat samaa mallia. Asuntojen, juhlasalin päädyn, ruokalan sekä muutaman
muun tilan ulko-ovet olivat kuultovärilaatuisia jalopuuovia, joissa käytettiin lasiosia. Ulko-ovien karmit
olivat myös jalopuisia ja kynnykset graniittia. Konelaboratorion, moottoriöljyvaraston, kattilahuoneen,
muuntajahuoneen ja keittiön lastaussillan ovet tehtiin mäntypaneeliovina, jotka peittomaalattiin. Parveke-ovet olivat lämpöeristettyjä, kaksinkertaisina
sisään ja ulos aukeavia, lasilla varustettuja ovia. Autolaboratorion ajo-ovet, kuten edelläkin on jo mainittu, tehtiin teräsputkirakenteisina, teräskarmeilla
ja kannatuskisko-vaunuilla varustettuina.

sekä yläpihalle johtava ajoluiskalle vievät ulkoportaat suunniteltiin betonipintaisiksi (puuhierto).
Ajoluiskat päällystettiin asfaltilla ja ajo-ovien eteen
tehtiin puuhierretty n. 30cm leveä teräsbetonilaatta ulokkeena perusmuurista.
Teräs- ja peltirakenteisia olivat ulkoseinien metallipäällysteet, palotikkaat, räystäskourut, piipun kaiteet, ilmastointikanavat, porraskaiteet, lämpökeskuksen porras, tavarakuilujen luukut, ikkunoiden
vesipenkit, väestönsuojan ulko-ovet ja kuilujen luukut, kattilanhuoneen luukut, kaapelikanavat ja kaapeliarinat.

Asuntojen sisäänkäyntien yhteyteen tuli kromatut
kirjeluukut ja ovikellot. Myös pääsisäänkäynti sai
kirjeluukun erityispiirustusten mukaan. Arkkitehti
suunnitteli sisäoviin myös ovenpysäyttäjät, nimikilvet ja muoviset numerot.
Sisäänkäyntien ulkoaskeleet ja ulkotasot tehtiin
pääasiassa graniitista, joka oli hakattu puolihienoksi. Graniitista valmistettiin myös juhlasalisiipeen johtavalla tiellä olevat portaat. Ulkokaiteet
olivat teräsputkea. Voimistelu- ja juhlasalin päädyssä oleva ulkoporras, kattilahuoneeseen johtava
ulkoporras, moottoriöljyvarastoon johtava porras
28

Interiööri
Oppilaitoksen interiööri suunniteltiin palvelemaan
oppilaitoksen toimintaa ja siksi oli luontevaa käyttää korkeaa kulutusta kestäviä materiaaleja.
Tilahierarkiaa tukivat samankaltaiset ratkaisut, samankaltaisissa tiloissa. Avarat ja matalat aulatilat
ruskeine lattialaattoineen, A- ja B-siipien pitkät käytävät kiillotettuine vinyylilattioineen, alas laskettuine kattoineen ja kaappirivistöineen sekä samankaltaisina toistuvat korkeat luokkahuoneet olivat
rakennukselle ominaisia. Laboratoriotiloissa oli
luonnollisesti huomioitu erikoistilojen yksilöllisyys.
Omat erityistilansa muodostivat voimistelu- ja juhlasali sekä sen alla sijaitseva ruokala.
Sisätilojen värimaailmaan pääsee käsiksi vain tutkimalla jäljellä olevia yksityiskohtia, sillä suunnittelumateriaalin joukosta ei ole löytynyt värisommitelmia. Yleisesti voidaan todeta värien olleen enemmän ajalle ominaisia maanläheisiä värejä, joissa
toistuivat ruskeat tai vaaleasävyiset laatat, harmaat
”kangaskuvioiset” käytävien ovet, vaaleanruskeat/harmaat kaapit ja muovimatot, mäntypuuyksityiskohdat (listat, ikkunat, kattolaudat) ja metallia ja
lasia yhdistävät väliovet.
Tilan tuli olla käytännöllinen, kauneus löytyi yksityiskohdista.

Uusi moderni rakennus poikkesi tunnelmaltaan täysin vanhasta vuonna 1903 valmistuneesta koulurakennuksesta.
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Useat opettajista tuntuvatkin vierastaneen tiloja ja
pitäneen vanhaa osaa uutta ”mukavampana”.53

Portaat ja portaikot
Holmberg ei suunnitellut rakennukseen ”paraatiportaikkoa” vaan neljä portaikkoa löytyivät molempien siipien päädyistä. A-siiven pohjoispäädyn portaat olivat muista poiketen kierreportaat. Muut olivat muodoltaan kaksivartisia suoria portaita lepotasoilla. Portaat ja porrastasot tehtiin teräsbetonirunkoisina ja L-askelmat sementtimosaiikkipintaisina.
Portaiden kaiteet muodostuivat nelikulmaputkesta
ja laattateräksestä. Laattateräkseen kiinnitettävä
käsijohde oli muovia. Paikoissa, joissa käsijohde
kiinnitettiin seinään, kannakkeet olivat kromattuja.

Porraspiirustus. Turun kiinteistöliikelaitoksen arkisto.

Ikkunat
Sisätilojen ikkunat muodostuivat luokkien ja käytävien välisten seinien yksiruutuisista yläikkunoista,
lasitiili-ikkunoista (D-osa) ja puisista, kaksi- tai kolmijakoisista ulkoikkunoista tuuletusluukkuineen. Sisäpuoliset ikkunapenkit laatoitettiin useimmiten
Turun Kaakelitehtaan sintratuilla lattialaatoilla
(klinkkeri). Ikkunoiden ulkopuitteiden, ovien ja lasiväliseinien lasituslistat olivat lakkalaatuista tammea
ja ikkunoiden sisäpuitteiden lasituslistat maalattuja.
Huonetiloissa, joihin tuli laattaseinä, ikkunapenkki
tehtiin samasta materiaalista kuin seinäkin.
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Ovet
Sisäovia oli monenlaisia riippuen tilasta ja sen käyttötarkoituksesta. Opettajainhuoneeseen ja kahvihuoneeseen, luokkiin ja wc:n tiloihin johtavat ovet
olivat koivuvanerista tehtyjä laakaovia, jotka oli
päällystetty kangaslaminaatilla (arkkitehdin ohjeiden mukaan Sasmo tai vastaava). Samalla laminaatilla päällystettiin myös wc-koppien lastulevyovet.
Kynnykset, mikäli niitä oli, olivat tammesta. Ilmeisesti luokkien välissä olevien opettajien työhuoneiden ovien yläosissa oli lasiruudut. Kosteiden tilojen
ovet olivat lämpöeristettyjä ja molemmin puolin paneloituja. Paikan päällä tehtävien komeroiden ovet
olivat tehdasvalmisteisia, peittovärilaatuisia laakaovia. Työntö-ovet, joita löytyi esimerkiksi elektro-

niikan laboratoriosta, tehtiin kangaslaminaattipintaisina lasiovina. Heiluriovet tehtiin samaan tapaan
laakaovien kanssa. Paljeovet, joita oli muun muassa
voimistelu- ja juhlasalia sekä aulaa jakamassa, oli
valmistettu telonista ja huovasta. Paljeoville oli
upotetut kiskot lattiassa ja katossa. Kerrostaso-ovet
olivat suurimmaksi osaksi lankalasiovia teräskehyksin. Rautalankalasina käytettiin arkkitehdin ohjeiden mukaisesti ”ensiluokkaista englantilaista rautalankalasia”. Porrashuoneissa ja sisääntulohallissa oli
puuovet. Palo-ovet, arkistohuoneiden ovet ja muut
vastavat oli teräsrakenteisia (arkkitehdin antama
esimerkkimalli Kaipio).54
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Lattiat
Myös lattiapäällysteet vaihtelivat tilasta riippuen.
Betonilattioita löytyi puuhierrettynä, teräshierrettynä ja hiottuna etenkin pohjakerroksesta, ullakolta
ja erilaisista kellari- ja varastotiloista. Sementtimosaiikkia käytettiin etenkin portaikoissa ja porrasaskelmissa. Luokkiin, muihin huonetiloihin, ruokalaan, komeroihin ja käytäviin laitettiin linoleumia tai
muovilaattaa (esim. Vinyl-Kilpa tai Finnlex) ja männystä tehdyt jalkalistat. Sisääntuloaulaan ja juhlasalin aulaan valittiin ruskeasävyistä Kupittaan saven
teollisuuslaattaa kokoa 270 x 270 x 30mm (N:o 957
ALK) ja listat olivat tammea. Voimistelu- ja juhlasalin lattia sekä näyttämön ja vaatesäilön lattiat tehtiin parkettilattiana tammisauvoista ilman kuviointia. Saniteettitiloihin puolestaan valittiin Pukkilan sileitä, neliön muotoisia 100 x 100x mm sintrattuja
laattoja. Muun muassa konepajalaboratorio puolestaan sai pölkkylattian männystä. Lattia tehtiin 10
cm korkeista 2’’ x 4’’ mäntypölkyistä puun syyt pystyyn ja kiinnitettiin bitumilla alustaan ja toisiinsa.
Pölkkyjen väliset saumat täytettiin bitumilla ja hiekalla. Lattia sai tasaisen tumman värin pölkkyjen
päihin imeytetyn bitumin ja puhalluslampun ansiosta. Kemian laboratorion lattiamateriaaliksi tuli
”Hovi-laatta”.
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Seinät
Sisätiloissa käytetyt poltetut kalkkihiekkatiilipinnat rapattiin sileiksi ja näitä pintoja oli suuressa
osassa luokkatiloja ja muita huonetiloja sekä esimerkiksi ruokalassa ja sisääntulohallissa. Sisätilojen seinistä löytyi myös mäntyponttia sekä minerit- ja eterniittilevyjä, joita käytettiin vaihtelevasti
eri tiloissa. Yleisesti voidaan todeta, että eri seinämateriaaleja yhdisteltiin samoissa tiloissa. Sisääntulohallin pilarit päällystettiin ”postimerkkilaatoilla”. Pohjakerroksen betoniseinien pinnoissa jäljiteltiin ympäröivien pintojen ulkonäköä.
Seinälaattoina, kuten esimerkiksi keittiötiloissa
käytettiin aikakaudelle tuttuja, useimmiten valkoisia Pukkilan seinälaattoja (koko 150 x 150
mm). Laatoituksen saivat myös erilaiset pesutilat
ja -pisteet niin luokissa kuin työtiloissa.

Alakatot
Alakatot olivat valtaosaltaan joko rei’itettyjä ja
maalattuja Kipsonit-, Asbestwood- ja alumiinisia
Lautex -levykattoja tai lautakattoja (männystä tai
kuusesta). Lautojen tuli olla palkkivälin pituisia.
Etenkin korkeammissa luokkatikoissa, opettajien
työhuoneissa, juhlasalissa ja sen aulassa katot olivat
maalaamattomia lautakattoja. Luokissa ja varastotiloissa käytettiin myös osin levykattoja. Auditorioiden ja käytävien katot olivat alas laskettuja Lautex33

levykattoja. Sisääntulohallin katto rakentui Lautexlevyistä ja oli käytävän kohdalla laskettu. Pohjakerroksissa ja portaikoissa sisäkatot olivat useimmiten
betonia tai Lautex-levykattoja. Asbestwood-levyjä
vaikuttaa käytetyn etenkin wc-tiloissa. Rei’itettyjä
Kipsonit-levyjä käytettiin puolestaan laboratoriotiloissa ja ruokalassa. 55

Kalusteet
Holmberg suunnitteli itse myös monia kalusteita ja
kalusteiden piirrokset löytyvät Turun kiinteistöliikelaitoksen arkistosta. Oppilaitokseen saatiin hyllyjä,
penkkejä, erilaisia kaappeja, monenlaisia pöytiä
opettajille ja oppilaille, vaatenaulakkoja, sisääntulohallin myymälälle ja keittiötiloille omat kalusteensa.
Toimistosta löytyi muun muassa 6 metrin mittainen
tamminen palvelutiski. Kalusteiden mainittiin rakennusselostuksessa olevan ”laadultaan tehdasvalmisteisia, mahdollisuuksien mukaan tehtaassa pintakäsiteltyjä, työselityksen ja tätä täydentävien kalustopiirustusten mukaisia”. Selostuksessa annettiin
myös mahdollisuus valita osa kalusteista valmiista
vastaavista tuotteista rakennuttajan suostumuksella.
Kahdessa auditoriossa oli lasitaulut, kuten luokissakin. Koivusta valmistettu demonstraatiopöytä oli
kokoa 60 x 300. Pöydän levy oli päällystetty haponkestävällä laminaatilla ja siinä oli koivureunat. Pöytälevyn alla oli laatikosto, kaksi hyllykaappia ja jalkatila. Pöydän taustalevy oli avoreunainen. Seinällä
oli Vistaglow -varjokuvakangas ja tilassa myös pöytäheijastinkone. Oppilaspöydät nousevassa katsomossa olivat teräsputkirakenteisia, joissa istuin selkänojineen oli tehty taivutetusta koivuvanerista. Selostuksessa on mainittu erikseen, että ”nousevien

Holmbergin toimiston suunnittelema vaatekaappi. Turun kiinteistötilalaitoksen arkisto.

istuinten ääni tehokkaasti vaimennettu”. Kirjoituslevyt olivat alaslaskettavia. Ikkunoissa oli sälekaihtimet.
Luokkien ikkunoihin teetettiin ikkunaseinän mittaiset kimpilevyrakenteiset verhotangot, jotka maalattiin ja luokkien perälle tulivat upotetut kaapit. Luokkien etuosassa oli ”opettajankoroke”, johon opettajanpöytä oli sovitettu. Muita kalusteita olivat perin34

teiset lasitaulu, liitukouru ja varjokuvakangas. Etenkin erikoisvaatimuksia esittävät laboratoriohuoneet
tarvitsivat erikoiskalustusta ja niitä suunniteltiin tarpeen mukaan. Juhla- ja voimistelusaliin ajan mukaisesti tuli seiniin irrotettavat koripallotelineet, lattiakiinnikkeet muun muassa nyrkkeilykehää ja tennisverkkoa varten sekä maalatut pelikenttärajat lattiaan. Näyttämön yhteyteen varustettiin kankainen

Kaappien eteen suunniteltiin teräskannakkeiden varassa olevat tai putkijaloilla seisovat penkit mäntylankuista.
Myös asuntojen materiaalit noudattelivat samaa
linjaa päärakennuksen kanssa. Kolmioon ja kaksioihin tuli lattiamateriaaliksi vinyylilaattaa, paitsi makuuhuoneeseen ja olohuoneeseen, jossa lattiapinta
oli linoleumia. Kylpyhuoneessa lattia oli sintrattua
laattaa. Jalkalistat olivat mäntyä kuten muuallakin
rakennuksessa. Seinissä oli rappaus ja myös katot
oli rapattu ja tasoitettu sileäksi. Huoneistoihin
suunniteltiin tarvittavat sisusteet ja kalusteet, kuten
esimerkiksi keittiönkaapit ja komerot.56

Hahmotelma aulan ja sen yhteydessä olevien kanslia- ja opettajatilojen kalustuksesta. Turun kiinteistöliikelaitoksenarkisto.

esiriippu ja sen siirtolaitteet. Rakennusselostuksessa mainitaan myös yksinkertaisten kulissien kannatus- ja siirtolaitteet. Puhujapönttö valmistettiin
huonekaluputkesta ja tammesta. Sali sai myös Vistaglown varjokuvakankaan rullamekanismilla. Aulan
päällysvaatesäiliön tiski oli tammesta ja siinä oli

avonaisia säilytyslokeroita koivusta. Myös vaatenaulakot olivat tammea kromioiduin koukuin.
Rakennuksen pukuhuoneet saivat yhteensä 100
kappaletta peltisiä pukukaappeja, joiden malliesimerkiksi oli annettu Sohlberg 30x50 riippulukolla.
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Hissit
Rakennukseen tuli kaksi kappaletta viiden hengen
veräjättömiä hissejä, jotka sijoitettiin A- ja C-siipien
portaikkoihin lähelle B-osaa. Hissikorien seinät ja
katto olivat sisätilojen ilmeen mukaisesti kangaslaminaattipäällysteisiä, kuten myös ovet ja hissiaukon
etulevy. Valaisimet olivat piilovalaisimia ja lattia kumimattoa.

Rakennetekniikka
Rakennukseen tehtiin teräsbetonipilarirunko ja pilareita oli syvyyssuunnassa neljässä rivissä. Rivit sijoittuivat ikkuna- ja käytäväseinille. Välipohjat tehtiin
ylälevyholvina tai massiivilaattana. Kantavat väliseinät olivat betonista tai teräsbetonista. Ulkoseinien
rakenne muodostui suurimmaksi osaksi seuraavasti:
ulkoapäin ½ kiveä Preeria-julkisivutiili, puhdasmuuraus, mineraalivillalevy, monireikä- tai kennotiili,

pintamateriaali. Perustus tehtiin betonista ja teräsbetonista ja ulotettiin kallioon. Reunoilta keskelle
loivasti laskevan tasakaton (A ja C) ja porrastettu
ja/tai vaihteleva pulpettikaton (B, D) vesikatteet olivat kolminkertaista bitumihuopakatetta.

Tarkemmat tiedot rakenteista ovat seuraavissa
alaluvuissa. Lähteenä on käytetty pääpiirustuksia,
rakennusteknillisten töiden rakennusselostusta ja
koneteknillisten töiden työselostusta.

Leikkauspiirustus (C ja D). Luokka- ja juhlasaliosa. Holmberg 3.9.1963. TKA

Leikkauspiirustus: A-siipi ja yhdyskäytävä.
Holmberg 3.9.1963. TKA
36

Leikkauspiirustus: juhlasali. Holmberg
3.9.1963. TKA

Leikkauspiirustus: auditorio-osa ja sisäänkäynti.
Holmberg 3.9.1963. TKA.
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Perustukset
Perustukset tehtiin betonista ja teräsbetonista ja
ulotettiin kallioon ja vähintään viereisen alimman
lattiapinnan alapuolelle 40 cm. Perustuksen alle jääneet kaltevat kalliopinnat louhittiin porrastuksella.
Betonointi tehtiin perustusten alle jäävän koskemattoman kallion päälle. Perusmuuriin jätettiin tarvittavat aukot ja syvennykset putkia, kaapeleita ja
vastaavia varten sekä aukot maanvaraisten lattiarakenteiden alle tulevan sorastus- tai sepelikerroksen
yhdistämiseksi salaojitukseen.

Edellä mainitun sorakerroksen päälle tehtiin varsinaiset maanvaraiset lattiat, jotka olivat seuraavia
tyyppejä:
L2: Huoneiden 001-007 (A-siipi/pihapuoli/kattilahuone, varapolttoainevarasto, öljysäiliö jne.), kadunalaisen tunnelin ja kanaalikerroksen tilojen lattiat, samoin kuin väestönsuojan lattia, jonka aluslaatta mitoitettiin rakennepiirustusten ja väestönsuoja-asetuksen mukaan.

Väestönsuojat
Rakennukseen tehtiin kolme kpl C luokan väestösuojaa, joiden rakenteet tehtiin voimassa olevien
asetusten ja päätösten mukaisesti.
Maanvaraiset lattiat
Lattioiden alle tehtiin salaojituksen yhteydessä
oleva 20 cm paksuinen painumattomasti veden
kanssa tiivistetty kerros puhtaasta karkeasta sorasta tai sepelistä. Tämän päälle levitettiin ohut kerros hienorakeisempaa soraa. Sora- tai sepelikerros
yhdistettiin salaojitukseen perusmuurin läpi välittömästi salaojitustason yläpuolelta 10x10 cm suuruisilla aukoilla k/k 300.

Turun Teknillisen oppilaitoksen laajennuksen rakennusteknillisten töiden
rakennusselostus. KA
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L3: Pohjakerroksen lattiat rakennuksessa olivat pääosin tätä tyyppiä yksinkertaisella kosteuseristyksellä. Vaihtoehtoisesti voitiin käyttää myös holvirakenteen tyyppiä Akt (ks. välipohjat).
L6: Pesuhuoneiden, suihkujen, tiskausosaston ja
perkauskeittiön lattiat
L9: Konelaboratorion ja siihen liittyvien tilojen lattiat tehtiin pölkkylattiana.

Välipohjat
Välipohjat tehtiin useimmiten ylälevyholvina tai
massiivilaattana tyyppiä A (laatan koko vahvuus vähintään 16 cm), seuraavin poikkeuksin:

Akt: Rakennuksen alaisten putkikaivantojen katot
tehtiin yleensä tyyppiä Akt. Missä Akt soveltui huonosti, käytettiin massiivilaattaa, jonka alapinnassa
oli 10 cm Tojax-levy tai vastaava.

A: Pohjakerroksen laboratoriotilojen (A- ja B-osat)
sekä kattilahuoneen kattolaatan kokonaispaksuuden oli oltava vähintään 20 cm äänieristyssyistä.
Porrashuoneen yhteydessä olevien wc-ryhmien
laattapaksuuden oli oltava vähintään 20cm. Moottoriöljyvaraston päällä oleva holvi oli tyyppiä A,
jossa pintabetonin sijasta oli pölkky. Väestönsuojan
katto tehtiin tuolloin voimassa olevien VSS-määräysten mukaisesti, tyyppinä A.

A-siivessä sijaitsevaan kierreportaaseen liittyvä kantava holvi tehtiin kaksoislaattaholvina porrashuoneen osalta.

Akr: Juhlasalin (D-osa) lattia, jonka pintamateriaalina parketti.
AV: Kylpy- ja suihkuhuoneiden sekä suurempien
käymälöiden lattiat.
Ak: Yhdenhengen käymälät.
At: Asuntojen lattiaholvit (kellaroidulla osalla) mineraalivillaeristeellä, samoin kuin opettajahuoneryhmän ja kansliatilojen (B-osa) päällä oleva holvi. Perkaushuoneen ja pesutilojen yläpuolella oli kosteuseristys.

Turun Teknillisen oppilaitoksen laajennuksen rakennusteknillisten töiden rakennusselostus. KA
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Ensimmäisen kerroksen niiden huoneiden tai huoneen osan lattiat, joiden alla ei ollut kellaria tehtiin
useimmiten tyyppiä Akt 20cm Leca-soraesteellä.
Suihkutiloissa ja vastaavissa oli tämän lisäksi yksinkertainen kermieristys.

Yläpohja
Yläpohja tehtiin osittain vaakasuorana tyyppiä Au 1
ja osittain vesikaton kallistusta noudattaen tyyppiä
Au 5. Rakennusselityksessä pohjakerroksen huoneiden 0107-0109, 0116, 0117 katto merkittiin tyypiksi
Au 7, mutta kyseisten huoneiden sijainti on tuntemattomasta numerosta johtuen epävarma.
Vesikatto
Rakennuksen eri osissa oli vaihteleva ja porrastettu
tasakatto tai pulpettikatto, jossa oli pelti- tai kolminkertainen bitumihuopakate. Ullakottomalla
osalla peitettiin lämpöeristys 4,5 mm Luja-levyllä tai
vastaavalla ja tämän päälle korokkeiden varaan
kiinnitettiin kattotuolit 2’’ x 4’’ c/c 90 cm kohtisuoraan räystästä vastaan. Ullakko-osalla tehtiin kattotuolit rakennepiirustusten mukaan. Kattokaivot olivat kuparista.
Hissikonehuoneiden, ilmastointikonehuoneiden
sekä porrashuoneiden vesikaton yläpuolelle työntyvät osat A- ja C-siivissä pellitettiin kauttaaltaan 0,62
mm kuumasinkityllä pellillä, samoin kuin katto Bosan tilojen (opettajanhuoneet ja käytävä) yläpuolella. Sekä katon, että seinän rakenne oli Au 6:n mukainen.
Luokkasiiven C katolle tehtiin ns. antennitasanne
erikoispiirustusten mukaan painekyllästetystä puu-

Turun Teknillisen oppilaitoksen laajennuksen rakennusteknillisten töiden rakennusselostus. KA
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tavarasta. Tasanne tuettiin teräsputkiin, jotka lepäsivät ullakkopohjan päällä. Tasanteelle kiinnitettiin
yläpäästä suljettavat teräsputket antennien pystyttämistä varten.
Vesikatolle tehtiin yhteensä noin 20 kpl 60x60 cm
suuruisia kattoluukkuja, jotka katettiin 1 mm kuumasinkityllä pellillä. Kattosillalta johti alla olevaan
elektroniikan laboratorioon kaksi kattokuilua, jotka
lämpöeristettiin kuten yläpohja sekä varustettiin
lämpöeristetyillä luukuilla, jotka katettiin kuten
muut kattoluukut.

Ulkoseinät
Maanpinnan alapuolella ulkoseinät tehtiin seuraavaa rakennetta ulkopinnasta lukien:
-

perusmuuri betonia tai teräsbetonia.
1-kertainen kosteuseristys
7,5 cm mineraalivillalevy
½-kiven verhomuuraus monireikätiilistä tai
höyrykarkaistuista kalkkihiekkatiilistä muurattuna ja päällystettynä huoneselityksen
mukaisesti.

Pilarien kohdalla ei tehty verhomuurausta vaan
kosteuseristys ja lämpöeristys olivat pilarin ja perusmuurin välissä.
Väestönsuojan ulkoseinä tehtiin ulkoapäin lukien
seuraavasti:

Turun Teknillisen oppilaitoksen laajennuksen rakennusteknillisten töiden rakennusselostus. KA

-

kosteuseristys
sementtirappaus
lämpöeristys 15cm Leca-tiiltä
kantava teräsbetoniseinä 40cm

S8: Maanpinnan yläpuolella olevien ulkoseinien
rakenteeksi tuli yleisimmin: ½ kiveä Preeria –julkisivutiili, puhdasmuuraus, 7,5cm mineraalivillalevy,
½ kiveä monireikä tai kennotiili, pintamateriaali.
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Ulkopuolinen muuraus kannatettiin aukkojen päällä
betonipalkilla, joka sidottiin 5cm korkkieristyksen
läpi kantavaan seinäpalkkiin.
S9: Kohdissa, joissa ulkoseinän ulkokuorena oli betoni, kuten sokkeliosassa.
S10: Minerit -päällysteiset ulkoseinät (käytävien
päät) ja ikkunapilarit. Kantavien ikkunapilarien välissä oli erivalmisteinen teräsbetonipilari.

S11: Päädyissä, joissa rakenteellisista syistä sisäkuori tehtiin kokonaan betonista, käytettiin lämpöeristyksenä 10 cm mineraalivillalevyä.

kahdella luokalla oli yhteinen väliseinä (ilman luokkien välistä opettajan huonetilaa), seinä tehtiin
suurtiilistä 20cm paksuiseksi.

Ullakon osalla muurattiin ulkoseinät ½-kiven paksuisina tarvittaessa vahvistaen seinät tiilipilasterein.

Käytäväseinät, joiden yläosa oli lasia, rakentuivat
seuraavasti: yksinkertaiset lasit kiinnitettiin lasituslistoilla suoraan puukarmiin. Karmin yläpuolelle tuleva osa tehtiin teräsbetonista tai seinälevyistä puurungon varaan ja alapuolelle tuleva osa yleensä väliseinätiilistä 1/2.-kiven paksuisena.

Pilarit: Kantavat pilarit olivat yleensä teräsbetonia
ja ne päällystettiin samalla materiaalilla kuin ko.
huoneen seinät. Puhtaaksimuurattavien seinien yhteydessä valettiin pilarit sileätä muottia vastaan ja
jätettiin betonipintaisiksi.
Betonipintaisiksi jäävien pilarien kulmat viistettiin,
paitsi autolaboratoriossa missä niiden vapaat kulmat suojattiin lattiasta kahden metrin korkeuteen
ulottuvalla teräslevyllä.

Väliseinät
Kantavat väliseinät (porraskäytävät) tehtiin yleensä
betonista tai teräsbetonista. Suojahuoneiden väliset seinät olivat vähintään 15 cm ja ympärysseinät
yleensä 40 cm, käytävää vastaan 60cm.
Rakennuksesta löytyi muutoin kahdeksan erilaista
väliseinärakennetta:
Osat luokkien välisistä seinistä oli puoliraskaista
poltetuista tiilistä tehty ½-kiven seinämä. Puhtaaksimuurattavien tilojen yhteydessä käytettiin ½-kiven kalkkihiekkatiiltä (esimerkiksi pannuhuone). Jos

Muita muurattuja väliseiniä olivat ¼-kiven paksuiset
hohkotiilestä muuratut ja kahdesta ¼-kiven seinästä
(joista toinen muurattiin hohkotiilestä, toinen raskaista tai puoliraskaista tiilistä) muuratut seinät.
Seinien väliin jätettiin 5-7 cm rako, johon ripustettiin kolminkertainen aaltopahvi.
Kerrosovien yhteydessä olevat seinät olivat lankalasista L-teräsrungon varaan tehtyjä. Lasit kiinnitettiin
runkoon puisin lasituslistoin.
Väliseininä oli myös lastulevystä tehtynä ja käymälöiden ja wc-koppien väli- ja etuseinät tehtiin 20mm
Sasmo-levystä L-teräsrunkoon.
Muuntajahuoneen muuntajien väliset kivirakenteiset seinät tehtiin teräsbetonista 10-15 cm paksuina.
Muuntajahuoneen kaikki seinät rapattiin.
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Talotekniikka
Lämmityksenä toimi vesikeskuslämmitys, jonka
energianlähteenä oli öljy. Lämmönluovuttajina olivat teräslevyradiaattorit ja esilämmitetty raitis ilma.
Ilmanvaihto muodostui koneellisen ja luonnollisen
ilmanvaihdon yhdistelmästä. Suurempiin tiloihin oli
asennettu sisäpuhalluslaitteita, joista juhlasalissa oli
erikoisrakenteinen ruotsalaisen Ventilations Ab Ahlsell-Rylanderin valmistama ja Oy Taloaines AB:n
myymät ALG-säleiköt, jotka varmistivat tehokkaan
sisäänpuhallusilman ja huoneilman sekoittumisen.
Suurimmaksi osaksi poistotuuletus tapahtui kaikista
tiloista koneellisesti keskipakoispuhaltimien ja huippuimurien avulla. Tämän lisäksi ilmanvaihdosta
huolehtivat raitis- ja poistoilmaventtiilit. Luokkiin
ilma tuli ikkunoiden tai ovien kautta.
Pystysuorat lämpöjohdot asennettiin yleensä näkyviin ja hiukan irti valmiista seinäpinnasta. Vesi-,
lämminvesi- ja viemärijohtojen nousulinjat sijoitettiin niille varattuihin kanaviin/seinäroiloihin, joiden
seinämät olivat muiden väliseinien rakennetta ja
vähintään 5 cm paksuiset. Pohjakerroksessa asennettiin lämpö-, vesi ja lämminvesijohtojen vaakavedot osaksi lattian alaisiin putkikanaviin, osaksi katon
alle, yleensä näkymättömiin.

Luonnollisen ilmastoinnin kanavat tehtiin muuraten
samasta materiaalista kuin väliseinät ja niiden sisäpinnat olivat sileät. Koneellisen ilmastoinnin vaakakanavat tehtiin 1mm teräspellistä (sinkitty). Niillä
osilla, missä kanavat jäivät katon alapuolelle näkyviin, peitettiin peltikanavat katon normaalilla päällysteellä tai asbestwood -levyllä kiinnitettynä palokyllästettyyn koolaukseen tai mikäli ilmastointisuunnitelma edellytti palonkestävää suojausta, betonilla tai muuraten. Näkyviin jäävä kanava tai ainakin sen verhous oli tehtävä koko huonetilan, tai ainakin kokonaisen palkkivälin mittaiseksi. Peltikanavat peitettiin useimmiten (esimerkiksi käytävissä)
altapäin kevytrakenteisella alas lasketulla katolla,
joka kannatettiin teräksisillä kannattajilla tai palonkestokyllästetyllä puurakenteilla (tai molemmilla).

Piha
Olof Holmbergin signeeraama istutussuunnitelma
vuodelta 1963 antaa käsityksen siitä millaista pihaaluetta oppilaitokselle suunniteltiin. Rakennukset
oli sijoitettu näkyvälle, korkealle paikalle Samppalinnan puiston yhteyteen. Tiiviimmän rakentamisen

Koulun erikoistarpeiden mukaisesti rakennukseen
asennettiin myös paineilmalaitteet sekä kaasulaitteet kemian ja teknologian laboratorioon, kemian
luentosaliin ja auditorioihin.57
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rajatessa itä- ja eteläpuolelta (Sepänkatu ja Sirkkalankatu), lännestä eli Neitsytpolun suunnasta rakennuksiin oli vapaa näkymä, vaikkakin etenkin ruokala/juhlasalirakennus ja asunnot sijaitsivat katutasoon nähden korkealla kalliolla. Rakennusten sijoittelu tontille aikaansaa pääsisäänkäynnin puolelle
suojaisan yläpihan, joka avautuu puistoon.

Rakennuksen B-osan pääsisäänkäynnille kuljettiin
Sepänkadulta ja eteläpuolella sijaitsevalle ajopihalle
eteläpuolella Sepänkadulta ja Sirkkalankadulta.
Myös Neitsytpolun puolella kulki väylä, joka vei oppilaitoksen ruokalan ja keittiön tiloihin. Länsipuolella kulkevalta tieltä näkyy piirretyn kapea kulkureitti Neitsytpolulle.
Yläpihalle Sepänkadulta ajettaessa, kadunvarteen
on suunnitelmaan merkitty vuorijalavien ryhmä ja
lähemmäs rakennusta, A-siiven sisäänkäynnin yhteyteen yksittäinen riippajalava. Sisäänkäynnin
edustalla oli 60x60 -kokoinen teräsbetonilaatoitus.
Sepänkadun puolinen jalkakäytävä oli laatoitettu
30x30 -kokoisilla standardibetonilaatoilla.
Pääsisäänkäynnin edusta oli ristikkomaisesti laatoitettu 30x30 cm kokoisilla valkosementtilaatoilla,
jotka oli juotettu asfalttiin. Aivan pääsisäänkäynnin
yhteyteen, katoksen alle oli rakennussuunnitelmassa merkitty laatoitus graniittilaatoista (meijerilaatoista 40 x 40 x 4). Muutoin yläpiha ja ajopiha
olivat asfalttia. Pääsisäänkäynnin viereen oli sijoitettu kaksi istutusaluetta, joissa oli pensashanhikkia. Suurempi parkkialue suunniteltiin puiston reunaan, pääsisäänkäynnin edustalle. Myös rakennuksen eteläsivulla ja Sirkkalankadulle johtavan tien
varrella oli autopaikkoja. Autopaikat maalattiin asfalttiin valkoisella ”silogenilla”.

Yläpihan parkkialueelta vei 60x60 -kokoisilla teräsbetonibetonilaatoilla (pinta uurrettu luudalla) laatoitettu polku, jossa oli liuskekivireunus. Laatoitus
jatkui juhlasalin edustalta kohti viereistä asuntorakennusta ja niiden väliin. Juhlasalin edustalla oleva
kallioinen alue oli pihan selkein kokonaisuus, jonka
yhteyteen sijoitettiin lipputanko ja polun varteen
vuorimäntyjä, kivikkokasviryhmä sekä lähelle sisäänkäyntiä kolme vaahteraa. Alue avautui ja jatkui
kohti pohjoisessa sijaitsevaa Samppalinnan puistoa.
Oppilaitoksen eteläpuolella oli tyhjä kallioinen
tontti, johon 1990-luvun alun uudisrakennus myöhemmin sijoitettiin. Alue on kuitenkin otettu istutussuunnitelmassa huomioon ja sen reunoille on
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merkitty nurmikkoa ja puustoa. Rakennuksen Neitsytpolun puolelle sijoittuvan kallioiseen rinteeseen
istutettiin nurmikkoalueille muun muassa vaahteroita, koivuja, pensashanhikkia, lehmuksia, vuorijalavia, vuorimäntyjä, happomarjapensaita ja sorvarinpensaita. Yhdessä nämä alueet muodostivat
puistomaisen kokonaisuuden, joka on etenkin kasvaessaan sulautunut ympärillä oleviin Urheilu- ja
Samppalinnan puistoalueisiin.58 Turun kiinteistö- ja
rakennuslautakunta myönsi vuonna 1965 lääninrakennustoimistolle luvan puistokäytävän rakentamiseksi Samppalinnanmäelle asuntorakennuksen
länsipuolelta, mikä entisestään yhdisti piha-aluetta
puistotilaan sekä maauimala-alueeseen.59

Muistoja oppilaitoksen tiloista
Harri Lindroos opiskeli oppilaitoksessa insinööriksi
vuosina 1969–73 autotekniikasta ja toimi erilaisissa
opetustehtävissä vuodesta 1974 vuoteen 2012.
Lindroos on kirjoittanut useita kirjoja koskien opiskeluaikaansa ja opetuslaitoksen henkilökuntaa.
Lindroos muistelee rakennusta seuraavasti:
”Ensikokemukseni rakennuksesta on keväältä 1966,
jolloin kävin pääsykokeissa varaamassa itselleni opiskelupaikan. Rakennus oli aivan uusi, vieläpä vähän
keskeneräinen. Maalaispojalla oli ennennäkemättömän tärkeä päivä. Silloin ratkesi pääseekö vieraita kieliä kammoksuva, matematiikassa pärjäävä nuorukainen siirtymään kesken lukion ammatinvalinnanohjaajan suosittelemaan opiskelupaikkaan. Oli ollut aikainen herätys. Oli osattava suunnistautua isossa kaupungissa ennestään tuntemattomaan osoitteeseen.
Oli jännittämistä vaikka missä asiassa. Rakennus oli
valoisa, ilmava ja kaikin puolin houkutteleva. Kun
myös pääsykokeen käytännöistä vastannut henkilökunta tuntui asialliselta ja asiansa osavalta, aloin todella toivoa tullakseni valituksi. Kävi niin kuin olin toivonut. Sain ehdollisen opiskelupaikan syksyyn 1969. Se
varmistui, kunhan hankin 16 kuukautta työkokemusta
opintoja vastaavalta alalta (autotekniikka). Näin tapahtui. Työkokemuksen hankkimisen lisäksi olin varannut vuoden aikaa varusmiespalveluksen suorittamiseen. Sen tein 2. erillisessä autokomppaniassa Turussa.
Opiskelu alkoi syksyllä 1969. Edelleen rakennus tuntui
kaikin puolin tarkoitukseensa sopivalta. Insinööriopiskelija ei osaa varmaankaan kiinnittää huomiota arkkitehtuuriin, tuskin ehkä tajuaa koko termiä. Jälkeen-

päin olen ymmärtänyt, että arkkitehti on osannut sijoittaa rakennusoikeuden suomat neliöt hyvin viisaasti. Varsinaiset luentosalitilat sijaitsevat kahdessa
pitkässä siivessä (A ja C). Kummassakin siivessä on valoisia luokkahuoneita keskikäytävän molemmin puolin
kolmessa tai neljässä kerroksessa. Laboratorio- ja
muut raskasta logistiikka vaativat tilat oli sijoitettu
rinnetontti huomioon ottaen aina katutasolle. Tuntumaani 1960-luvulta aina 2010-luvulle asti leimaa rakennuksen tarkoituksenmukaisuus. Tiloja hallitsivat
edullisesti rakennetut, helppohoitoiset pinnat. Värit
olivat maltillisia ilman ihmeempiä tavoitteita.
Luokka- ja pikkuopettajanhuoneiden numerointi oli
selkeä. Oikea osoite löytyi vaivatta. A-, B- ja C- siipien
kerrokset merkittiin numeroin 0, 1, 2 ja 3 niin, että 1.
kerros oli pääsisäänkäynnin tasolla. Huoneitten numerointi oli lainattu Turun kaupungin järjestelmästä siten, että Aurajoen suuntaisten käytävien (B) numerointi lähti yläjuoksun suunnasta ja jokea vastaan kohtisuorien käytävien (A ja C) numerointi lähti joesta pois
päin. Kulkusuunnassa alusta loppuun päin mentäessä
parittomat numerot olivat oikealla ja parilliset vasemmalla puolella.
Kaikille opettajille tarkoitettuun isoon yhteiseen opettajainhuoneeseen johti ovi pääaulasta. Isossa huoneessa oli pitkä pöytä ja tuolit kymmenille käyttäjille.
Pienessä perähuoneessa poltettiin tupakka ja kerrottiin juttuja. Myös opintotoimistoon johti ovi pääaulasta. Opintotoimiston ja opettajainhuoneen välissä
oli rehtorin toimisto. Sinnekin johti ovi pääaulasta. Rakennuksen poikittaissiiven (B) toisessa kerroksessa on
ollut alusta asti kaksi auditoriota ja niiden välissä yhteinen varastotila. Auditorioissa oli n. 120 istumapaikkaa. Varusteina mm. heijastus koneet, joilla pystyi
näyttämään kuvia valkokankaalle suoraan kirjasta.
Kolmas auditorio rakennettiin 90-luvun alussa pääsisäänkäynnin yläpuolelle.
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Luokkahuoneitten välissä oli alun perin aina yksi opettajan työhuone, jonne kuljettiin eteis-/varastotilan lävitse. Useat opettajanhuoneet oli jaettu kahden käyttäjän kesken. 1990-luvun alun remontin yhteydessä
luokkahuoneita lyhennettiin, jolloin saatiin tila toiselle
opettajanhuoneelle. Käytävästä johti kuitenkin yhteinen ovi ”kaksioon”.
Luokkahuonesiipien (A ja C) 2. ja 3. kerroksessa oli
opettajanhuoneen ja sen varaston kokoinen tupakkahuone, yhteensä siis neljä kappaletta. Ne muutettiin
myöhemmin opettajien työhuoneiksi. Hissejä ei ollut
mitoitettu opiskelijoiden käyttöön, siksi oli järjestetty
tupakkahuoneet. Luentojen välisillä tauoilla tupakkamiehet (naisia ei juurikaan ollut) sauhuttelivat ulkona
tai tupakkahuoneissa. Kaksituntisten tenttien puolivälin kohdalla poltettiin luokkahuoneissa, jos sitä ei kovasti vastustettu. Yleensä ei vastustettu. Ikkunat auki
ja Marlboroaskit sekä tuhkakupit työpöydän laatikoista pöydille. Opiskelijoilla asia voi kiireessä unohtuakin, mutta joutilaana istuskellut opettaja odotti
hetkeä. ”Mahtaaks saada polttaa tuhmaa tupakkia?”
Tuollainen kysymys on jäänyt mieleeni. Tupakointilakien tullessa ja kulttuurin muuttuessa suvaitsemattomammaksi luokkahuoneessa tupakointi loppui joskus
1970-luvun puolenvälin paikkeilla.
Oppilaskunta järjesti juhlasalissa tansseja 1960- ja 70-luvuilla. Siellä esiintyi nimekkäitä orkestereita.
Tanssien aikana ruokalassa oli puffetti. Tanssit loppuivat aikoinaan ja tilalle tuli ruokalassa toiminut joka
lauantainen disco. Pihaa on käytetty pysäköintialueena. Parkkipaikoista on aina ollut pulaa.
Aikoinaan rakensimme aikojen kuluessa varastoihin
kertyneistä mielenkiintoisista teknisistä esineistä museon, joka sijaitsi ns. vanhan puolen rakennuksessa,
Sepänkatu 2.”

Peruskorjaus ja uudisosat 1991–
1993
Monen tahon yhteistyö
Oppilaitoksen seuraavat laajennussuunnitelmat tulivat eteen jo hyvin nopeasti uuden rakennuksen
valmistumisen jälkeen. Teollisen toiminnan kehittyminen kasvatti tarvetta insinööri- ja teknikkokoulutukselle ja ensimmäinen selvitys tilantarpeesta teetettiin jo vuonna 1980, vain neljätoista vuotta rakennuksen valmistumisen jälkeen.60 Ensimmäinen
askel kohti uudisrakennusta otettiin kun Rehtori
Matti Niinimäki käynnisti perustamissuunnitelmatyön vuonna 1983. Perustamissuunnitelmaa olivat
laatimassa yliopettaja Jarkko Koski, vararehtori
Reijo Halme ja ammattikasvatushallituksen arkkitehti Matti Lappalainen. Suunnitelma sisälsi uudisrakentamisen ohella 1960-luvun tilojen muutos- ja
peruskorjaustyön ja Opetusministeriö hyväksyi sen
lokakuussa 1984. Tällöin ajateltiin rakentamisen
ajoittuvan vuosiin 1988–1990. 61
Seuraava vaihe oli esisuunnitelman laatiminen,
jonka tuli huomioida tarvittava lisätila ja laboratorioiden tason parantaminen. Mukaan suunnitteluun
otettiin tästä syystä myös laboratorioesimiehet ja
laboratorioinsinöörit. Koski ja Halme ohjasivat edelleen työtä. Suunnitelma valmistui keväällä 1985 ja
opetusministeriö hyväksyi sen seuraavana keväänä.

Tämän jälkeen Rakennushallitus antoi hankkeelle
rakennussuunnittelukehotuksen ja valitsi pääsuunnittelijaksi arkkitehtitoimisto Pekka Pitkänen Ky:n,
jonka edustajia olivat arkkitehdit professori Pekka
Pitkänen ja Toni Rantanen. Rakennuksenhallituksen
edustajana ja hankkeen johtajana toimi arkkitehti
Pasi Hakala. Oppilaitoksen puolelta mukana suunnittelutyössä olivat rehtori Matti Niinimäki ja apulaisrehtori Reijo Halme. Suunnittelukokouksiin osallistuivat tai tiedon kokouksista saivat myös muun
muassa edustajat Turun ja Porin lääninhallituksesta,
Ammattikasvatushallituksen rakennustoimistosta ja
teknillisen opetuksen toimistosta sekä myös Turun
piirirakennustoimistosta.62 LVI-suunnittelusta vastasi Insinööritoimisto Åke Jokela Ky, sähkösuunnittelusta Insinööritoimisto Sähköuurto M. Leppä,
geoteknisestä suunnittelusta Insinööritoimisto YSuunnittelu Oy ja rakennesuunnittelusta Insinööritoimisto Kalevi Narmala Ky.63
Hanke jaettiin kolmeen rakennusvaiheeseen. Ensiksi päätettiin rakentaa ruokalan laajennus,
toiseksi laboratoriorakennus ja viimeiseksi auditorio- ja kirjastorakennukset. Vanhojen tilojen muutos- ja peruskorjaustyöt päätettiin myös suorittaa
viimeisessä eli kolmannessa vaiheessa. Rakennusvaiheet tuntuvat kuitenkin limittyneen. Laboratoriorakennus eli L-siiven rakentaminen aloitettiin
vuoden 1990 joulukuussa ja ruokalan laajennus
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puolestaan vasta toukokuussa 1991. Uudisrakentamisen kerrosalana oli 7450m² ja lopullisena kustannusarviona 76 miljoona markkaa. Ruokala valmistui
marraskuussa 1991 ja laboratoriorakennus kesällä
1992. Viimeisenä toukokuussa 1992 aloitetut kirjasto, auditorio ja muutostyöt olivat valmiit kesäkuussa 1993. 64 Rakennushallituksen rakennuspäällikkönä rakennushanketta johti diplomi-insinööri
Juha Niemelä ja valvojana toimi rakennusmestari
Börje Karlsson, joka oli valvonut myös 1960-luvun
hanketta.
Myös oppilaitos asetti oman toimikunnan rakentamista seuraamaan. Toimikunnan puheenjohtajana
toimi apulaisrehtori Halme.65 Suunnitteluasiakirjoista käy ilmi, että koko oppilaitoksen väkeä kannustettiin mukaan suunnittelutyöhön.66 Tilanpuutteesta ja meluhaitoista huolimatta oppilaitoksen
puolelta koettiin, että 2,5 vuotta kestänyt rakennushanke ei sanottavasti haitannut koulun toimintaa ja onnistunut yhteistyö kaikkien tahojen kesken
oli tässä avainasemassa. Myös koulun oman teknisen asiantuntijuuden koettiin olleen apuna onnistumisessa. 67
Vuonna 1989 käynnistetty ammattikorkeakoulun
kehittämishanke ja rakennushanke ovat sidoksissa
toisiinsa. Oppilaitoksen kokeilusuunnitelmassa koskien ammattikorkeakoulujen kehittämisen päätavoitteiksi mainittiin ”opistoasteen ja ammatillisen

korkea-asteen koulutustason kohottaminen, koulutuksen kehittäminen vastaamaan entistä paremmin
yhteiskunnan ja elinkeinoelämän muuttuvia vaatimuksia, koulutusjärjestelmän

Asiantuntijat
Arkkitehti

Rakennepiirustukset

kehittäminen nykyistä joustavammaksi, nykyistä
monipuolisempia koulutusmahdollisuuksia antavaksi ja paremmin yksilöllisiä valinnanmahdollisuuksia sallivaksi.” Uudisrakennuksen myötä oppilaitos
sai uudet bio- ja elintarvikefysiikan, konetekniikan,
tietoliikennetekniikan, sähkötekniikan ja fysiikan laboratoriot ja muutoinkin koulu pystyi uusien tilojen,
kuten kirjaston, kielistudion, auditorion ja muiden
parannusten myötä paremmin vastaamaan opetuksen ja kansainvälistymisen vaatimuksiin sekä tukemaan ammattikorkeakoululle asetettuja tavoitteita.
Opetusministeriö hyväksyikin oppilaitoksen kokeilukohteeksi 11.4.1991 ja insinöörikoulutus alkoi syksyllä 1992. Kokeiluun ei osallistunut muita oppilaitoksia Turussa ja teknikkokoulutus ei kuulunut kokeilun piiriin.68
Kuten oppilaitoksen historiikissakin todetaan, Suomen valtio sijoitti vuosina 1990–1994 oppilaitoksen
rakennuksiin ja varustamiseen lähes 100 miljoona
markkaa, vaikka luovutti rakennukset irtaimistoineen ja laitteistoineen lähes heti valmistumisen jälkeen Turun kaupungille kunnallistamisen yhteydessä 1.8.1994.69
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Pekka Pitkänen Ky arkkitehtitoimisto
Pekka Olavi Pitkänen (1927-) valmistui ylioppilaaksi
Turun suomalaisesta yhteiskoulusta vuonna 1946 ja
arkkitehdiksi vuonna 1953 Helsingin Teknillisestä
korkeakoulusta. 1950-lukua määrittivät myös useat
opintomatkat Pohjoismaihin, Saksaan, Italiaan,
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Sveitsiin ja Ranskaan. Harjoittelut Pitkänen suoritti ainakin Erkki Huttusen ja Erik Bryggmanin toimistoissa. Pitkänen perusti oman arkkitehtitoimiston yhdessä Olli Vahteran kanssa vuonna 1954 ja
toimisto jatkoi toimintaansa aina vuoteen 1998 asti.
Vuosina 1972–85 arkkitehtitoimisto oli yhteinen
arkkitehtien Ola Laihon ja Ilpo Raunion kanssa. Pitkäselle myönnettiin rakennustaiteen ja yhdyskuntasuunnittelun valtionpalkinto vuonna 1982 ja professorin arvo vuonna 1988.
Pitkäsen mittavaan uraan kuuluu useita nimekkäitä
rakennuksia ja hän on tunnettu etenkin betoniarkkitehtuuristaan. Hänen merkittävimpänä teoksenaan pidetään betonibrutalismia puhtaasti edustavaa Turun Pyhän Ristin siunauskappelia, joka valmistui vuonna 1967. Pitkänen luopui myöhemmin
betonin käytöstä, koska piti sitä sopimattomana
Suomen ilmastoon sekä haavoittuvaisena ilmansaasteille.
Uransa aikana Pitkänen on voittanut yksin tai työryhmässä yhteensä 15 ensimmäistä palkintoa. Kil-

pailuiden pohjalta toteutuneiden rakennusten joukossa ovat muun muassa eduskuntatalon laajennus
vuonna 1978 ja Turun tuomiokirkon peruskorjaustyö 1979. Turussa on lukuisia Pitkäsen suunnittelemia rakennuksia kerrostaloista julkisiin rakennuksiin
ja asuinalueisiin. Pyhän Ristin siunauskappelin
ohella muita kirkollisia rakennuksia ovat Turun Hirvensalon kirkko (1962) ja Turun Pallivahan kirkko
(1968). Viimeiseksi Pitkäsen toimiston suunnittelutyöksi jäi Turun oikeustalo vuodelta 1998, jolle
myönnettiin Kiviteollisuusliiton vuoden kivipalkinnon ja jonka jälkeen hän siirtyi eläkkeelle. 71
Turun Teknillisen oppilaitoksen laajennus ja peruskorjaus 1990-luvun alussa osuu Pitkäsen uran loppupuolelle ja on hänen tuotantonsa harvoja koulurakennuksia. Ilmeisesti työstä ei järjestetty julkista
kilpailua vaan Rakennushallitus valitsi Pitkäsen toimiston työn suorittajaksi joko suoraan tai muutaman ehdokkaan joukosta.72 Turun Teknillisen oppilaitoksen peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeessa Pitkänen ja Rantanen vaikuttavat hakeneen
suureksi osaksi innoituksensa 1960-luvun osasta.
Peruskorjaus tehtiin monin osin alkuperäisiä yksityiskohtia kunnioittaen ja säästäen. Vanhoja materiaaleja käytettiin ja kunnostettiin siellä missä pystyttiin, muutoin ne korvattiin uusilla vastaavilla. Uuden L-siiven julkisivu- ja sisätilojen ilme on jatkumoa 60-luvun luokkasiivistä A ja C. Selkeät uudet ja
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vanhasta erottuvat 1990-luvun lisät kokonaisuuteen muodostuvat kirjaston, auditorion/sisäänkäynnin ja L-siiven eteläpäädyssä sijaitsevan toimistoosan moderneista ja vaalean pelkistetyistä, muodolla leikittelevistä laajennusosista.
Toinen vastaava ja samaan aikaan kehitteillä ollut
kohde, jossa oli ollut olennaista ottaa huomioon jo
olemassa oleva historiallinen rakennuskanta sekä
suunniteltu uudisrakennus oppilaitoskäyttöön, oli
Kuopion vanha lääninsairaala, jonka yhteyteen Pitkänen suunnitteli yhdessä Toni Rantasen kanssa
vuonna 1993 Terveydenhuolto-oppilaitoksen. Lääninsairaala-alueesta on ollut vireillä kaavamuutos,
jossa uudisrakennus on haluttu purkaa. Museovirasto on vastustanut vuonna 2015 oppilaitoksen
purkamista vedoten siihen, että se täydentää hyvin
historiallisesti kerrostunutta rakennuskantaa.73
TYÖT: Munkkiniemen vanhusten asuntola 1953,
Helsinki; Pohjois-Leppävaaran kansakoulu 1956, Espoo; Hirvensalon seurakuntatalo ja kirkko 1962,
Turku; Meritalo 1962, Turku; Domus Aboensis
1965, Turku; Säkylän seurakuntatalo 1966, Turku;
Helsingin osakepankki 1966, Kemiö; Pyhän Ristin
kappeli 1967, Turku; Pallivahan kirkko ja seurakuntatalo 1968, Turku; Kurikan seurakuntakeskus 1969;
Turun kristillinen opisto 1974; Kuusiston kirkon entisöinti 1975, Kaarina; Eduskuntatalon laajennus

1978 (O. Laihon, I.Raunion kanssa); Turun tuomiokirkon peruskorjaus 1979 (O. Laihon ja I. Raunion kanssa); Henrikin kirkko ja seurakuntakeskus
1980, Turku (O. Laihon ja I. Raunion kanssa); Turun
hautausmaan laajennus 1980; Valtion virastotalo
1983, Maarianhamina (Pitkänen-Laiho-Raunio);
Eduskuntatalon peruskorjaus 1984, Helsinki; Harjavallan kirkko 1984; Keminmaan seurakuntakeskus
1984; Iisalmen kulttuurikeskus 1989; Kiinteistö Torinkulma 1991, Turku; Turun Teknillinen oppilaitos,
peruskorjaus ja laajennus 1993; Kuopion terveydenhoito-oppilaitos, laajennus 1993; Turun oikeustalo
1997.74

Turun Sanomat uutisoi lokakuussa 1991, että Teknillisen oppilaitoksen uudisrakennus on valmistumassa Sirkkalankadun ja Neitsytpolun kulmaan Turussa. TS
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Uudisosat ilmakuvassa ja julkisivupiirroksissa
L-siipi ja ruokalan laajennus pyrittiin sopeuttamaan
vanhan osan 60-luvun muotokieleen, mutta kirjasto, auditorio ja L-siiven luoteispääty edustivat
selvästi 1990-luvun arkkitehtuuria. 1990-luvun mukanaan tuomien muutosten hahmottamisessa on
tulevissa kappaleissa lähteenä käytetty rakennusselostuksia sekä pääpiirustuksia kaikista kolmesta rakennusvaiheesta.

Viistoilmakuva selvitysalueesta kuvattuna pohjoisesta. © Blom
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Julkisivu Samppalinnanpuisto/pohjoisesta. Uusi ja vanha B-osan sisäänkäynti. Pääpiirustus, Pitkänen 24.3.1992. TKA

Julkisivu sisäpiha/-julkisivu lounaasta (L ja A). Pääpiirustus, Pitkänen 10.3.1989. TKA
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Julkisivu Sepänkatu/ idästä (L, C ja D). Pääpiirustus, Pitkänen 10.3.1989. TKA

Julkisivu Sirkkalankatu/etelästä (L). Pääpiirustus, Pitkänen 10.3.1989. TKA
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Julkisivu Sisäpiha/koilliseen (L, C ja D). Pääpiirustus, Pitkänen 10.3.1989. TKA

Julkisivu Neitsytpolku/lounaaseen (D, C ja L). Pääpiirustus, Pitkänen 24.3.1992 TKA
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Ruokalan laajennus ja peruskorjaus ensimmäisessä vaiheessa
Julkisivu
Julkisivulle ruokalan laajennus tarkoitti ruskeaa,
yksikerroksista ja tasakattoista sileäpintaista
laajennusosaa, jota hallitsivat Neitsytpolulle antavat tummat, suuret kolmilasiset alumiini-ikkunat (runkona on hitsattu teräsputkiprofiili ja
pintakäsittelynä polttomaalaus). Opettajien
ruokailutilan ikkunoiksi valittiin kahdeksan- ja
ruokalan ikkunoiksi kaksitoistaruutuiset ikkunat.

KEITTIÖ
RUOKALA

Rakennetekniikka
OPETTAJAT
Laajennus perustettiin kalliolle, paikalla valetuille teräsbetonianturoille ja -peruspilareille
(perusmuurit, pilarit ja palkit) ja siinä oli kantavat alapohjat/laatat (maata vasten). Laajennuksen rakenteet tehtiin pääosin paikalla valetusta
Ruokalan uusi laajennusosa. Pääpiirustus, Pitkänen. 24.3.1992. TKA
betonista. Ulkoseinät olivat muurattuja ja rapattuja ½-kiven tiiliseiniä, sisäkuoren ollessa
reunat kevytsorabetoniharkoista. RuokalalaajenSisätilat
betonia ja keskellä mineraalivilla. Kantavat teräsbenuksen yhteydessä purettavat ulkoportaat uusittiin
Ruokalan sisätiloihin tuli laajennuksen myötä mertoniseinät valettiin paikalla. Tasoitteella käsiteltävät
ja paikalle tuli paikalla valettavat teräsbetoniporkittäviä muutoksia. Ruokailutila avartui ja laajeni
seinät tehtiin sileävalupintaisina. Pilarien pinnat olitaat. Laiturin ja portaan yläpinnat puuhierrettiin.
lounaaseen ja osin muuta tilaa matalammalle sijoivat sileävalupintoja, kulmat teräväsärmäisiä. LaatPorrassyöksyjen sekä kerros ja lepo-tasojen ala- ja
tettuun laajennusosaan tuli lisää ruokailijapaikkoja
tojen ja palkkien näkyvät pinnat olivat sileävalua,
sivupinnat sekä betonikaiteet valettiin sileävaluna.
ja opettajat saivat oman uuden tilan laajennusosan
kulmat teräväsärmäisiä. Tasakaton vesikate tehtiin
pohjoispuolelle. Opettajien vanhan ruokailutilan
bitumi- ja kumibitumikermeistä ja sen päälle tuli,
suojakiveys. Kevytsorakattojen räystäille muurattiin
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kohdalle sijoitettiin astioiden pesuhuone. Linjastoa
laajennettiin myös koillisseinälle. Keittiössä osa
kylmiöistä ja varastoista järjestettiin uudestaan ja
siten niihin kohdistui suurempia muutostöitä. Osa
vanhasta pohjasta säilyi kuitenkin myös ennallaan,
kuten keittiön sijainti, wc-tilat, perkaushuone, kuivavarasto ja osa asuntojen varastoista.
Sisäpinnoista keittiössä säilyivät Pukkilan valkoiset
laatat. Osa ovista uusittiin, mikäli tilamuutokset niin
vaativat. Keittiössä lattiapinta oli osassa tiloista betonia, osassa muovimattoa. Ruokalaan ja opettajien
ruokailutilaan valittiin lattiamateriaaliksi vaaleanruskea Hovi-vinyylikvartsilaatta ja alakatoiksi erilaisia Lautex-alumiinikattoja (säleikkö ja kasetti-mallia). Seinien sisäpinnat olivat pääosin sileitä ja vaaleita. Lastauslaiturin ja keittiötilojen yhteyteen tuli
uutena rakenteena lasi- ja teräsrunkoinen tuulikaappi.75

Juhlasali pysyy ennallaan
Vaikuttaa siltä, että juhlasaliin ei tehty suurempia
muutoksia pintojen maalauksen lisäksi peruskorjauksen yhteydessä, mikä osoittaa että tilat olivat
riittävän hyväkuntoiset tai sitten 60-luvun suunnittelua haluttiin vaalia yhdessä oppilaitoksen tärkeimmistä ja edustamiseen käytetyssä tilassa. Yhtenä mainintana oli paljeovien uusiminen (Katve-Aldoor dB3OL tehdasvalmisteisia muovikangasverhoiltuja, vakioheloitettuja paljeovia). Oppilaitoksen
historiikissa todetaan, että ”Oli erinomaista, että
oppilaitoksella oli omassa rakennuksessaan juhlasa-
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lin kaltainen melko edustava ja riittävän suuri kokoontumistila. Lukuvuosien avajais- ja päättäjäisjuhlien lisäksi siellä voitiin järjestää muitakin tilaisuuksia, mm. näyttelyitä. Sitä käytettiin lisäksi opiskelijoiden liikuntatilana. Juhlasalilla oli tärkeä tehtävä oppilaitosyhteisön yhdistäjänä.”76

L-siiven eteläpääty Sirkkalankadulta kuvattuna

L-rakennus Neitsytpolulta kuvattuna

L- laboratoriorakennus toisen vaiheen
kohteena
Uusi L-siipi rakennettiin ”laboratoriosiiveksi” eli sen
yhteensä viiteen kerrokseen (alempi pohjakerros3.krs) tuli pääasiassa opetustiloja ja niihin liittyviä
henkilökunnan tiloja. C-siiven eteläpuolella sijaitsevalle tyhjälle tontille rakennettu L yhdistettiin vanhaan osaan L-siiven ja C-siiven välillä kulkevalla yhdyskäytävällä kolmessa kerroksessa.

Julkisivu
Uudisrakennuksen pitkien sivujen julkisivutiileksi
valittiin normaalikokoinen 270x130x75 pakkasenkestävä, poltettu, väriltään ja pinnaltaan nykyisen
rakennuksen julkisivutiiltä vastaava reikätiili. Puu- ja
alumiinirunkoiset ikkunat asettuivat vanhan osan
kaltaisesti nauhaksi pitkille sivuille ja niiden yläpuolella kulki valkoinen betonipalkki. Kaakkoispuolelle
suunniteltu, muusta julkisivusta eroavan matalamman osan tiilimuuraus (pakkasenkestävä, tasapolttoinen reikätiilistä NRT 20x130x75, ½-kiven juoksuli-
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mitys) rapattiin. Sokkeleihin tuli sementtilaastirappaus, joka oli vanhan rakennuksen sokkeleita vastaava. Betoniset kuorielementit – kuten pitkillä sivuilla näkyviin jäävät ikkunoiden yläpuoliset betonipalkit, parvekkeiden kaiteet otsa- ja alapintoineen,
yhdyskäytävän umpiosat sekä ulokkeen alapinta tehtiin teräväsärmäisistä PV-pintaisista betonielementeistä. Parvekkeiden kaiteet olivat osaksi betonielementtikaiteita ja osaksi teräsrakenteita. Eteläpäädyn parvekkeiden yhteydessä olevat kiinteät ikkunat olivat alumiinipintaiset (Nokian R53-rakennusjärjestelmä). L- ja C-rakennuksien välillä kulkeva

betonirunkoinen lasikäytävä yhdisti rakennukset 13.kerroksista. Yhdyskäytävän alapohjan ulkoverhoukseksi valettiin paikalla ennen välipohjan rakentamista betonilaatta sileävaluna, joka tasoitettiin.

Rakennetekniikka
Uudisrakennus perustettiin paikalla valetuille teräsbetonianturoille ja peruspilareille täysin kalliolle.
Teräsbetoniset alapohjat olivat kantavia tai maanvaraisia. Laboratoriosiiven runkona oli pääosin teräsbetonipilari-, palkki- (teräsbetonisia suorakaideja leukapalkkeja) ja ontelolaattaelementit. Paikalla
valettuja olivat perustusten ja väestönsuojien lisäksi
hissikuilun ja porrashuoneiden seinät. Ulkoseinät
olivat puhtaaksi muurattuja vanhemman osan kaltaisia tai rapattuja ½-kiven seiniä, sisäkuoren ollessa
betonia. Ilmastointikonehuoneen kattopalkit ja välipohjien hitsatut THQ-palkit tehtiin teräsrakenteisina. Betoniportaat olivat paikalla valettavia teräsbetoniportaita, ala- ja sivupinnat sekä kaiteet sileävalua. Ilmastointikonehuoneen yläpohjan kantava
rakenne tehtiin kuumasinkitystä profiilipellistä. Kolmannen kerroksen vesikattorakenteena oli puualustalla oleva kermieristys. Alemman vesikaton lämmöneristeenä oli kevytsoralajite, jolla muodostettiin vesikaton kallistukset. Kevytsoran päälle ladottiin 60mm kevytsorabetonilaatat.

Ikkunat
Ulkoikkunat noudattivat vanhemman osan tyyliä.
Luokkiin ja toimistoihin tuli puuikkunat, jotka olivat
sisään aukeavia MSE-tyypin puuikkunoita (puupinnat mäntyä, ulkopuitteissa yksinkertainen float-lasi,
sisäpuitteissa eristyslasi). Parvekkeiden yhteydessä

L-siiven toinen kerros,
josta näkyy yhdyskäytävä C-siipeen, käytävien varrella sijaitsevat
luokkahuoneet ja päädyn aulatila parvekkeen edessä. Pääpiirustus, Pitkänen
10.3.1989. TKA.
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olevissa aulatiloissa sekä yhdyskäytävässä oli puolestaan kiinteät alumiinipintaiset ikkunat (Nokian
R53-rakennusjärjestelmä). Ikkunapenkkeihin oli valittu Pukkilan himmeälasitteinen COLOR-klinkkeri.
Tämän lisäksi ikkunoita oli luokkien ja käytävien välisten seinien yläosissa sekä ovien yhteydessä.

Ovet
Ovia – ulko-ovia, väliovia ja osastoivia ovia – rakennukseen tuli monenlaisia tilan toiminnan ja käyttötarkoituksen mukaan. Näiden joukkoon kuuluivat
teräsrakenteiset ulko-ovet (Jansen Janisel teräsputkiprofiilirunko, kaksilasinen eristyslasielementti),
alumiinirakenteiset ulko-ovet (parvekkeen ovet),
maalatut teräslevypintaiset ovet, palo-ovet, osastoivat teräslankaovet (osastoivat lasiovi ja lasipariovi), teräslankaväliovet, laminaattiovet (väliovet,
huullettuja korkeapainelaminaattipintaisia ovia,
reunalista E-luokan koivua, karmit yleensä mäntyä),
maalatut huulletut laakaovet, kehysrakenteiset lasiovet (erikoispiirustusten mukaisia huullettuja mäntykehysovia). Erikoisovien joukossa on muun muassa väestönsuojan ovet ja luukut (metallirakenteiset), konelaboratorion ulko-ovi (teräsputkirunkoinen, 4-lamellinen taitto-ovi), kylmähuoneen ovi, pakastehuoneen ovi ja paljeovet (tyyppiä Katve-Aldoor dB30L).
Seinät
Sisätiloja seinien pintamateriaaleista yleisin oli valkoiseksi maalattu, muurattuja väliseinä. Osassa käytäväseinistä oli yläikkunat luokkiin. Opetustilojen
väliset seinät olivat useimmiten teräslankaisia mineraalivillatäytteisiä kipsilevyseiniä. Myös kevyitä
puu- ja levyrakenteiset väliseiniä (Gyproc-EK-kipsilevyt), teräsrunkoisia lasiseiniä ja puurakenteisia la58

siseiniä tuli käytävä- ja laboratoriotiloihin. WC- seinät muodostuivat vakiovalmisteisista korkeapainelaminaattipintaisista lastulevyseinistä tai muuratuista väliseinistä.

Porraskäytävät
Porrashuoneiden seinät ja katot (myös syöksyjen
betonipinnat) tasoitettiin ja katoissa oli osin mineraalivillavaimennus. Betoniportaiden ja -askelmien
porrasaskelmat olivat syvähiotut ja mosaiikkibetoniset L-askelmat. Ensimmäisten kerrosten kerrostasot päällystettiin Elemento- tai vastaavin mosaiikkibetonilaatoin, muut tasot olivat vinyylikvartsilaattapintaisia. Suurin osa kaiteista oli sinisävyisiä teräsputki- tai pyörökaiteita, joihin tuli teräsverho. Metallirakenteisia ja teräsrakenteisia portaita sijoitettiin muun muassa IV-konehuoneeseen, prosessilaboratorioon (L0037) ja moottorilaboratorioon
(L005). Portaat tasoineen muodostuivat kuumasinkityistä Ahlström Ruutu s-teräsritiläaskelmista.
Laatoitetut pinnat
Keittiöiden, pesutilojen, wc-tilojen ja vesipisteiden
yhteydessä käytetty laatta oli useimmiten himmeälasitteista Pukkilan Harmonia-laattaa.
Sisäkatot
Sisäkatot: betonipintaiset sisäkatot (porraskäytävät,
pohjakerros), polttomaalatut Lautex alumiinikatot

(käytävät), polttomaalatut rei’itetyt 2mm alumiinipeltikasetit (tuulikaappien katot), elintarvikelaboratorion höyrykuvut, rapatut ja tasoitetut sisäkatot,
kipsilevykatot (13mm Gyproc-RO-levyt, opetustilat),
lasketut mineraalivillakatot (äänieristys, opetustilat), liimatut mineraalivillakatot (Akustokarhu KALEVA-akustointilevy, opetustilat).

Lattiat
Luokkien, toimistojen ja käytävien lattiapinnoiksi
tuli useimmiten muovimattoa, kuten myös kosteissa tiloissa. Pohjakerroksen laboratorioissa oli
myös betonilattioita.
Kalusteet
Kalusteet olivat joko vakiovalmisteisia tai erikoiskalusteita. Kalusteita tehtiin työskentelytiloihin, varasto- ja arkistotiloihin, henkilökuntatiloihin ja niiden joukossa oli työpöytiä, kaappeja, verhokiskoja,
keittiön ja wc/pesuhuoneiden kalusteita, opasteita,
opettajan korokkeita, penkkejä, hyllykköjä ja niin
edelleen.

Luokka 307 L-siiven kolmannessa kerroksessa.

Hissit
L- ja C-siiven välisen yhdyssillan yhteyteen tuli myös
8 henkilön alasivukoneellinen henkilöhissi, joka on
pääosin polttomaalattua terästä.
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Auditorio ja kirjasto muodostavat kolmannen rakennusvaiheen
Jos aikaisemmissa kaavailuissa kirjastoa oli suunniteltu auditorion yhteyteen B-osaan, Pitkäsen ja
Rantasen laatimat suunnitelmat sijoittivat kirjaston
A-siiven puiston puoleiseen päätyyn omaksi kokonaisuudekseen. Niin uusi auditorio kuin kirjastokin
erottuivat vanhasta arkkitehtuurista omina kerroksinaan.

seinistä sivuille jatkuvat istutusaltaat. Auditorion pihapuoleisen seinän molemmissa reunoissa oli korkeat ja kapeat ikkunat. Myös toisessa kerroksessa
sijaitsevassa, uuden ja vanhojen auditorioiden välissä kulkevasta käytävästä oli ikkunat sisäpihalle.

Auditorion rakennetekniikka
Kansliasiiven ja auditorion laajennuksessa paikallavalettua betonia olivat auditorion seinät ja alapohja
sekä uudet pilarit, palkit ja aulan katon lisärakenta-

Auditorion julkisivu
Molempien, auditorion ja kirjaston julkisivuilme
muodostui pelkistetystä vaaleasta rappauspinnasta
ja tasakatosta sekä pilareista. Ulkoseinät olivat puhtaaksi muurattuja ja rapattuja ½-kiven seiniä, sisäkuoren ollessa betonia. Kaikki rappauskerrokset
tehtiin käsin rappaamalla. Sokkeleissa oli sementtilaastirappaus, joka vastasi vanhemman osan sokkeleita. Uusi auditorio rakennettiin B-osan sisäänkäynnin ylle ja se vaikutti merkittävästi paitsi julkisivun
myös aulatilojen muutokseen. Ylhäältä katsottuna
viuhkan mallinen ja muusta rakenteesta ulos työntyvä auditorio-osa seisoi neljän pyöreän pilarin
päällä. Ulkopilarien alaosan verhouksena käytettiin
teräsputkea. Auditorion ylös työntyvä rakenne
muodosti katoksen sisäänkäynnin ylle. Ulko-oviksi
asennettiin uudet teräsrakenteiset lasiovet. Sisäänkäynnin kaksi sivuseinää tehtiin mustista graniittilevyistä, kuten myös molemmin puolin sijaitsevat ja
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minen. Uudet kantavat kattorakenteet muodostuivat tässä osassa ontelolaatoista. Laajennus perustettiin kallionvaraisille, paikalla valetuille teräsbetoniperusanturoille ja peruspilareille. Uudisrakennuksen alapohjat rakennettiin teräsbetonista paikalla
valettuina maanvaraisina ja kantavina. Kansliasiiven
vesikaton kannattajat ja räystäsrakenteet olivat
osittain puurakenteiset. Kevytsorakaton reunoille
muurattiin reunat kevytsorabetoniharkoista.

Auditorion sisätilat
Uuteen auditorioon saatiin viuhkanmallisesti 7 istuinriviä ja 135 istumapaikkaa. Kiinteät kirjoitustasot olivat laminaattipintaista lastulevyä ja korkeanojalliset istuimet vakiovalmisteisia. Auditorion
ovet olivat erikoispiirustusten mukaisia kehysrakenteisia E-luokan koivulaakaovia. Auditorion katto oli
levykatto, jossa käytettiin 12mm koivuviilupintaisia
ponttireunaisia SASMOX-levyjä. Otsapinnat olivat
kipsilevypintaisia ja katon reuna-alueina metallikatto. Lattiamateriaali oli muovimatto ja seinäpinnat olivat sileät. Värimaailma yhdisti valkoista,
puunsävyä ja mustaa (istuimet).

Uuden auditorion sisätilat.

Auditoriokerros (2. krs) Pääpiirustus, Pitkänen 10.3.1989. TKA
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Kirjastorakennuksen toisessa kerroksessa on muun muassa
luokkatiloja. Pääpiirustus, Pitkänen 10.3.1989. TKA

Kirjaston julkisivu
Kirjastorakennuksen kaksi kerrosta istutettiin pilarien päälle ja kulku pihalle muodostui kulkemaan
osin rakennuksen alta. Pihan puoleiselle julkisivulle
tuli nauhaikkunamainen ilme, kun taas Sepänkadun
puolella, julkisivu oli pelkistetympi. Puiston puoleisessa päädyssä ulkoa ylempiin kerroksiin johtava
porraskäytävä erottui julkisivusta pyöreänä rakenteena ja päätyyn puistoa kohti sijoitettiin myös kir-

jaston korkea moniruutuinen ikkuna. Kirjaston
julkisivumateriaalit ja rakennetekniikka olivat hyvin samankaltaiset auditorio-osan kanssa. Rapattavien seinien ulkokuoret muurattiin myös pakkasenkestävistä, tasapolttoisista, reikätiilistä
NRT 20x130x75. Limityksenä oli ½-kiven juoksulimitys. Sokkeleihin tuli sementtilaastirappaus.
Kallioleikkauksen viereisen uuden tukimuurin
Kirjaston tilat kolmannessa kerroksessa. Pääpiirustus, Pitkänen
etupinta, kuten myös osa A-siiven päädyn uu24.3.1992. TKA
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desta tukimuurista, profiloitiin vanhan tukimuurin
kaltaiseksi käyttämällä muottilaudoituksessa laudan
lisäksi myös erikokoisia soiroja. A-siiven päätyyn
tehtiin uusi ulkopuolinen tukiporras. Askelmat olivat teräsmuotissa valettuja esivalmisteisia betoniaskelmia, etureunassa pyöristys. Portaan yläpään
tasanne päällystetiin esivalmisteisella betonilaatalla.

Kirjaston rakennetekniikka
Kirjastosiiven runko tehtiin paikallavaletusta betonista. Laajennus perustettiin kallionvaraisille paikalla valetuille teräsbetoniperusanturoille ja peruspilareille. Uudisrakennuksen alapohjat rakennettiin
teräsbetonista paikalla valettuina maanvaraisina ja
kantavina. Hissikuilun syvennys tehtiin myös betonista. Kantavat teräsbetoniseinät valettiin paikalla,
betonipintaisiksi jäävien tai vain maalauksella käsiteltävien seinien pintojen tuli olla puhdasvalua. Tukimuurit valettiin säänkestävästä teräsbetonista
puhdasvalupintaisina, ilman kulmaviisteitä.
Kirjaston sisätilat
Kirjastokerroksen 2.kerrokseen tuli kaksi luokkaa,
kolme opettajanhuonetta sekä huoltotiloja. Kolmanteen kerrokseen sijoitettiin kirjasto ja pienet tilat henkilökunnalle. Käytävät yhdistyivät molemmissa kerroksissa A-siiven vastavan kerroksen käytäviin. Avara, valoisa ja korkea kirjasto oli yhtä tilaa,

lukuun ottamatta sisäpihan puolella sijaitsevia kirjastohenkilökunnan työhuoneita. Kirjastoon lasi- ja
teräsrunkoisesta pääovesta saavuttaessa heti oikealla (Sepänkatu), kirjahyllyjen yllä olivat yhdeksän
akryylimuovista, pyöreää, 4-kertaista kattovalokupua muuta tilaa matalammalle lasketussa katossa.
Vastapäätä takaseinälle oli asetettu koko huoneen
korkuinen pinnaltaan/kulmiltaan monimuotoinen
ikkuna. Huoneen keskelle tuli kolme pyöreää pilaria. Lukupaikat sijoitettiin sisäpihan puoleisten ikkunoiden eteen. Lattiamateriaalina oli vaalea/ruskeasävyinen linoleum-lattia ja jalkalistat valittiin vaahterasta. Sisäseinien pinnat ovat sileät ja sisäkatot
metallia tai kipsilevyä. Värimaailma oli muille uudisosille ominaiseen tapaan vaalea. Toisen kerroksen
huoneissa ja käytävissä käytettiin muovimattoa,
metalli- tai kipsilevykattoa ja sileää tai puhdasmuurattua seinäpintaa. Ovet olivat pääasiassa laminaattiovia. Ulos antavat ikkunat olivat sisään aukeavia MSE-tyypin alumiinipintaisia puuikkunoita,
joiden ulkopuolen alumiinipinnat polttomaalattuja
eli tummia ja sisäpuoliset puuosat valkeita. Kerrosten välillä ulos asti kulkevan portaikon suojakaide
tehtiin saumattomasta teräsputkesta ja vastaavista
putkikäyristä. Kaksivartisten portaisen L-porrasaskelmat olivat mosaiikkibetonia ja lepotasanteisiin
valittiin materiaaliksi muovilaatta. Seinä- ja kattopinnat jätettiin sileiksi.
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Kirjaston sisätilat.

Talotekniikka
Koko rakennuskokonaisuuteen asennettiin koneellinen ilmanvaihto, mikä tarkoitti koneellisia sisäänpuhallus- ja poistoilmanvaihtolaitoksia, poistoilmakojeita (koteloituja keskipakopuhaltimia tai huippuimureita) ja tulo- ja poistoilmapuhaltimia (keskipakoispuhaltimia). 1960-luvun osissa oli osin käytössä myös luonnollinen ilmanvaihto.
Lämmitysmuodoksi tuli kaukolämmitys, joka tapahtui vesikiertoisen radiaattorilämmityslaitoksen
avulla. Vanhassa osassa vanhat patterit pidettiin ja
muutettiin termostaattiventtiileiksi, elleivät tilamuutokset aiheuttaneet patterin ja putkistojen uusimista. Rakennuksiin tuli myös nestekiertoiset lämmöntalteenottolaitteistot.
Atk-konesalia varten asennettiin täysin automaattiset ilmastointilaitteet. Jäähdytyslaiteurakkaan kuuluu ulosasennettava nestejäähdytin, joka sijoitettiin
vesikatolle tehtävälle muototeräsjalustalle.
Autolaboratorio 1960-luvun puolella sai pakokaasupuhaltimet ja pakokaasunpoistolaitteet.
Patteri A-siiven kolmannessa kerroksessa.

Osaan tuulikaapeista (pääovi, L-siiven ensimmäisen
maatason tuulikaappi) asennettiin kiertoilmakojeet.
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Lisärakennusten ja muutostöiden laitteiden säätöja valvontajärjestelmä toteutettiin hajautetulla digitaalisella DDC-järjestelmällä, jota ohjattiin ja valvottiin kiinteistövalvontajärjestelmällä.77

Peruskorjaus 1960-luvun osassa säilyttää
monin osin vanhan ilmeen
Julkisivu
Julkisivun tiili, puu- ja peltiosiin tehtiin pääasiassa
korjaus- ja huoltotoimenpiteitä. Vain joitain yksittäisiä elementtejä vaihdettiin uuteen ja silloinkin
pyrittiin valitsemaan tilalle vanhaa vastaava. Ikkunat ja niiden väliset mineriittilevyt huoltomaalattiin
ja niiden alla ollut lämmöneriste uusittiin mineraalivillalla ja lahonneet puurungot painekyllästetystä
puusta tehdyllä vastaavalla rungolla. Vesipellit maalattiin, kuten myös ikkunan yläpuolinen betonipalkki. Sepänkadun puolen, A-siiven pohjakerroksen kaksi ulointa ikkunalasia uusittiin hiomattomaksi rautalankalasiksi. Kaikki uudemman rakennuksen (a, b, c, d ja asunnot) ulkopuoliset vanhat
peltiosat ja sokkelit huoltomaalattiin. C-osan vesikate myös uusittiin eli vanhat kermit poistettiin ja
korvattiin kolminkertaisella bitumikerroksella, joiden päälle tuli suojakiveys. Itse antennitaso uusittiin vastaavaksi kestopuurakenteisena ja antennihuoneen ja sen porrastilan seinät päällystettiin ulkopuolelta 0,75 mm kuumasinkityllä teräslevyllä
kaksikertaisin pystysaumoin.
Tilamuutoksia
A-osan pohjakerroksessa tehtiin vain pieni muutoksia, kuten lisättiin ovi metallilaboratorion ja mit-

taustilan välille. Ensimmäisessä kerroksessa sen sijaan tiloja muokattiin uuteen käyttöön voimakkaammin. A-siiven kaakkoispäädystä muodostettiin
uusi hallinto-osasto, johon tuli tilat muun muassa
apulaisrehtorille, talouspäällikölle, palkanlaskulle ja
kirjanpidolle, toimistoja, monistamistila, taukotila ja
pukuhuone- ja wc-tilat. Myös lähes jokaiseen luokkahuoneeseen siiven muussa osassa tehtiin uusia tilajärjestelyitä. Luokkia jaettiin pienempiin kokonaisuuksiin ja yhteen (ent. 104) sijoitettiin opetusohjaajien huone, toimisto, neuvottelutila ja yksittäisiä
wc-huoneita. Toisessa kerroksessa luokkahuoneita
jaettiin pienemmiksi tai niistä lohkottiin tilaa toiselle opettajan työhuoneelle. Portaikot ja wc-tilat
vaikuttavat pysyneen suurin piirtein samoilla paikoillaan. Toisen kerroksen luoteispäätyyn rakennettiin myös kulku uuteen kirjasto-osaan, jonka toisessa kerroksessa oli luokkia ja huoneita opettajille.
Kolmas kerros koki muita siiven kerroksia vähemmän uudistuksia. Kaksi uutta opettajan työhuonetta
muodostettiin luokkahuoneiden tiloista ja yksi
vanha opettajan työhuone avattiin, jotta saatiin
luokkaan lisätilaa (luokka, jonka toisesta puolesta
oli otettu tilaa uudelle opettajan työhuoneelle). Bsiiven vieressä olevan aulan komero muutettiin wctilaksi.
B-osan pohjakerroksessa sijaitsevasta autolaboratoriosta tuli tilavampi, kun assistentin huone (12)
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purettiin, kuten myös koko käytäväseinä. Valvojanhuoneeseen otettiin lisätilaa viereisestä puku- ja
pesuhuoneesta.78 Autolaboratorion lattiaksi tuli
epoksimassalattia. Aula ensimmäisessä kerroksessa koki suuria muutoksia. Yläpuolelle rakennettiin uusi auditorio ja sisäänkäynti uudistettiin, mikä
vaikutti paitsi julkisivun myös aulatilan uudistumiseen. Ovien molemmin puolin olevat vahtimestarin
huone ja myymälä siirrettiin kauemmas ovista päittäin niin, että vahtimestarin uusi tila sijaitsi A-siiven
puoleisella sivulla ja myymälä C-puoleisella. Koko
ulkosivun portaittainen muoto uusittiin yksinkertaisemmaksi. Tilamuutokset kohdistuivat pääasiassa
opettajanhuoneen, rehtorin kanslian ja toimistotilojen yhteydessä oleviin wc- ja pukutiloihin. Tämä vaikutti joidenkin ovien siirtoon aulan puolella. B-osan
ja C-siiven välissä sijaitsevasta opettajanhuoneesta
lohkottiin osa wc-tiloiksi ja lisätilaa saatiin itse huoneeseen ulkoseinää siirtämällä. Huoneen kautta
tehtiin kulku myös uuteen vanhasta luokkahuoneesta (80) lohkaistuun opettajahuoneeseen. Bosan toinen kerros koki luonnollisesti muodonmuutoksen uuden auditorion rakentamisen yhteydessä.
Sinänsä kahden vanhan auditoriotilan ja niiden välisen varaston sekä molemmin puolin sijaitsevien
opettajanhuoneiden pohja vaikuttaa pysyneen alkuperäisenä. Koko sisäpihan puoleinen käytävä kuitenkin uudistui ja laajeni. Uuden suuremman, kaa-

revan auditorion yhteyteen tuli myös taukotilat molemmille puolille, vaatesäilytystilaa ja huone tuntiopettajille.
C-siiven pohjakerroksessa rakennettiin yhteensä
kolme uutta opettajanhuonetta ja kolme varastotilaa luokille. Tila huoneille otettiin kolmesta luokasta, joiden yhteyteen ja väliin varastot sekä huoneet sijoittuivat. Pieni huone ruokalan vieressä olevassa portaikossa jaettiin kahtia, jotta saatiin tila
oppilaskunnan monistamolle. Ensimmäisessä kerroksessa, ruokalanpuoleisessa päädyssä (sisäpihapuoli) sijaitsevasta luokkahuoneesta 157 lohkaistiin
osa ja yhdistettiin viereiseen opettajan työhuoneeseen. Tilasta tuli oppilaskunnan toimisto. Myös
Neitsytkadun puolella olevat kaksi luokkahuonetta
jaettiin kahdeksi tilaksi; luokkahuoneeksi ja atk-laboratorioksi/käsikirjastoksi sekä atk-luokaksi ja konehuoneeksi. Toisessa kerroksessa käytännössä
kaikista luokkahuoneista lohkaistiin lisätila toiselle
opettajan työhuoneelle eli uudessa pohjassa käytävän varrella vuorottelivat luokkahuoneet ja niiden
väleihin sijoitetut kaksi opettajan työhuonetta. Siiven kaakkoispäädyssä olevasta huoneeseen tehtiin
siivoojien sosiaalitilat. Lähinnä uudisosaa oleva (lounaispääty) huone sai pitää vanhan pohjansa. Kolmannessa kerroksessa muutokset jatkuivat samankaltaisina eli useimmista luokkahuoneista lohkottiin
tilaa toiselle opettajan työhuoneelle. Lounaispäädyssä sijaitsevan radiolaboratorioluokan (C352-

C410) komeroon rakennettiin kierreportaat, joita
pitkin pääsi katolla sijaitsevalle antennitasanteelle.
Kierreporras oli kuumasinkitty Ahlström Ruutu-S-ritilätasoinen Rasti-kierreporras. Antennihuoneen
suorat portaat (C410 ja C411) tasoineen ja kaiteineen olivat vastaavia suoria portaita; reisilankut C-

terästä.
1990-luvun peruskorjauksen ja uudisrakentamisen
pohjapiirrokset löytyvät esimerkiksi Turun kaupunginarkistosta.

Oppilaitoksen ensimmäinen kerros on hyvä esimerkki tehdyistä tilamuutoksista. Luokkahuoneita on jaettu pienemmiksi tiloiksi, kanslian ja opettajanhuoneen yhteyteen on rakennettu uudet saniteettitilat ja piirustuksessa näkyy oikeassa yläkulmassa myös A-siiven uusi hallinto-osasto. Pääpiirustus, Pitkänen 24.3.1989. KA
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Sisätilat
Kaikki ulko- ja sisäpinnat sekä kalusteet maalattiin.
Kaikissa siivissä ja kerroksissa vanhat ulkoikkunat,
väliovet, kerrosovet ja muut alkuperäiset sisäovet
säilytettiin ja kunnostettiin, ellei kyse ollut uudesta
tilasta. Vanhat muovilaattamatot myös säilytettiin,
paitsi mikäli niiden kunto oli huono tai tilamuutokset sitä vaativat. Luokissa, joista opettajankoroke
purettiin, kohdalle asennettiin uusi muovilaatta

(2,5mm Hovi-vinyylikvartsilaatta). Kattoja uusittiin
pääasiassa käytävissä, eteistiloissa ja wc-tiloissa,
joissa oli lasketut alakatot. Edellä mainittuihin tiloihin tuli erimallisia polttomaalattuja Lautex-metallikattoja tai kipsilevykattoja (lasketut kipsilevykatot
yleensä reunaohennetuista 13 mm Gyproc-RO-levyistä). Vanhan mukaisia puukattoja rakennettiin
muutamiin huoneisiin. Vanhat seinäpinnat maalat-

tiin, kuten myös uudet. Porraskäytävien (4 kpl) kaiteiden muoviset käsijohteet uusittiin väriltään ja
malliltaan vanhoja vastaavilla uusilla, sillä vanhat
olivat lyhentyneet.
Selkein pintamateriaalien muutos tapahtui B-osan
tiloissa. B-osan aulassa ainoastaan vanha laattalattia jäi aulaan ja käytäville. Uusi muovilaattalattia
asennettiin rehtorin, toimisto- ja opettajatiloihin.
Kattomateriaalit uusittiin kipsi- tai metallikatoiksi.
Wc-tilojen laatoitus uusittiin. Toisessa kerroksessa
sijaitsevat auditoriot saivat uudet katot, jotka muodostuivat kipsilevystä ja liimatusta min. villalevystä
(akustointilevykatot, Partekin Akusteri S-levyjä
600x1200x50). Vanhat lattiamateriaalit pidettiin
vanhassa osassa, mutta uuteen osaan tuli uusi muovilaatta. Uudessa laajennusosassa ja auditoriossa
katot muodostuivat kipsilevy- tai metallikatosta.

Sisäpiha
1960-luvun idea jatkui myös pihasuunnitelmassa
1990-luvun muutosten myötä. D-osan eteen tehdyt
pengerrykset, istutukset ja nurmikkoalue säilyivät.
Valtaosaltaan piha oli toki edelleen parkkipaikkana.
B-osan sisäänkäynnin edusta laatoitettiin käyttämällä osin alkuperäisiä graniittilaattoja ja osin uusia
vastaavia (Kurun harmaa graniitti tai vastaava, koko
400x400mm). Myös paikoitusalueen laatoitusta jatkettiin olemassa olevaa ruudukkoa vastaavin n.
Oppilaitoksen sisääntuloaula.
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300x300x40mm valkobetonilaatoin. K-osan alapuolinen alue kivettiin. Huomioitaviin ulkovarusteisiin
kuuluivat myös: kaiteet, roskakorit, tuhkakupit, polkupyörätelineet, liikennealueiden varusteet, sähkölämmityspylväät, autopaikkojen maalaus ja liikennemerkit.
Oppilaitoksen historiikissa kerrotaan rakennushankkeen valmistumisesta seuraavasti: 79
”Syyskuun 1.päivänä 1992 pidettiin uudistetussa
ruokalassa väliaikaisen ammattikorkeakoulun avajaiset. Yleisön joukossa oli mm. 185 ensimmäistä
ammattikorkeakouluun hyväksyttyä opiskelijaa.
Juhlapuheen piti telakanjohtaja Martin Saarikangas.”
”Oppilaitos oli ainoa ammattikorkeakoulu Varsinais-Suomessa ja yksi neljästä yksialaisesta ammattikorkeakoulusta koko maassa. Opetustilat paranivat ratkaisevasti kun uusi laboratorio-osa valmistui.
Koneosasto, elintarviketekniikka, tietoliikenne ja fysiikan opetus saivat uudet laboratoriotilat. Laboratorioiden laitteistoja voitiin samalla parantaa merkittävästi”.

Pääsisäänkäynti uudistui 1990-luvun alun rakennushankkeessa.
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Muutokset 2000-luvulla
MUUTOKSEN
VALM. VUOSI
2015
2015

LUPAPIIRR. MUUTOS
PVM
kesä
Luokan 229 ja fysiikan laboratorion välisen seinän purkaminen
24.6.2015 Korjausrakentaminen: moottorilaboratorion lauhduttimet

2009

28.52009

2008

9.2.2009
3.3.2008

2007

N. 2000-L. ALKU
1998

O. Vähäsalo (Di LVI)
Elomatic
IV-putket koteloitu
Suunnittelulinja Finland OY
Annika Laine, arkkitehti
Lisätty IV-putket julkisivuihin
Juha Randelin, ark.yo
Muutos:
Suunnittelulinja/
L-siipi: käyttötarkoituksen muutos luokissa 102, 102, 132 ja 134 (Tietoteknii- AR-Linja Oy
kan laboratorion tilojen muuttaminen muotoilun käyttöön)
Annika Laine, arkkitehti

SIJAINTI
L-siipi/2.krs
L-siiven koillissivu/julkisivu
L-siiven koillissivu/julkisivu.

L-siipi, 1.kerros

C-siipi: käyttötarkoituksen muutos eli opettajanhuoneesta neuvotteluhuone
(LC16).
18.10.2007 Muutos: parvilaajennus, uusi IV-konehuone, käyttötarkoituksen muutos, uu- Suunnittelulinja/
sia tilajärjestelyitä
AR-Linja Oy
Annika Laine, arkkitehti
18.10.2007 Muutos: Puruimurilaitteiston suojaseinät (Paroc 100mm, micro-E –uritus,
väri RR45 metalli graffiti), uusi nosto-ovi, purettavat ikkunat siirretään

C-siipi, 1.kerros

27.9.2007

Muutos: käyttötarkoituksen muutos LA14 ja LA16 (luokista toimistotiloja),
varaston ja iv-konehuoneen lisäys, uusi hormi 1.kerroksesta vesikatolle asti

A-siipi, 1.kerros
Hormi: 1.krs-ullakko

Muutos: Käyttötarkoituksen muutoksia ja uusia tilajärjestelyjä (työhuone
konepajalaboratorion yhteyteen)

A-siipi/pohjakerros

Tilamuutoksia: juhlasalin jako kahteen tilaan, aulan jako useampaan huoneeseen, Juhlasalin ja aulan välisen seinän rakentaminen.
Asuntojen keittiö- ja kylpyhuoneremontti
Kulunvalvonta

Juhlasali ja aula

16.5.2007
N. 2000-L. ALKU

SUUNNITTELIJA
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L-siipi, alempi pohjakerros

L-siipi, pohjakerros ja 1.kerros/koillisjulkisivu

Asunnot
Ulko-ovet, väliovet, atk-luokat

INVENTOINTI

NYKYTILANNE
Rakennuksen tilojen inventoinnit suoritettiin 10.1., 15.1., 17.1. ja 22.1. Jokaista erillistä tilaa ei ollut tarkoituksen mukaista tai mahdollista kartoittaa, vaan inventoinnissa
keskityttiin käymään läpi pääalueet ja lukuisista luokista, opettajanhuoneista ja toimistoista nostetaan muutamia esimerkinomaisesti inventointiin. Inventoidut tilat on
esitelty seuraavassa rakennukselle tutun osajaottelun -A, B, C, D, L, K, - kautta.

1990-luvun uudisosat
INVENTOINTI
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INVENTOINTI

Sisäpiha

Muutokset 2000-luvulla

Julkisivu
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INVENTOINTI

D
D

Julkisivu

Neitsytpolku, länsi

Ruokala/juhlasali
Julkisivu
sokkeli: sileä maalattu betoni
julkisivumateriaali: laajennusosassa sileä betoni, muutoin keltasävyinen Preeria-julkisivutiili,
minerit-levy, lasitiili
kattomuoto ja katemateriaali: tasakaton ja pulpettikaton vesikate bitumikermi

71

INVENTOINTI

C ja L

Julkisivu

Neitsytpolku, länsi

C ja L

sokkeli: sileä maalattu betoni
julkisivumateriaali: keltasävyinen Preeria-julkisivutiili, minerit-levy ja betoni ikkunoiden yllä (C-osa); vanhaa osaa vastaava reikätiili, betonipalkit ikkunoiden yllä (L-osa)
kattomuoto ja katemateriaali: tasakaton vesikate bitumikermi ja sora
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INVENTOINTI

L
L

Julkisivu

Sirkkalankatu, etelä
sokkeli: sileä maalattu betoni
julkisivumateriaali: vanhaa osaa vastaava reikätiili tai valkoinen rappaus
kattomuoto ja katemateriaali: tasakaton vesikate bitumikermi ja sora
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INVENTOINTI

L
L

Julkisivu

Ajopiha, itä
sokkeli: sileä maalattu betoni
julkisivumateriaali: vanhaa osaa vastaava reikätiili tai valkoinen rappaus
kattomuoto ja katemateriaali: tasakaton vesikate bitumikermi ja sora
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INVENTOINTI

B
B

Julkisivu

Ajopiha, etelä
sokkeli: sileä maalattu betoni
julkisivumateriaali: keltasävyinen Preeria-julkisivutiili, minerit-levy, säleikkö ja betoni ikkunoiden yllä; parveke betoni ja kaide nelikulmaputki ja minerit-levy
kattomuoto ja katemateriaali: katon vesikate bitumikermi
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INVENTOINTI

A
A

Julkisivu

Ajopiha, etelä; Sepänkatu, itä
sokkeli: sileä maalattu betoni
julkisivumateriaali: keltasävyinen Preeria-julkisivutiili, minerit-levy, säleikkö ja betoni ikkunoiden yllä
kattomuoto ja katemateriaali: pulpettikaton vesikate bitumikermi ja sora
ulkorakenteet: eteläsivu, lastauslaituri, pohjoispäädyssä sisäänkäynnin yhteydessä betoniset portaat
(uusittu kirjaston rakentamisen yhteydessä 90-luvun alussa).
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INVENTOINTI

K
K

Julkisivu

Puisto, pohjoinen; sisäpiha, länsi
sokkeli: sileä maalattu betoni
pilarit: sileät, pyöreät, alaosassa metallilevy
julkisivumateriaali: valkoinen rappaus
kattomuoto ja katemateriaali: tasakaton vesikate bitumikermi ja sora

77

INVENTOINTI

A
A

Julkisivu

Sisäpiha, länsi
sokkeli: sileä maalattu betoni
julkisivumateriaali: keltasävyinen Preeria-julkisivutiili, minerit-levy, betoni ikkunoiden yllä
kattomuoto ja katemateriaali: pulpettikaton vesikate bitumikermi ja sora
ulkorakenteet: länsisivu, betoniportaat pohjakerrokseen, kaide teräsrunkoinen
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INVENTOINTI

B
B

Julkisivu

Puisto/pohjoisesta, sisäpiha/länsi
sokkeli: sileä maalattu betoni
pilarit: sileät, pyöreät, alaosassa metallilevy
julkisivumateriaali: valkoinen rappaus
kattomuoto ja katemateriaali: tasakaton vesikate bitumikermi
ulkorakenteet: sisääntulon sivuseinät ja istutusaltaat mustasta graniitista
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INVENTOINTI

C ja D

Julkisivu

C ja D

Sisäpiha/idästä
sokkeli: sileä maalattu betoni
julkisivumateriaali: keltasävyinen Preeria-julkisivutiili, minerit-levy,
betonipalkki, lasitiili (C, maataso, ikkuna)
kattomuoto ja katemateriaali: tasakaton ja pulpettikaton vesikate
bitumikermi (+sora, C) tai pelti
ulkorakenteet: teräsbetonilaatoitus, juhlasaliin kiviportaat, lipputanko
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INVENTOINTI

D
D

Julkisivu

Asunnot
sokkeli: sileä maalattu betoni
julkisivumateriaali: keltasävyinen Preeria-julkisivutiili, minerit-levy, betonipalkki,
kattomuoto ja katemateriaali: pulpettikaton vesikate bitumikermi
ulkorakenteet: betoniset portaat ja lastauslaituri, teräskaiteet, kiviportaat kolmioon, teräsbetonilaatoitus

Kaksioiden eteläsivu.

Kolmio kuvattuna etelästä.
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Kolmio kuvattuna idästä.

INVENTOINTI

D

Julkisivu
Rakennus lännestä. Portaiden alla keittiön
lastauslaituri ja kulku asuntojen varastotiloihin.
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INVENTOINTI

D

Julkisivu

Interiööri
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INVENTOINTI

A

Interiööri

0-3. krs: porraskäytävät

Interiööri

AA-siivestä löytyy kaksi porraskäytävää, toinen pohjois- ja toinen eteläpäädyssä.
Pohjoispäädyssä sijaitsevat kierreportaat alkavat pohjakerroksesta ja nousevat kolmanteen kerrokseen
asti. Kerrostasanteiden yhteydessä on käynti Sepänkadun puolella sijaitseviin huoneisiin tai lasiovien
kautta A-siiven luokkakäytäviin. Portaat ovat mosaiikkibetonia, kaiteet valkoiset pyörökaiteet mustalla
muovikäsijohteella. Tasanteiden lattiamateriaali on muovimatto (vinyyli), jota on myös porrasaskelmien
välissä. Ovet ovat kangaskuvioisia laakaovia tai lasi- ja teräsrakenteisia kerrosovia. Seinät ovat sileät ja
alakatto betonia tai levykatto. Kierreportaikko on säilyttänyt hyvin 1960-luvun ominaispiirteensä.
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INVENTOINTI

A

Interiööri

Pohjakerroksen tasanne, josta portaat jatkuvat alas kohti yhdyskäytävää vanhalle
puolelle.

Ensimmäisen kerroksen
uloskäynti ja tasanne.

Kolmannen kerroksen tasanne: kerrosovet ja väliovet.
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INVENTOINTI

A

Interiööri

0-3. krs: porraskäytävät
A-siivestä löytyy kaksi porraskäytävää, toinen pohjois- ja toinen eteläpäädyssä.
A-siiven ja B-osan välille asettuvat kaksivartiset portaat, jotka ulottuvat pohjakerroksesta katolle
asti. Portaikkojen kerrostasanteiden yhteydessä on myös hissi, wc-tilat ja oleskelutiloja. Portaiden
pintamateriaali on mosaiikkibetoni ja kaiteet ovat nelikulmaputkesta sekä laattateräksestä. Käsijohteen pinnoite on mustaa muovia. Alakatot ovat joko betonia tai levykattoja. Aulojen lattiamateriaali on muovilaatta (vinyyli).

Portaikon edusta sisääntulokerroksessa eli
ensimmäisessä kerroksessa.

Portaikko pohjakerroksessa, autolaboratorion vieressä.
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INVENTOINTI

A

Interiööri

87

Aula ja portaikko A-siiven
kolmannessa kerroksessa,
josta johtavat portaat myös
katolle.

INVENTOINTI

A

Interiööri

1-3. krs: käytävät
A-siiven pitkät keskikäytävät löytyvät 1-3.kerroksista. Pitkät läpi rakennuksen ulottuvat käytävät ovat säilyttäneet hyvin 1960-luvun ilmeensä. Kantavien pilareiden
väliin asettuvat ovet, kaapit ja niiden yläpuolella olevat käytäväikkunat ovat olennainen osa alkuperäistä luonnetta. Muovilaattalattiat (vinyyli), kangaskuvioiset laakaovet ja lasi- ja teräsrunkoiset kerrosovet kuuluvat samaan aikakauteen. Suuret,
koko kerroksen kokoiset päätyikkunat tuovat käytävään valoa, kuten myös käytäväikkunat luokkien kautta sekundaarivaloa. Alakatot on uusittu peruskorjauksen
yhteydessä ja ovat pääosin metallipaneelikattoja. Sisäseinät ovat suurimmaksi
osaksi tiiliseiniä, joiden päällä on levy tai sileä rappaus. Tunnusomaisia ovat myös
alkuperäiset lasi- ja teräsrunkoiset kerrosovet.
Yhden hengen wc-tiloissa on neliömuotoinen ruskea lattialaatta ja valkoinen neliölaatta. Katot kipsilevyä ja seinät tasoitetut.

A, 1.krs käytävä kuvattuna pohjoiseen
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A

Interiööri

A, 2.kerros: kuvattuna pohjoiseen

A, 2.kerros: kuvattuna etelään

A, 3.kerros: kuvattuna etelään
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A, 3.kerros: kuvattuna pohjoiseen

INVENTOINTI

A

Interiööri

3. krs: luokka/A34
Perinteisessä oppilaitoksen luokkahuoneessa on suuret valoisat ikkunat toisella seinällä, käytäväikkunat toisen seinän yläosassa. Ulkoikkunoiden ikkunapenkit on laatoitettu. Alakatto on
palkkien väliin asettuva puunvärinen lautakatto. Lattian pintamateriaalina on muovilaatta (vinyyli) ja listat ovat mäntyä. Takaseinällä on monissa luokissa edelleen istutetut kaapit. Tästä
luokasta opettajankoroke on purettu, mikä näkyy uutena muovimattona. Sisäseinien pinta on
sileä – pintamateriaalina löytyy niin levyä, rappausta kuin kipsiseinääkin. A34 on säilyttänyt
hyvin alkuperäiset piirteensä. Peruskorjauksessa alkuperäiset materiaalit pyrittiin pitkälti säilyttämään tai korvaamaan uusilla vastaavilla. Luokkien tilat ovat monin osin siivessä muuttuneet, etenkin jos luokkien väleihin on rakennettu toinen opettajanhuone. Myös sisusteita on
uusittu ja tuotu uutta teknologiaa.
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91

INVENTOINTI

A

Interiööri

3. krs: opettajanhuone /OA34
Kapeat ja pienet opettajanhuoneet rakennettiin 1960-luvulla luokkien väleihin ja niitä edelsi kapea
varastotila. Huoneet ovat pääasiassa säilyttäneet paikkansa ja saaneet viereensä 1990-luvun alun
peruskorjauksen yhteydessä toisen kapean opettajanhuoneen. Tila on tällöin otettu viereisen luokan puolelta. Esimerkkihuoneessa on lattian muovilaattalattia (vinyyli), mäntylistat, lautakatto ja
sileät seinäpinnat. Alkujaan huoneet saattoivat olla kahden opettajan jakamia.
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Interiööri

1. krs: hallintotiloja
A-siiven ensimmäisen kerroksen eteläpäädyssä on tehty 1990-lu-

vun peruskorjauksen yhteydessä suurimmat tilamuutokset. Kahdesta luokan, opettajanhuoneen ja tupakkahuoneen tilat jaettiin
pienempiin toimistotiloihin, henkilökunnan lepotiloiksi ja monistuspisteeksi. 1990-luvun pohjapiirustus ei kuitenkaan nykyisin
pidä paikkansa vaan monistuskoneen ympäristön tilajakoja sekä
kulkua hallintotiloihin on muutettu vuonna 2007. Esimerkiksi
ympäri ei ole enää mahdollista kulkea. Tiloissa on uusi muovimatto, seinät ovat maalattuja tiili- tai kipsiseiniä. Katot ovat pääasiassa laskettuja metallilevykattoja.

Yllä ja oikealla taukotila

B-siiven puoleinen käytävä.
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Interiööri

Pohjakerros: käytävä, arkisto
A-siiven pohjakerroksesta löytyy huoltotiloja, konelaboratorio ja arkisto. Käytävän ja arkistotilojen pintamateriaalina on monin osin betoni ja maalattu tai sileäksi rapattu tiiliseinä. Käytävästä löytyy metallilevykatto,
seinissä on sileä levy, lattiapintana on alkuperäinen muovilaatta (vinyyli) ja portaat ovat mosaiikkibetonia.

Yhdyskäytävä vanhalle puolelle
on kerrosta alempana.
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Interiööri

Pohjakerros:
Konepajalaboratorio
Konepajalaboratorio oheistiloineen kattavat suuren osan pohjakerroksen tiloista. Laboratorion puolella on alkuperäinen pölkkylattia osassa tilaa ja muutoin betonilattia. Seinät ovat pääosin
maalattua tiiliseinää. Osassa ikkunoista on rautalankalasit kadun
puolella. Katon palkkien välisissä osissa on akustiikkalevyt.

Laboratorion nurkkaan rakennettu lasiseinäinen tila vaikuttaa säilyneen alkuperäisenä ja 1960-luvun pohjapiirrokseen se on merkitty nimellä ”aineen koetus” ja viereinen sali ”konesaliksi”.
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2. krs: Auditoriot
1990-luvun rakennushankkeen yhteydessä rakennettiin uusi eli kolmas auditorio B-osan
toiseen kerrokseen. Tämä vaikutti myös kerroksen läpi kulkevan käytävän muuttumiseen.
Aikaisemmin pelkistetty pihan puolella kulkeva käytävä sai taukotiloja, opettajanhuoneen
ja tilan vaatesäilytykselle. Vanhojen (fysiikan) auditorioiden kalustukset ja katto uusittiin. Lattian pintamateriaalina säilyi osin alkuperäinen vinyylilaatta, paitsi erityisesti katsomo-osassa ja niihin johtavissa portaissa, joissa on uusi muovimatto. Uusi alas laskettu
katto on kipsilevyä ja seinäpinnat sileät. Käytävässä on uusi muovilattamatto mäntylistoilla, sileät tasoitetut seinäpinnat ja laskettu metallipaneeli- ja kipsilevykatto. Uuden auditorion sisäpintamateriaaleina ovat koivuviilupintainen levykatto, lattialla muovimatto
ja seinien pinnat sileäksi tasoitetut.

Yllä vasemmalla: C-siiven puolelle
asettuva auditorio
Alla vasemmalla: A-siiven puolelle
asettuva auditorio

Yllä oikealla: käytävä kuvattuna
kohti C-siipeä
Oikealla: uusi auditorio
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1. krs: aula
Peruskorjauksessa aulaan kohdistui useita muutoksia yläpuolelle rakennetun auditorion johdosta. Julkisivua uudistettiin, mikä vaikutti myös aulan pohjan ulkosivun muuttumiseen. Idea on säilynyt kuitenkin monin osin alkuperäisenä, kuten tilan mataluus, ruskea keraaminen laattalattia (alkuperäinen), tilaa halkovat pilarit ja kopit vahtimestarille sekä kaupalle (nykyään varastotilana, kopit eri paikoissa kuin alkuperäiset). Pilareissa ollut laatoitus poistettiin
peruskorjauksen yhteydessä ja ne ovat nykyisin sileäksi tasoitetut. Aulan alakattopintoina on sekä kipsilevyä että
kahta erilaista metallipaneelia. Seinät on tasoitettu sileäksi.

Peruskorjauksen yhteydessä aulaa ja kansliatiloja jakava seinä koki muutoksia ja uutena rakennettiin muun muassa kuvassa
yläpuolella näkyvä palvelutiski.
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1. krs: kanslia ja opettajien tilat
Kanslian ja opettajien tiloja on uudistettu sekä peruskorjauksessa että pintoja maalattu 2000-luvun aikana. Peruskorjauksessa tilamuutoksia tehtiin uusien wc-tilojen rakentamisen ja opintotoimiston tilojen uudistamisen yhteydessä.
Vanha pohja on kuitenkin osin säilynyt. Lattian pintamateriaalina on suurimassa osassa vanhan kaltainen muovilaatta
ja mäntypuiset lattialistat. Seinäpinnat ovat sileät ja alakatot metalli- tai kipsilevykattoja. Kalusteet uusittu.

Vasemmalla yllä: entinen rehtorin kanslia
Vasemmalla alla: opettajienhuone
Alla: entisen rehtorin kanslian ovi
Oikealla yllä: opintotoimisto
Oikealla alla: opintotoimiston yhteydestä löytyvä alkuperäinen holvi.
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Pohjakerros: autolaboratorio
Peruskorjauksessa tiloista purettiin assistentin huone ja
tila avattiin käytävään. Monia 1960-luvun rakenteita on
jäljellä, kuten salin molemmin puolin sijaitsevat entiset
kaksi ”korjaamoa” (A-siiven puoli) ja ”dieselhuone” (C-siiven puoli), joissa on lasi/levyseinät, joissa on harmaa kangaskuviointi, kuten laakaovissakin. Salissa on epoksilattia
ja alakattomateriaalina vaihteleva metallipaneeli tai
vanha rei’itetty asbestwoodlevy. Muutoin tilojen lattiamateriaali vaihtelee muovimaton ja sintratun laatan (alkup., dieselhuone) välillä.

Sali

Valvomo

Toinen ”korjaamoista” toiminut myös akkuhuoneena ja nurkassa on näkyvissä vanha akkukaapin poistoilmanpuhallin.
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Korjaamo (nyk. katsastuskonttori)

Korjaamo

Dieselhuone

Dieselhuone

INVENTOINTI

C
C

Interiööri

Porraskäytävät
C-siivessä on A-siiven tapaan kaksi porraskäytävää. Toinen sijoittuu C- ja D-osien välille, toinen C- ja B -osien välille. D-siiven vieressä sijaitseva portaat nousevat pohjakerroksesta kolmanteen ja toisen pohjakerroksesta aina katolle asti. Molemmissa kaksivartisissa portaissa askelmat ovat mosaiikkibetonia ja kaiteet nelikulmaputkesta sekä laattateräksestä. Käsijohteen pinnoite on mustaa muovia. Alakatot ovat joko betonia tai metallipaneelikattoja. Aulojen lattiamateriaali on muovilaatta (vinyyli). Seinissä on sileä pinnoite. B-osan vieressä
olevan portaikon yhteydessä on myös hissi sekä wc-tilat. Dosan vieressä olevasta portaikosta löytyy myös pihan suuntaan antava alkuperäinen lasitiili-ikkuna.
Ylimpänä keskellä: pohjakerros (C ja B -portaikko)
Alla ja oikealla: 1. kerros (C- ja B –portaikko)
Uloimpana oikealla: C- ja D –osien välinen portaikko,
0-1.krs. Yksityiskohta: lasitiili-ikkuna
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C

Interiööri

Radiolaboratorio ja
antennitasanne
C-siiven katolla tehtiin peruskorjauksen kohdalla
muutoksia. Kuvissa näkyvä antennihuone (tällä hetkellä oppilasyhdistyksen käytössä) rakennettiin laajennusosana ja tehtiin kierreportaat alapuolella sijaitsevasta laboratoriosta C37. Viereisestä sijainneesta antennihuoneesta (ei inventoitu) tehtiin radioamatöörien huone. Sisäpintamateriaalit: lattiassa
laminaatti, seinissä kipsilevy ja alakatto levytetty.
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Käytävät
C-siiven pitkät keskikäytävät löytyvät 1-3. kerroksista. Pitkät läpi rakennuksen ulottuvat käytävät
ovat säilyttäneet hyvin 1960-luvun ilmeensä. Kantavien pilareiden väliin asettuvat ovet, kaapit ja niiden yläpuolella olevat käytäväikkunat ovat olennainen osa alkuperäistä luonnetta. Muovilaattalattiat (vinyyli), kangaskuvioiset laakaovet ja lasi- ja teräsrunkoiset kerrosovet kuuluvat samaan aikakauteen. Suuret, koko kerroksen kokoiset päätyikkunat (2.-3.krs/puiston pääty) tuovat käytävään
valoa, kuten myös käytäväikkunat luokkien kautta sekundaarivaloa. Alakatot on uusittu peruskorjauksen yhteydessä ja ovat pääosin metallia. Sisäseinät ovat suurimmaksi osaksi tiiliseiniä, joiden
päällä on levy tai sileä rappaus. Eteläpäädyssä on yhdyskäytävä L-siipeen 1-3.kerroksissa. Tunnusomaisia ovat myös alkuperäiset lasi- ja teräsrunkoiset kerrosovet.
1.kerroksen yhden hengen wc:n pintamateriaalit ovat muovimatto, pesupisteen takana valkoinen
laatta, levykatto ja sileät seinäpinnat.
Oikealla: 1. krs. kuvattuna etelään ja 3.krs kuvattuna pohjoiseen
Alla: 1. krs sisäänkäynti pohjoispäädyssä
Vasemmalla: 1.krs yhden hengen wc
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C
3. krs: luokat/
C31, C35 ja C37
Perinteisessä oppilaitoksen luokkahuoneessa on suuret valoisat ikkunat toisella
seinällä, käytäväikkunat toisen seinän yläosassa. Ulkoikkunoiden ikkunapenkit on
laatoitettu. Alakatto on palkkien väliin
asettuva puunvärinen lautakatto. Lattian
pintamateriaalina on muovilaatta (vinyyli)
ja listat ovat mäntyä. Takaseinällä on monissa luokissa edelleen istutetut kaapit.
Osasta luokista opettajankoroke on purettu, mikä näkyy uutena muovimattona.
Sisäseinien pinta on sileä – pintamateriaalina löytyy niin levyä, rappausta kuin
kipsiseinääkin. Myös kalusteita on uusittu
ja tuotu uutta teknologiaa. Peruskorjauksen yhteydessä luokkien väleihin rakennettiin uusia opettajanhuoneita tai luokkia jaettiin pienemmiksi opetustiloiksi. Inventoinnissa esiin tuodut luokat ovat paremmin ominaispiirteensä säilyttäneitä.

Interiööri

Ylärivi: luokka C31
Alarivi: luokka C35
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Luokasta C33 löytyy alkuperäinen opettajankoroke. Liitutaulun vieressä on keskusradio 1990-luvulta.
Laboratoriohuoneena toimineen luokan
C37 takana olevassa syvennyksessä on
sijainnut valvojan huone ja Faradayn
häkki. Viereiseen komeroon tehtiin peruskorjauksen yhteydessä portaat yläpuolella sijaitsevaan radiolaboratorioon.
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C
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Väestönsuojelutilat
Pohjakerroksessa sijaitsevat väestönsuojelutilat
ovat säilyttäneet alkuperäisen ilmeensä. Pintarakenteet ja -materiaalit ovat pysyneet samoina,
jopa osin valaistuskin. Lattiat, katot ja seinät ovat
sileäpintaista betonia. Ovet ovat terärunkoisia väestönsuojaovia. Suojahuoneista ulottuu yhteensä
neljä matalaa, kuilumaista huoltokäytävää kohti pihaa. Osassa suojahuoneista (n. 3) säilytetään muun
muassa oppilaitoksen vanhaa ”museoaineistoa”.

Ylärivi: pohjassa vasemmalla näkyviä väestönsuojelutiloja
Alarivi: pohjassa oikealla näkyviä väestönsuojelutiloja
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D
Juhlasali/voimistelusali

D

Interiööri

Juhla/voimistelutiloihin on oma sisäänkäynti pihan
puolelta.

Peruskorjauksessa 1. kerroksessa sijaitseva juhlasali oheistiloineen ei kokenut suurempia muutoksia, mutta 2007
aulaan on tehty tilamuutoksia ja juhlasali jaettu kahteen
tilaan. Aulan ja juhlasalin välille on rakennettu seinä. Muutokset ovat silti hyvin palautettavissa. Alkuperäiset Kupittaan saven teollisuuslaattalattia (listat tammea) ja lautakatto valaisimineen, sisäänkäynti ja ikkunat kaikissa tiloissa ovat säilyneet ennallaan. Juhlasalissa on parkettilattia, kuten aikaisemminkin. Juhlasalin tilat ovat tällä hetkellä Ammattikorkeakoulun sirkus-koulutuksen käytössä.

Aula kuvattuna etelästä/C-siiven suunnasta.

Juhlasalin suurempi puoli.
Katonrajassa olevat lasitiili-ikkunat on peitetty.
Ikkunaseinän tuntumassa
ovat pyöreät pilarit. Lautakatto asettuu kattopalkkien väliin. Seinät
ovat sileäksi rapatut. Ikkunoiden ikkunapenkit on
laatoitettu klinkkerilaatalla.
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D

Interiööri

Yllä: Pienempi voimistelusali. Lasitiili-ikkunat ovat tässä tilassa näkyvissä.

Entisestä näyttämöstä on tehty pienopetustila. Kiskot esiripulle ovat edelleen katossa.

Myös pukuhuone ja pesutilat vaikuttavat pitkälle alkuperäisiltä – pintamateriaalina Pukkilan neliönmallisia vaaleita, vihreitä ja ruskeita
laattoja.
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Ruokala
Ruokalaa laajennettiin länsi/lounassivulta 1990-luvun alussa. Ruokalan henkilökunnan mukaan tilassa on alkuperäiset pöydät ja tuolit, joista opettajien ruokailutilan tuolien kangaspäällystys on
uusittu. Pilareihin on lisätty alaosaan metallisuojus. 1990-luvun lattiamateriaalina on ruokalan
puolella Hovi-vinyylikvartsilaatta ja alakatot Lautex-alumiinikattoja (säleikkö- ja kasetti -mallit).
Seinien pinnat ovat sileitä. Linjastot on uusittu peruskorjauksen yhteydessä ja ulottuvat nyt kahdelle seinälle.
Keittiötiloissa alkuperäisiä ovat Pukkilan valkoiset seinälaatat. Seinissä on myös sileitä pintoja ja
lattia on valtaosaltaan betonia tai muovimattoa. Alakattojen levymateriaali on alumiinia tai kipsiä.
Keittiötiloissa on myös betonikattoja.

Opettajien ruokailutila

Vasemmalla yllä: 1.Näkymä ruokalan eteläosaan kohti C- siipeä. Kuvassa alkuperäiset ikkunat. 2. Kuvattuna kohti laajennusosaa
Vasemmalla alla: 1. Näkymä uuteen laajennusosaan. Porrasaskelmat
mosaiikkibetonia 2. Näkymä lounaasta kohti linjastoja
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Yllä: Käytävä, jonka varrella sijaitsevat varasto- ja kylmätilat, valmistelutilat, henkilökunnan tilat ja kulku lastauslaiturille. Yllä/oikeakulma: Entinen varasto, josta muutettiin uusi emännän huone peruskorjauksen yhteydessä.

Peruskorjauksen yhteydessä henkilökunnalle
saatiin taukotila.

Keittiötiloja ja pohjoiseen antava alkuperäinen ikkuna.
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Asunnot: kaksio
Asunnoissa on tehty keittiö-, kylpyhuone- ja osin myös pintaremontti 2000-luvun alussa. Pohja on pysynyt samana ja esimerkiksi
eteistilan valaisimet ovat alkuperäisiä. Lattioiden pintamateriaali on
muovimatto (vaihteleva kuvio). Alakatot ja seinäpinnat ovat sileät,
olohuoneen yhdellä seinällä on lasikuitutapetti. Alkuperäisiä harmaita laakaovia on käytössä (kangaskuvioinen pinta). Kylpyhuoneessa on laatoitus. Ikkunat ovat alkuperäiset.

Sisäänkäynti ja pieni huone, joka toimii tällä hetkellä makuutilana.

Eteisen yhteydessä
olevat wc-tilat,
jossa on seinässä
vaalea ja lattiassa
tumma neliömäinen laatoitus. Ikkuna antaa pihan
puolelle.

Eteisaula, josta
käynnit kaikkiin tiloihin. 1960-luvun laakaovet ja yläkaapit.
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Keittiö. Kaapit uusittu 2000-luvun alussa.
Välitilassa laatoitus. Ikkuna antaa pihan
puolelle.

Olohuone, jossa tällä hetkellä kaksi sänkyä. Ikkuna antaa puistoon.

Vasemmalla: vaatehuone
ja makuuhuone. Ikkunat
ovat puistoon.
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K

Kirjasto, 3. krs
1990-luvun alussa rakennetun kirjaston sisäpintamateriaalit ovat vaalea/ruskeasävyinen linoleum-lattia, jalkalistat
vaahteraa, sileäpintaiset seinät ja sisäkatot metallipaneelia tai kipsilevyä. Kirjastoon pääovista saavuttaessa oikealla
katossa yhdeksän akryylimuovista, pyöreää/soikeaa 4-kertaista kattovalokupua muuta tilaa matalammalle lasketussa
katossa. Ovet ovat laakamallisia laminaattitovia tai lasi- ja teräsrunkoisia ovia. Salin keskellä on kolme pyöreää ja sileää
pilaria. Puiston puoleisessa päädyssä on korkea ja kapea, monikulmainen ja -ruutuinen ikkuna. Kirjahyllyt, pöydät ja
tiskit ovat puisia. Kirjasto on 90-luvun asussaan.

Vasemmalla: Palvelutiski,
jonka takana henkilökunnan tiloja.
Keskellä: Kirjaston pääkäytävä, jonka yllä yhdeksän kattovalokupua sekä
päädyssä puistoon antava
korkea ikkuna.
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Yhdyskäytävä K- ja A-siiven välillä sekä
sisääntulo kirjastoon. Käytävän yhteydessä myös hissi.

INVENTOINTI

K

Interiööri

Palvelutiski

Sali pohjoiseen kuvattuna
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Sali etelään kuvattuna

Päätyikkuna
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K

Interiööri

Luokka/toimistotilat,
2. krs
Toisen kerroksen huoneissa pintamateriaalina on muovimatto, metalli- tai kipsilevykatto, sileä seinä tai maalattu
tiiliseinä. Ei muutoksia rakennusajan (1990-l. alku) jälkeen.
Porraskäytävässä L-askelmat ovat mosaiikkibetonia, lepotasanteissa on muovilaatta ja kaide valkoiseksi maalattua
teräsputkea/betonia. Betoniset seinät ja katto ovat sileät.
Ovet ovat valkoisia laakaovia tai lasi- ja teräsrakenteisia
kerrosovia.

Yhdyskäytävä K- ja A -osien välillä. Käytävässä myös hissi.

Yllä: 2. kerroksen käytävä; Yllä oikealla: toimistoksi muutettu luokkahuone
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Porraskäytävä.

INVENTOINTI

L
L

Interiööri

Käytävät
L-siiven käytävät ovat pitkiä, kapeita keskikäytäviä vanhan osan mallin mukaisesti. Kantavat pilarit ovat osin
näkyvissä. Osasta luokista on ikkunat katon yläosassa
käytävälle. Seiniä rytmittävät tummanharmaat tai valkoiset laakaovet ja puu- tai metallirunkoiset kaapit. Lattian pintamateriaalina on muovilaattaa tai muovimattoa. Seinäpinnat ovat pääosin tasoitettuja sileiksi tai
maalattua puhtaaksimuurattua tiiliseinää. Kattona on
alas laskettu kipsilevy- ja/tai metallipaneelikatto. Tiloi-

Alla: 3. kerroksen käytävä
Alimpana: 1. kerroksen käytävä
Oikealla (2 kuvaa): pohjakerroksen käytävä

hin ei ole tehty 1990-luvun jälkeen merkittäviä muutoksia.

C- ja L-osien välinen yhdyskäytävä 3.krs. Käytävän
yhteydessä myös hissi.
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L-siiven eteläpäädyn tilat
L-siiven eteläpäädyssä on parvekkeiden edustalla oleskelutilat ja porraskäytävät sekä wc-tilat. Kerroksissa 1-2 päätykäytävän varrella on myös opettajien huoneita ja -tiloja. Lattian pintamateriaalina on
muovimatto. Seinäpinnat ovat pääosin tasoitettuja sileiksi tai maalattua puhtaaksimuurattua tiiliseinää.
Kattona on alas laskettu kipsilevy- ja/tai metallipaneelikatto.
2. kerroksen pääty

1.kerroksen pääty
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3. krs: luokka/321
Luokat sijoittuvat L-siivessä vanhan osan tapaan käytävien varrelle.
Osasta luokista on ikkunat käytävään, toisista ei, etenkin jos käytävän
varrelle on sijoitettu varastotiloja. Lattian pintamateriaalina on vaaleakuvioinen muovimatto ja reunoilla puulista. Seinäpinnat ovat pääosin tasoitettuja sileiksi tai maalattua puhtaaksimuurattua tiiliseinää.
Alakatot ovat kipsilevystä tai/ja metallipaneelikattoja. Osassa luokista
on opettajankoroke. Luokkien sisätiloja on muokattu kulloisenkin

opintosuunnan tarpeiden mukaan. Pinnat pitkälti 1990-luvun
asussa.
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INVENTOINTI

L

Interiööri

Laboratoriot
L-siivessä on useita laboratorioita ja erikoisluokkia. Sisätilojen pintamateriaalit ovat tilasta riippuen hyvin vaihtelevia.
Lattiapintoina on muovimattoa ja maalattua betonia. Seinäpinnat ovat muun rakennuksen tapaan sileäksi pinnoitetut
ja maalatut tiiliseinät. Katoista löytyy kipsilevyä, metallipanelointia ja akustiikkalevyä. Kalusteet on suunniteltu kunkin
opintosuunnan tarpeiden mukaan.
Vasemmalla: entisen elintarvikelaboratorion, nykyisen muotoilun tilat kahdessa kerroksessa (pohja- ja alemmassa
pohjakerroksessa).

Yllä oikealla: Konetekniikan laboratorio, pohjakerros
Alla oikealla: Fysiikan laboratorio,
2.kerros
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INVENTOINTI

L

Interiööri

Opettajien huoneet ja -tilat
Opettajien työhuoneet ovat pääasiassa keskittyneet siiven eteläpäätyyn, jossa on myös
taukotiloja. Huoneet ovat pieniä. Lattiapintoina on muovimattoa puulistoilla ja seinäpinnat ovat muun rakennuksen tapaan sileäksi pinnoitetut tai maalatut tiiliseinät. Katoista
löytyy kipsilevyä, metallipanelointia ja akustiikkalevyä. Ei muutoksia 1990-luvun jälkeen.

Alla: toisen kerroksen opettajanhuone ja eteistila. Pääasiassa opettajanhuoneet
sijaitsevat L-osan eteläpäädyssä.

Yllä: Kahvihuone 1.kerroksen eteläpäädyssä

Oikealla: pohjakerroksen eteläpäädyssä
sijaitseva työhuone
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INVENTOINTI

L

Interiööri

Porraskäytävät
Toisen portaat (C-siiven pääty/pohjoinen) ulottuvat alemmasta pohjakerroksesta 1.kerrokseen. L-siiven eteläpäädystä löytyvät portaat kulkevat alemmasta pohjakerroksesta kolmanteen kerrokseen.
Kaksivartisten portaiden L-askelmat ovat mosaiikkibetonia ja lepotasojen lattiapinnoite on muovilaatta. Seinät
ja katot ovat sileää betonipintaa. Siniset kaiteet ja käsijohteet ovat teräputkirakenteiset, joissa teräsverho.

Eteläinen porraskäytävä.
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Pohjoinen porraskäytävä

YHTEENVETO
Tämän luvun tarkoituksena on arvioida selvityskohteen rakennushistoriaa, arkkitehtuuria, säilyneisyyttä ja kulttuurihistoriaa päätöksenteon tueksi.
Turun III kaupunginosassa, korttelissa 19 ja tontilla
8 sijaitsevan Turun Teknillisen oppilaitoksen rakennuskanta ajoittuu 1960- ja 1990-luvuille. Seuraavassa pyritään hahmottamaan Turun Teknillisen oppilaitoksen muodostaman kokonaisuuden erityispiirteitä ja arvoja.

Turun Teknillisen oppilaitoksen rakennuskokonaisuus
Turun teknillinen reaalikoulu rakentuu
Samppalinnanmäen tuntumaan
Turun Teknillisen oppilaitos muodostuu kahdesta
eri kokonaisuudesta, joista vain uudempi on varsinaisen selvityksen kohteena. Oppilaitoskokonaisuuden vanhempi osa on Helge Ranckenin (1857–1912)
piirtämä koristeellinen, tiilirunkoinen ja kertaustyylejä noudatteleva koulurakennus vuodelta 1903.
Turun Teknillinen reaalikoulu oli perustettu jo
vuonna 1849, mutta vasta Sepänkadun ja Luostarinkadun kulmaan rakennettu uudisrakennus oli sen
ensimmäinen oma tarkoitustaan varten rakennettu
koulurakennus. Suunnittelijana toimi lääninarkki-

tehti Helge Rancken (1857–1912). Rakennusta laajennettiin funkkista noudattavalla osalla Sepänkadun puolelle vuonna 1941 (arkkitehti Lauri Sipilä) ja
vuosina 1945–1947 Luostarinkadun suuntaan
osalla, johon tuli muun muassa laivanrakennuslaboratorio, jonka suunnitteli laivanrakennuksen yliopettaja E. J. Helle ja jonka kokeiluallas oli ainoa
maassa. Luostarinkadun uudisosasta vastasivat Rakennushallituksen suunnitteluosaston ylimääräinen
arkkitehti Onni Ermala (1904–1958) ja toimistoarkkitehti Ragnar Wessman (1894–1977).81
Tunnusomaiseksi oppilaitoksen rakennushistoriassa
tuntuu yleisestikin muodostuneen oppilasmäärien
kasvusta, teknillisen alan kehityksestä ja opintosuuntien muutoksesta johtuva tarve uudenlaisille lisätiloille. Tämä kehitys johti jo 1950-luvulla toiveisiin uudisrakennuksesta, jotka toteutuivat 1960-luvulla.

Vanha osa.
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Vanha osa ja uusi osa yhdistettiin tässä yhteydessä
maanalaisella käytävällä ja opetus jakaantui molempiin rakennuksiin. Vanha osa peruskorjattiin uudisosan valmistumisen jälkeen.

Holmbergin toimisto suunnittelee 1960-luvun uudisrakennuksen
Tämän rakennushistoriaselvityksen kohteena oleva,
valtion rakennuttama ja Olof Holmbergin arkkitehtitoimiston suunnittelema uudisrakennus valmistui
vanhan oppilaitosrakennuksen vieressä sijaitsevalle
tyhjälle ja Samppalinnanpuistoon rajautuvalle kalliotontille vuosina 1964–66. Rakennus perustettiin
kalliolle ja siihen tuli betonipilarirunko. Rakennuksen osat muodostuivat kahdesta kolmeen kerrokseen nousevasta pitkästä opetussiivestä (A ja C), niiden väliin jäävästä matalammasta kanslia- ja auditorio -rakennuksesta (B), jonka yhteydessä oli myös
pääsisäänkäynti sekä C-siiven pohjoispuolelle sijoittuvista ruokala- ja juhla/voimistelusalirakennuksesta (D) sekä erillisestä matalasta, kolme asuntoa
sisältävästä rakennuksesta. Molemmat luokkasiivet
olivat julkisivuiltaan ja pohjiltaan samankaltaiset eli
ne olivat pitkiä, kapeita sekä noudattivat keskikäytävämallia. Kanslia- (B) ja Ruokala – (D) -osat erottuivat matalampina ja enemmän yksityiskohtia
omaavina kokonaisuuksinaan. Julkisivujen modernistinen ilme muodostui keltatiilijulkisivusta, nau-

haikkunoista, minerit-levyistä, säleiköistä (B) ja lasitiiliyksityiskohdista (D). Muita ajalle ja koulurakennukselle ominaisia piirteitä olivat luokkasiipien käytäviin valoa tuovat suuret päätyikkunat, ruokalan ja
juhlasalin suuret ikkunat, vaihtelevat loivat tasakatot ja pulpettikatot sekä sisäänkäyntien puuta, terästä ja lasia yhdistelevät ovet.
Holmbergin toimiston edeltävä työ oli ammattikoulu ja vesitorni Juhannuskukkulalle, Turun pohjoispuolelle, joten Teknillinen oppilaitos oli luontevaa jatkoa toimiston suunnittelutyöhön. Toimistossa oppilaitoksen parissa työskentelivät myös
nuoret rakennusarkkitehdit Pekka Hakala ja Timo
Jalava, vaikka heidän nimiään ei löydy piirustuk-

Vasemmalla Pitkäsen suunnittelema kirjasto (K) ja oikealla Holmbergin toimiston suunnittelema luokkasiipi
(A).

sista. Holmbergin toimisto suunnitteli jokaisen yksityiskohdan aina kalusteisiin asti. Valmistuessaan
uudisrakennus edusti modernia, selkeää ja tarkoituksenmukaista kouluarkkitehtuuria erityiskoulutuksen tarpeisiin.

Pekka Pitkänen Ky luo 1990-luvun kerroksen
Pekka Pitkäsen arkkitehtitoimiston uudisrakennukset toivat 1990-luvun kerroksen oppilaitokseen.
Suunnittelutyöstä vastasivat arkkitehdit Pekka Pitkänen ja Toni Rantanen. Peruskorjaus ja uudisrakentaminen tehtiin 1960-luvun kerrosta kunnioittaen. Uudet laboratoriotilat sisältävän L-siiven arkkitehtuuri noudatti ulkoapäin 1960-luvun siipirakennuksia (A ja C), ja myös sisätilat ja pohja toimivat samankaltaisella ajatuksella. Vanhasta ulkoasusta erottuivat ja uuden näkyvämmän kerroksen
toivat kirjaston (K), auditorion/sisäänkäynnin (B) ja
L-siiven eteläpäädyn valkoiset ja pelkistetyt laajennusosat. Laajennusosien runkona olivat pääosin teräsbetonipilari-, palkki- ja ontelolaattaelementit.
Myös ruokalaa laajennettiin tässä yhteydessä. Pitkänen ja Rantanen säilyttivät 1960-luvun osissa kaiken, minkä kunnon puolesta saattoi säilyttää ja sovittivat uudet ratkaisut yhteen vanhojen kanssa.
Vaikka 1990-luvun arkkitehtuuria voi olla vielä ajoit-
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tain haastavaa arvioida, tässä kohteessa sen merkitys nousee juurikin ilmeisestä halusta sopeuttaa yhteen luontevasti vanhaa ja uutta.
Holmbergin ja Pitkäsen suunnittelemat rakennukset
muodostavat monikerroksisen, kulttuuri- ja opetushistoriallisesti merkittävän kokonaisuuden, jonka
kautta on mahdollista seurata – mikäli myös vanhin
oppilaitosrakennus 1900-luvun alusta otetaan mukaan tarkasteluun- paitsi teknillisessä opetuksessa
tapahtuneita muutoksia, myös kouluarkkitehtuurin
kehitystä sadan vuoden ajalta. Uudet kerrokset
ovat rakentuneet vanhan viereen tai ympärille juurikaan vanhaa purkamatta. Jokainen aikakausi erottuu omanaan ja on edustanut oman aikansa uusinta
suunnittelua. Rakennukset asettuvat osaksi valtakunnallista koulurakentamisen kontekstia ja valtakunnallisen teknillisen koulutuksen tavoitteita.

Rakennustaiteelliset erityispiirteet
Kaupunkikuva
Turun Teknillisen oppilaitoksen rakennuskokonaisuus edustaa tyypillistä kaupungin keskusta-alueelle syntynyttä kampusta, jonka ympäristö on tiiviisti rakennettua. Selvityskohteen itä- ja eteläpuolella korostuvat 1950-2000-lukujen aikana rakennetut asuinkerrostalot sekä matalat 1800-1900-lukujen vaihteeseen sijoittuvat puutalot.

Rakennuskokonaisuus istuu haastavalle kalliotontille ja historiallisesti monikerrokselliseen rakennusympäristöönsä hyvin. Alue on sivussa suurista valtaväylistä ja sijainti puistojen tuntumassa suojaisa.
Puistojen pohjoispuolella, lyhyen etäisyyden päässä
on Aurajoen varteen rakentunut arvokas Kaupunginteatteritalon, entisen lääninvirastotalon ja
Wäinö Aaltosen -museon muodostama 1960-luvun
julkisten rakennusten alue.

Avoimuutta suurelle rakennusmassalle antavat
länsi- ja pohjoispuolella avautuvat Urheilupuisto ja
Samppalinna. Kalliolle portaittain perustetun ja
luokkasiipien kohdalta neljään kerrokseen nousevan oppilaitoksen rakennusosat erottuvatkin maisemasta erityisesti Neitsytpolun puolelta, jossa ne
muodostavat linjakkaan ja vaikuttavan kokonaisuuden istuen kuitenkin maisemaan hyvin ja ollen
etenkin kesäaikaan puuston osin peittämiä.

Kohde on osa Samppalinnanmäen eteläpuolelle rakentunutta historiallista koulujen kokonaisuutta ja
toimii Kaskenkadulta alkavan ”koulunauhan” päätepisteenä lännessä. Turun museokeskus on arvottanut keskusta-alueen koulut, mikä liittyy vuonna
2002 tehtyyn suojelutavoitelistaukseen. Museokeskus on määrittänyt Turun Teknillisen oppilaitoksen
1960- ja 1990-luvun rakennuskokonaisuuden ja op6
pilaitoksen vanhan osan vuosilta 1903 ja 1945–47

4

Sirkkalankadulla vieri vieressä ovat Pekka Pitkäsen
toimiston suunnittelema vaalea, pelkistetty L-siiven
eteläpääty ja Heidekenin perhetalo. Sepänkadulle
rakennuksesta näkyy pääasiassa A-siiven rinteeseen
pureutuva 3-4. kerroksinen luokkasiipi sekä puiston
puoleisessa päädyssä pilareilla seisova valkoinen
kirjastorakennus. Sisäpiha on suojaisa.

1
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4
3
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1
2
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paikallisesti merkittäviksi. Paikallisesti tai seudullisesti arvotettuja ovat myös Sepänkadun ja Sirkkalankankadun risteyksessä sijaitseva Hedmanin kansakoulun ja Lounais-Suomen Kristillisen Kansanopiston rakennuskokonaisuus (1855–1950, paikallinen),
Luostarivuoren koulu ja lukio, entinen. Turun tyttölyseo (Sadeniemi ja Schjerfbeck 1924, seudullinen),
St. Olofskolan (Arkkitehtuuritoimisto Pentti Arola
1963, maisemallinen) ja Turun suomenkielinen työväenopisto (Talorakennusosasto, A. S. Sandelin ja
Unto Toivonen 1962, paikallinen).82 Tämä osoittaa,
että ne edustavat aikakautensa laadukasta julkista
Koulut merkittynä kartalle:
1. Turun Teknillinen oppilaitos, 2. Hedmanin kansakoulu/Lounais-Suomen Kristillinen Kansanopisto,
3. Vanha Teknillinen oppilaitos, 4. Luostarivuoren koulu
ja lukio/ent. Turun tyttölyseo, 5. St. Olofskolan, 6. Turun
suomenkielinen työväenopisto
Kartan pohja Turun karttapalvelu.

5
6
5

rakentamista, ja että tällä hetkellä yleisessä keskustelussa esiin nostettuja ja muutospaineiden alla olevia koulurakennuksia pidetään monilla kriteereillä
arvokkaina.
Muita vieressä sijaitsevia seudullisesti merkittäviä
rakennuksia ovat Heidekenin Perhetalon kokonaisuus (Ent. Heidekenin synnytyslaitos, Gustaf Nyström 1899) ja Högre Svenska Landbruksläroverketil’in toimitalo (Gunnar Wahlroos 1927).

Arkkitehtuuri
Arkkitehtuuriltaan 1960-luvun osat edustavat modernia, linjakasta, tarkoituksenmukaista ja suorakulmaista rationaalisuutta. Julkisivut ovat selkeät, ilmettä on tuotu yksityiskohdilla. Monikerroksiset
luokkasiivet poikkeavat 1960-luvulle ominaisesta
mataluuteen pyrkimisestä, mutta ratkaisuun on
johtanut paitsi haastava mäkitontti, myös vaatimus
tiloista yli 1500 oppilaalle. Kokonaisuudessa eri toiminnoille suunniteltiin omat siipensä: kaksi 3. kerroksista luokkasiipeä (A ja C), siipien väliin sijoittuva
matala kansliarakennus (B), myös matalampi ruokala/juhlasalirakennus (D) ja erikseen kolme asuntoa.
1990-luvulla rakennettu L-siipi noudattaa 60-luvun
muotokieltä. Muut uudisosat (K ja B) edustavat
1990-luvulle ominaista vähäeleistä suunnittelua,

jossa valkoiseksi rapattu julkisivu saa ideansa muodosta. Sisätiloissa on noudatettu samaa linjaa, jossa
käyttöarkkitehtuuri korostuu. Kulutusta kestävät
laadukkaat materiaalit ja hillitty, maanläheinen värimaailma jatkavat 1960-luvun linjaa.

123

Oppilaitoksen eri-ikäisten osien suunnittelijoina
ovat toimineen turkulaiset arkkitehdit, joille toimeksianto on tullut Rakennushallituksen päätöksestä. Olof Holmbergin toimisto oli juuri aikaisemmin toteuttanut Juhannuskukkulan ammattikoulun
ja vesitornin suunnittelutyön, joten hänen valintansa oppilaitoksen suunnittelutyöhön oli luonteva

Säilyneisyys
Oppilaitoksen vuosina 1964–66 rakennetut osat kävivät läpi peruskorjauksen 1990-luvun alussa ja rakennukseen rakennettiin uudisosia. Talotekniikka
uudistettiin myös 1960-luvun osissa.

jatkumo. Myös Turun kaupungin talonrakennustoimistolla työskennellyt Holmberg siirtyi rakennusvaiheen aikana Lääninpiirikonttorille ja vuodesta 1962
alkaen lääninarkkitehdiksi. 1990-luvun uudisosien
suunnittelusta vastannut Pekka Pitkänen puolestaan oli tällöin jo valtakunnallisesti arvostettu arkkitehti, ja työ sijoittuu hänen uransa loppuvuosiin.

Rakennushistorialliset erityispiirteet
Edustavuus
Turun Teknillinen oppilaitos on edustava esimerkki
oman aikakautensa arkkitehtuurista sekä koulusuunnittelusta 1950-60 -lukujen taitteessa. Se sijoittuu kouluarkkitehtuurin viitekehykseen ja edustaa
valtion harjoittamaa rationaalista, tarkoituksenmukaista, käytännöllistä ja laadukasta rakentamista.

Peruskorjaus tehtiin periaatteella, että vanhat materiaalit säilytetään, mikäli mahdollista tai korvataan uusilla vastaavilla. Myös julkisivussa noudatettiin samaa periaatetta, joten yleisesti voidaankin todeta, että 1960-luvun osan julkisivut ovat säilyttäneet pääosin alkuperäisen ilmeensä. Suurimmat
muutokset kohdistuivat julkisivussa ruokalan laajennukseen (D) ja sisääntuloaulaan ja sen ylle rakennettuun uuteen auditorioon (B). Etenkin B-osan
puistonpuoleinen julkisivu poikkea Holmbergin alkuperäisestä suunnitelmasta. Ajopihan puoleinen
sivu puolestaan on pääsääntöisesti säilynyt, uusittuja autolaboratorion ovia ja opettajanhuoneiden
pienimuotoisia laajennuksia lukuun ottamatta.
Pääsisäänkäynnin (B) aulassa toiminnot, mittasuhteet kuten katon mataluus ja osa pintamateriaaleista – ruskea lattialaatta – noudattavat 60-luvun
ideaa, vaikka tilaa on reilusti uudistettu. Aulan yhteydessä oleviin opettajien, rehtorin ja toimistotiloihin on tehty uusia tilajakoja, wc-muutoksia ja pintamateriaalien uusimista, mutta 60-luvun yksityiskohtia löytyy yhä sieltä täältä. Kahden vanhemman auditorion kalusteet ja osa pintamateriaaleista on
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myös uudistettu. Uusi suurempi auditorio käytävätiloineen muodostaa 1990-luvun kerroksen.
Ruokalan 1990-luvun alun uudistukset on toteutettu valitsemalla alkuperäisen kaltaisia pintamateriaaleja. Pääpaino oli ollut keittiötilojen ja linjastojen modernisoinnilla sekä lisätilan saamisessa ruokalan puolelle laajennuksen myötä. Alkuperäisiä yksityiskohtia, kuten ruokasalin kaakkoissivun ikkunat,
keittiön asuntojen suuntaan antava suuri ikkuna,
keittiötilojen valkoinen seinälaatta ja yksittäisiä ovia
on säilytetty.
Juhlasalin pintamateriaalit ja tilaratkaisut säilytettiin 90-luvun alun peruskorjauksessa ennallaan,
mutta 2000-luvun alussa kokonaisuus on kokenut
merkittäviä muutoksia. Juhlasali on jaettu kahteen
tilaan, avoin yhteys aulaan rakennettu umpeen ja
aulasta lohkaistu uusia huonetiloja. Kokonaisuus
olisi kuitenkin pitkälti palautettavissa, mikä vaatisi
nykyisten uusien tilajakojen purkamista. 1960-luvun
materiaalit ja ominaispiirteet ovat edelleen suureksi
osaksi jäljellä, joten tila olisi mahdollista saada jälleen edustavaan käyttöön.
Koulurakennukset ovat alttiita suurelle kulutukselle
ja korjaus- ja muutostoimenpiteet siksi vuosien saatossa välttämättömiä.83 Myös pedagogiikan kehittyminen ja oppimisen muutos on vaikuttanut uudenlaisiin tilatarpeisiin. A- ja C-siipien luokkia on siten

otettu uuteen käyttöön tai muokattu pienemmiksi
tiloiksi, sisustuksia ja opetusvälineistöä on uusittu.
Esimerkiksi A-siiven ensimmäisen kerroksen eteläpäädyssä on tehty 1990-luvun alussa merkittäviä tilauudistuksia, jossa luokista on muutettu hallintoja henkilöstötiloja.
Opetustilojen useat 1960-luvun ominaispiirteet
ovat kuitenkin säilyneet uudistuksissa. Monissa
luokkahuoneista on edelleen tavoitettavissa 60-luvun tunnelma, johon kuuluvat muun muassa suuret
ikkunat ulos, yläikkunat käytävälle, lautakatot,
opettajankorokkeet, kangaskuvioiset laakaovet ja
luokan perällä sijaitsevat kaapit. Myös esimerkiksi
A-siiven konepajalaboratoriossa ja B-siiven autolaboratoriossa on hyvin säilyneitä yksityiskohtia, kuten pölkkylattia (konepajalaboratorio) ja lasi- ja
puurunkoiset valvomotilat. Monin osin alkuperäisessä asussa ovat myös oppilaitokselle tunnusomaiset ja vaikuttavat pitkät keskikäytävät pääty- ja käytäväikkunoineen, kaappirivistöineen ja lasia ja terästä yhdistävine kerrosovineen. Portaikosta kauniit
ja erityiset ovat A-siiven mosaiikkibetoniset kierreportaat.
1990-luvun tilat ovat muutamista 2000-luvun tilamuutoksista huolimatta pitkälle alkuperäisessä
asussaan. Ainoa selkeä julkisivumuutos on tullut Lsiiven koillissivun matalampaan osaan 2007–2009

lisättyjen IV-putkien ja puruimurilaitteiston suojaseinärakenteen myötä.
Uusia käyttötarkoituksia ja muutoksia suunniteltaessa tulisi pyrkiä jäljellä olevien 1960-luvun kerrosten säilyttämiseen, sillä ne ovat osa rakennuksen
juonta ja muodostavat yhdessä arkkitehtonisen kokonaisuuden.

Kulttuurihistoriallinen merkitys
Turun Teknillisen oppilaitoksen rakennukset kuvastavat teknisen alan opetuksen vahvaa kasvua ja
muutosta Suomessa ja alaan liittyvän kouluarkkitehtuurin kehitystä. Koulutusta on aina arvostettu
ja se on välittynyt myös rakentamisen korkeana laatuna. Erikoiskoulun rakentaminen on vaatinut osaamista erityistilojen suunnittelusta, mikä on johtanut
vahvaan yhteistyöhön suunnittelijoiden ja koulun
henkilökunnan välillä. Turun Teknillisen oppilaitoksen tapauksessa kyseessä oli verrattain suuri valtiojohtoinen rakennushanke, johon osallistui niin
1960-luvun kuin 1990-luvunkin vaiheissa useita valtiollisen ja paikallisen tason toimijoita. Rakennusten
sijainnilla Samppalinnan eteläsivun koulukeskittymän jatkona on myös aluehistoriallista merkitystä.
Rakennuksilla on sivistyshistoriallista arvoa niin sijaintinsa, historiansa kuin arkkitehtuurinsa puolesta.
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LÄHTEET

Liite rakennusselitykseen. Insinööritoimisto Åke Jokela 1964.

Suulliset tiedonannot

KTM, Turun teknillinen oppilaitos

Rauli Jokinen, vahtimestari, Turun Ammattikorkeakoulu
Juhani Järvinen, rakennusarkkitehti, Turun ja Porin
läänin lääninrakennustoimisto, Olof Holmbergin
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