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Kallion ala-asteen koulu on n. 380 oppilaan peruskoulun luokka-asteet 1-6 käsittävä oppilaitos. Koulu on val-
mistunut vuonna 1910 Kallion kaupunginosaan Helsinkiin ja sen suunnittelivat arkkitehtuurikilpailun tuloksena 
Bertel Jung ja Oscar Bomanson. 30 luokkahuonetta käsittänyt viisikerroksinen myöhäisjugendia edustava raken-
nus oli valmistuessaan Suomen suurin kansakoulu 2400 oppilaspaikalla.

Koulun historian vaiheiden selvittäminen aloittaa peruskorjaushankkeen ja työ toimii tausta-aineistona tuleville 
suunnitelmille. Taustoittavat historiaosuudet perustuvat lähdekirjallisuuteen, koulun vaiheet on pääasiassa sel-
vitetty arkistomateriaalin, kuten rakennuspiirustusten ja valokuvien, avulla. Nykytila on inventoitu paikanpäällä. 
Lisäksi on haastateltu käyttäjiä ja rakennuksen tarkoitustaan vastaavuus on arvioitu vertailulla nykykoulusuun-
nittelun tilaihanteisiin.

Rakennus valmistui alunperin vastaamaan kovaan oppilaspaikkojen puutteeseen erityisesti suomenkielisillä tii-
viisti asutetuilla työväestön alueilla. Alue oli saanut asemakaavan 1901, mutta se oli jaotettu työväestön asunto-
tonteiksi jo 1887. Kaupunkikuvassa uusi koulu erottui ympäröivästä matalasta rakennuskannasta, mutta nykyisin 
kivikaupunki on kasvanut sen ympärille.

Alkuperäisen tilaohjelman laajoine käytävineen ja niiden varrella olevine luokkahuoneineen määritteli kansakou-
lujen johtokunta. Rakennus oli pysynyt lähes muuttumattomana siihen asti, kunnes se vuonna 1969 peruskor-
jattiin rakennusviraston arkkitehtien suunnitelmien mukaan. Aulis Blomstedt oli tätä ennen laatinut toteutumat-
toman suunnitelman koulun laajennuksesta kansalaiskouluksi. Peruskorjauksessa tehtiin paljon isoja muutoksia, 
kuten uusittiin kaikki ikkunat ja ovet ja purettiin ja rakennettiin seiniä ja muutettiin tilojen käyttötarkoituksia.

Nykyisin koulutalo on pääosion peruskorjauksen jälkeisessä asussa, mutta alkuperäinen selkeä tilajärjestys mitta-
suhteineen hahmottuu muutoksista huolimatta. Koulun katujulkisivujen tyylin palautus alkuperäistä vastaavaksi 
palauttaisi rakennuksen luonteen ja kohentaisi kaupunkikuvaa. Sisätiloissa alkuperäiset suunnitteluratkaisut tulee 
ottaa huomioon erityisesti käytävillä ja porrashuoneissa, joissa on säilyneitä alkuperäisiä pintamateriaaleja. 

Koulun käyttäjät ovat tyytyväisiä ja tilat vastaavat hyvin tarkoitustaan. Nähdään, että pedagogiset uudistukset 
on mahdollista toteuttaa tässä rakennuksessa. Muutostarpeet kohdistuvat saniteetti- ja työtiloihin. Käytävillä 
peruskorjauksessa heikentyneiden luonnonvalo-olosuhteiden palautus lisäisi niiden viihtyisyyttä ja monipuolista 
käytettävyyttä.

Tekniikan uudistaminen on korjaustarpeista akuutein yhdessä pihan kanssa. Pihasta suuri osa on nykyisin varat-
tu autoille ja se on laaja asfalttikenttä. Kaupunkikuvassa piha ja viereinen puisto ylikasvaneine puineen muodos-
tavat jäsentymättömän kohdan, jota parantaisi korttelin avaaminen enemmän lähialueen asukkaiden käyttöön ja 
uudisrakennus korttelissa aiemmin olleen pienen koulun kohdalla.
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Kallio primary school comprises classes 1 to 6 with 380 pupils in total. The school was built in 1910 in the Kal-
lio neighbourhood of  Helsinki as the result of  an architecture competition. It was designed by Bertel Jung and 
Oscar Bomanson as an example of  late jugend or art nouveau style. When finished, the school was the biggest 
of  its kind with 30 classrooms, 5 floors, and 2400 pupils.

The history report for the school building serves as a starting point and gives background information for the 
upcoming renovation of  the building. The research on general history is based on literature, and the develop-
ments of  the school building have been investigated through archived material, such as construction drawings 
and old photographs. The existing situation has been recorded on-site. Additionally, users of  the building have 
been interviewed, and the suitability of  the spaces has been evaluated by comparing them to the modern design 
ideals of  schools.

Originally the school was built to satisfy the needs of  a growing number of  pupils especially in Finnish-speaking 
and densely populated working-class quarters. The area in question got its city plan in 1901, although it had 
already been divided up as working-class housing quarters a early as 1887. The new school stood out in the 
cityscape amongst the surrounding low buildings, but today the neighbouring blocks have grown level with it.
   
The original room program with its spacious corridors flanked by classrooms was dictated by the school board. 
The building remained much in its original state until in 1969 it was renovated according to the plans of  the 
Public Works Department. The renovation implemented large alterations, e.g. replacing all windows and doors 
and demolishing and building walls. 

The current state of  the school is largely as it was after the renovation, but the original sharp space hierarchy 
and proportions can still be seen. Restoring the street facades to their original style would bring back the distin-
ctive character of  the building and enhance the cityscape. Inside, the corridors and stairwells are the best pre-
served and historically most valuable spaces. By giving back the corridors their pre-renovation state of  natural 
lighting they would become more comfortable and their use could be more versatile.
   
The room program almost matches that of  a modern school, but the spaces in Kallio primary school do not 
open and connect smoothly as connections between spaces are through corridors. The users of  the building 
are content and the spaces cater well to their use. Pedagogic reforms are possible to see through in the existing 
building. The need for spatial renovations mostly concern the sanitary and work rooms. 
   
The most acute need for updating concern the building technology and the school yard. The most part of  the 
plot is used as a parking space and is covered with asphalt. Designing a new building by the street and opening 
the block to the use of  local residents would improve the unclear and vague city space that is now the school 
yard and its neighbouring park.
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JOHDANTO

Kallion ala-aste on peruskoulun luokka-asteet 1-6 käsittävä n. 
380 oppilaan koulu Kallion kaupunginosassa aivan Kallion kir-
kon kupeessa. Valmistuessaan vuonna 1910 rakennus oli Suo-
men suurin kansakoulu, jossa oli 2400 oppilaspaikkaa. Koulun 
suunnittelivat arkkitehdit Bertel Jung ja Oscar Bomanson arkki-
tehtuurikilpailun tuloksena. 

Tämä työ käsittelee Kallion ala-astetta sen syntyvaiheista nyky-
päivään. Työssä on kaksi osaa: rakennushistoriaselvitys ja ana-
lyysi. Ensimmäinen osa ei ota kantaa, vaan taustoittaa, selvittää 
ja kertoo millainen rakennus on ollut, mitkä sen muutosvaiheet 
ovat olleet ja millainen rakennus on nyt. Toinen osa sisältää sub-
jektiivisuutta ja kannanottoja. 

Ensimmäisen osan alussa sijoitetaan koulu alueelliseen ja his-
torialliseen kontekstiin käsittelemällä rakennus sekä osana ym-
päristöään ja alueensa – Kallion – historiaa että osana koulu-
arkkitehtuurin historiaa. Nämä historiakatsaukset taustoittavat 
Kallion koulun vaiheita. Rakennuksen arkkitehtuuri esitellään 
aloittaen toteutuksesta siihen johtavine suunnitteluvaiheineen 
edeten muutosvaiheiden (joista merkittävin on 1960-luvun lo-
pun peruskorjaus) kautta rakennuksen nykytilaan ja sen tilakoh-
taiseen esittelyyn. Tilat on esitelty tilaryhmittäin käsitellen niiden 
erityispiirteet yksityiskohtineen. Myös ulkoarkkitehtuuri ja piha 
käsitellään.

Toisen osan alussa on esitetty kaavioina koulurakennuksen ark-
kitehtoninen arvotus historian näkökulmasta. Normaali käytän-
tö on, että arvotus tehdään viranomaisten ja asiantuntijoiden 
toimesta rakennushistoriaselvityksen pohjalta, mutta tässä työssä 

selvityksen tekijä arvottaa rakennuksen sen tiedon perusteella, 
joka selvitystä tehdessä on kertynyt. Toinen osa jatkuu analyysil-
lä siitä, miten rakennus vastaa nykyajan koulusuunnitteluihantei-
siin. Lopussa annetaan kehotuksia ja ehdotuksia Kallion koulun 
kehittämiseksi analyysin ja ensimmäisen osion tietojen pohjalta 
rakennushistoria huomioiden.

Liitteisiin on sijoitettu nykytilanteen säilyneisyyskaaviot alkupe-
räisten suunnitelmien rinnalla, sekä luettelo koulun piirustuksis-
ta.

Kallion ala-asteen koulun rakennushistorian selvittäminen on 
nyt vuonna 2015 ajankohtaista, sillä koulun seuraavan perus-
korjauksen suunnittelu on käynnistymässä Helsingin kaupungin 
toimesta. Rakennushistoriaselvitys on peruskorjausprosessin en-
simmäisten tehtävien selvitysten joukossa. Helsingin kaupungin 
tilakeskus on antanut tämän ajankohtaisen aiheen diplomityölle 
ja osallistunut työhön antamalla sen koulua koskevan materiaalin 
käyttöön, mikä tilakeskukselta löytyy, sekä kustantamalla tarvit-
tavan arkistomateriaalin ja työn painatuksen.

Vaikka aihe Kallion ala-asteen koulun historian selvittämisestä 
on tullut Helsingin kaupungin tilakeskukselta, on työ tehty ilman 
kaupungin puuttumista työn sisältöön tai rajaukseen. Aiheen liit-
tyminen todelliseen hankkeeseen ja selvityksen tuleva mahdolli-
nen käyttötarkoitus peruskorjaushankkeen lähtöaineistona ovat 
olleet motivoivia lähtökohtia työn tekemiselle. Kohteen sijainti 
keskellä kivikaupunkia on inspiroivaa ja mielenkiintoista.
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Alue- ja kouluhistoriaosuudet perustuvat kirjallisiin lähdeteok-
siin. Kallion koulun vaiheet on pääasiassa selvitetty arkistoma-
teriaalin pohjalta, erityisesti Helsingin kaupunginarkiston, sekä 
Kallion koulun varastoista löytyneen materiaalin perusteella. Ny-
kytilanne on inventoitu paikan päällä työn eri vaiheissa syksyn 
2014 ja kesän 2015 välillä. Lisäksi käytössä on ollut kuntotutki-
mus vuodelta 2002.

Tehtävän rajaus kehittyi ja muuttui työn edetessä: aluksi työsuun-
nitelma sisälsi historiaselvityksen ja suunnitelman tekemisen. 
Selvitystyön edetessä alkoi käydä ilmeiseksi, että koulu toimii 
hyvin tarkoituksessaan, käyttäjät ovat tyytyväisiä, eikä merkittä-
viä muutossuunnittelutarpeita esiintynyt. Tuntui epäluontevalta 
keksiä suunniteltavaa pelkästä suunnittelun halusta, joten työn 
painotus siirtyi historiaan. Erityisesti koulujärjestelmän ja kansa-
kouluarkkitehtuurin historia –osuus laajeni suunnitellusta. Alu-
een historian rajaaminen oleelliseen osoittautui haasteelliseksi, 
sillä sen selvittäminen oli kiintoisaa osana omaa kotiseutuani. 
Opinnäytekokonaisuuden puolesta pelkän rakennushistorian 
selvittäminen tuntui aiheena vajaalta, joten suunnittelukohteen 
puuttuminen herätti ajatuksen tila-analyysistä. Siinä jugendkou-
lun tiloja arvioidaan nykyisten koulusuunnitteluihanteiden näkö-
kulmasta ja päätellään soveltuvatko tilat edelleen koulukäyttöön.

Merkittävä haaste koulun tulevassa peruskorjauksessa on uuden 
tekniikan sovittaminen rakennukseen sen historiaa kunnioittaen, 
mutta tähän suunnitteluhaasteeseen tarttuminen on nähdäkseni 
enemmän käytännön suunnittelua kuin opinnäytteen aihe. Koska 
tämä rakennushistoriaselvitys on ensimmäisiä tehtäviä selvityk-
siä Kallion ala-asteen korjaushankkeessa, ei koululla ole ehditty 

tehdä tarveselvitystä, josta suunnittelutarpeet olisivat ilmenneet. 
Lopulta keskustelut koulun henkilökunnan kanssa, oleskelu pai-
kan päällä ja selvitystyön tulos nostivat esiin eräitä kehityskohtia, 
jotka tulisi peruskorjauksessa huomioida. Työn lopussa on siten 
suunnitelman sijaan esitelty muutostarpeet ja esitetty ehdotuksia 
ja suosituksia jatkotoimenpiteiksi.

Työn rakenne vastaa parhaiten tarpeeseen löytää tietoa jostakin 
rakennukseen liittyvästä osasta tai aiheesta, mutta se on myös 
luettavissa alusta loppuun, jolloin etenemistapa on pääasiassa 
kronologinen. Toisaalta pelkästään työtä selailemalla voi saada 
yleiskuvan siitä, millainen rakennus Kallion ala-asteen koulu on.

Tässä työssä Kallion ala-asteen koulusta, joka alunperin oli ni-
meltään Kallion kansakoulu, käytetään näiden nykyisen ja alku-
peräisen nimityksen lisäksi yleisnimitystä Kallion koulu.

Helsingissä 18.8.2015 
Mira Kyllönen
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OSA 1
RAKENNUSHISTORIASELVITYS

Kallion kansakoulu 1913
Kuva: Brander Signe /HKM
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Kallion ala-asteen koulu 
syksyllä 2014
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PERUSTIETOLOMAKE

Nimi: KALLION ALA-ASTEEN KOULU

(ent. KALLION KANSAKOULU)

Osoite: Neljäs linja 11-15, 00530 Helsinki

Pysyvä rakennusnumero (ratu): 2251

Kiinteistötunnus: 091-011-0319-0001

Kaupunginosa/kortteli/tontti: 11/319/2

Arkkitehti (pääsuunnittelija): Bertel Jung & Oscar Bomanson

Muut suunnittelijat ja toimittajat: Oy Vesijohto Ab ja vesi-

johtoliike Huber Oy. Taito Oy. Muut ei tiedossa.

Työnjohtajat: rakennusmestarit I. Aalto ja J. Kuittinen (Raken-

nustaito 1.8.1909)

Rakennuttaja: Helsingin kaupunki

Suunnittelukilpailu: 1906

Rakennusluvan myöntämisajankohta: 1908

Rakennuksen käyttöönottovuosi: 1910

Peruskorjaus: 1969 (Rakennusvirasto)

Käyttötarkoitus: koulu (opetustoimintaa palveleva rakennus)

Omistus: Helsingin kaupunki

Kaavatilanne:  Asemakaava nro 8965 vahvistettu 7.11.1985

Tontin ala: n. 5050m2

Rakennuksen bruttoala: 6401m2

Rakennuksen hyötyala: 3486m2

Kohteen rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä: 6400m2

Tilavuus: 28730m2

Suojelutilanne: Rakennus on suojeltu asemakaavassa merkin-

nällä sr-2;

Suojeltava rakennus. Rakennus on kaupunkikuvallisesti ja kult-

tuurihistoriallisesti arvokas eikä sitä saa purkaa ilman raken-

nuslautakunnan lupaa. Rakennuslautakunta voi myöntää luvan 

purkamiseen vain, jos siihen on olemassa pakottava syy. Raken-

nuksessa ei saa suorittaa sellaisia lisärakentamis- tai muutostöitä, 

jotka tärvelevät katujulkisivujen tyyliä tai vesikaton perusmuo-

toa.
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KALLION ALUE
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Helsingin 11. kaupunginosan, Kallion, seutu tunnetaan myös nimityksillä Itäinen kantakaupunki 
ja Pitkänsillan pohjoispuolinen alue. Kallion koulu sijoittuu tämän alueen keskelle, paikkaan jota 
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kaa, kuten Kallion kirjasto, paloasema ja Karhupuisto. 
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kartta 1:15000 ja 
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sijainti 1:2000. Kalli-
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Helsingin kaupungin asemakaavakartta vuodelta 1820
Asemakaavan laati Johan Albrecht Ehrenström.
Siltasaari erottuu saarena, joka yhdistyy kaupunkiin 
sillalla. Nykyisen Hakaniementorin kohdalle ulottuu 
meri. Siltasaari ja sen pohjoispuoliset alueet on esitetty 
autioina kukkuloina. Punainen piste osoittaa kallion 
koulun tulevan sijainnin. /kartta.hel.fi 

Kuten Helsingin kaupungin asemakaavakartassa vuodelta 1820 
näkyy, on Kallion alue ollut varsinaisen kaupungin ulkopuolel-
la ja se on käsittänyt lähinnä peltoja, laidunmaata ja kallioita. 
Alueen läpi kulki tärkeä reitti Helsingistä Pietariin asti.1 Uuden 
Helsingin myötä kaupungista pohjoiseen johtavaa tietä varten oli 
rakennettu kaksi puista siltaa silloisen Hiirisaaren (nyk. Siltasaa-
ri) kautta. Eteläisempi silta Hiirisaaren ja nykyisen Kaisaniemen 
välillä oli pidempi, kuin saaren pohjoispuolen ja mantereen vä-
lillä oleva Pikkusilta, joten sitä nimitettiin Pitkäksisillaksi. Sillat 
rakennettiin kokonaan uudelleen 1832. Hämeen tulli sijoittui 
Pitkänsillan pohjoispäähän.2

Siltojen kautta kuljettiin kaupunkiin. Maalaiset tulivat varhain aa-
mulla kaupunkiin myymään tuotteitaan torille ja kaupunkilaisten 
lehmät vietiin päiväksi laiduntamaan Kallioon ja Vallilaan, sillä 
lehmien ja navettojen pito oli sallittua kaupungin keskiosissa aina 
1870-luvun lopulle saakka.3

Helsingin tultua autonomisen Suomen pääkaupungiksi vuonna 
1812 alkoi empirekeskustan rakentaminen ja kaupunki kehittyi 
nopeasti. Kaupunkiin tuli myös yliopisto. Kallion alueella kehi-
tys näkyi tiiliruukkeina, joissa tiiliä tuotettiin kasvaneeseen ra-
kennusainetarpeeseen. Tarpeen loputtua 1820-luvulla alue palasi 
lähes autioksi kaupunkilaisten karjan laidunmaaksi ja läpikulku-
paikaksi, jollaisena se säilyi vielä vuosikymmenien ajan: seudulla 
oli vielä 1800-luvun puolivälissä, etenkin talvisin, kettuja ja jopa 
susia, joita sitten metsästettiin. Alueella oli myös ampumarata 
1880-luvulla.4

1  Hietala et. al. s.25
2  Alho 1962, s. 238
3  Ilonen 1996, s. 164.
4  Alho 1962, s. 260 ja Koskinen 1990, s. 6.
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HUVILA-ASUTUKSEN VUOKRA-ALUEET 
1800-LUVUN PUOLIVÄLISSÄ

Ennen 1800-lukuakin Kallio oli ollut karjan laidunmaana ja kau-
pungin porvarien rantaviljelypalstoina. Kaupungin ja sen linnoi-
tusten rakentamiseen tarvittiin rakennusmateriaaleja 1700-luvun 
puolivälissä, joten Kallion alueen lähes kaikki puusto hakattiin 
rakennus- ja lämmitystarpeisiin. Tältä ajalta tiedetään myöhem-
min tehtaistaan tunnetun alueen ensimmäiset teollisuuslaitok-
set.5

Pitkänsillan pohjoispuolella oli ravintoloita jo 1700-luvun lopul-
ta alkaen, sillä sijainti varsinaisen kaupungin ulkopuolella tarkoit-
ti, ettei virkavallan valvonta ravintoloissa ollut tarkkaa. Ravinto-
lat olivat suosittuja, jopa kaupungin seuraelämän keskuksia, tai 
Sörnäisten sataman alueella lähinnä merimiehille tarkoitettuja.6

Hyvin meriteitse saavutettavissa olevassa Sörnäisissä oli 1800-lu-
vun lopulla vilkas satama, jonne oli raideyhteys maalta. Sataman 
kohtaa oli harkittu pääkaupungin sijoituspaikaksi 1640-luvulla.7

Pitkänsillan pohjoispuolisen alueen maankäyttöä ei oltu säädelty 
vielä 1800-luvun alussa.8 Aluetta alettiin 1830- luvulla palstoit-
taa huvila-alueiksi ja vuoteen 1845 mennessä koko Pitkänsillan 
pohjoispuolinen alue oli jaettu vuokra-alueiksi. Alueita oli kak-
sikymmentä ja niistä suurin, 37 hehtaarin kokoinen, vuokra-alue 
Berghäll sijaitsi nykyisten linjojen kohdalla.9

5  Koskinen 1990, s. 6.
6  Koskinen 1990, s. 6.
7  Alho 1962, s. 254
8  Virtanen 1993, s. 37.
9  Koskinen 1990, s. 6.

Maistraatti määräsi vuokra-alueiden maankäytöstä ja rakennus-
ten ulkoasusta. Lisäksi tontille tuli tehdä kiviaita ja puuistutuksia. 
Uusi Itäinen viertotie valmistui vuonna 1860 ja sitä reunustavia 
huviloita alettiin kutsua itäisiksi Huviloiksi. Näissä huviloissa 
asuivat usein tehtaiden omistajat perheineen. Huviloiden lisäksi 
Pitkän sillan pohjoispuolella oli teollisuutta, pienimuotoista maa-
taloutta ja työväestön asuinsijoja.10

Entisen hallintopääkaupungin muuttuminen talouselämänkes-
kukseksi houkutteli maaltamuuttajia Helsinkiin 1800-luvun 
loppupuolella, jolloin keskustan hintataso sopi enää vain porva-
reille. Työläiset asettuivat erityisesti pitkän sillan pohjoispuolelle. 
Heidän joukossaan oli maalta tulleita työläisiä, niin tehdaslaisia, 
kuin rakennustyöläisiäkin, sekä niitä, jotka joutuivat siirtymään 
kauemmas keskustasta uusien kivitalojen tieltä puretuista puu-
taloista.11 

1800-luvun puoliväliin mennessä, kun Suomesta oli tullut suu-
riruhtinaskunta, oli Helsingin asukasluku noussut 20000:een.12  

Pitkänsillan pohjoispuolinen asutus oli keskittynyt vuoteen 1875 
asti kaupunkia lähinnä sijainneeseen Siltasaareen, missä asui täl-
lön n. 450 asukasta.13

Kallion seudun vuokra-alueet oli vallinneen tavan mukaan an-
nettu vuokralle hyvin pitkillä (useiden kymmenien vuosien) 
vuokrasopimuksilla, joka koitui ongelmaksi maaltamuuton myö-
tä, sillä kaupungilla ei ollut mahdollisuutta kaavoittaa aluetta ja 
ottaa tonttimaata tehokkaaseen käyttöön. Tästä syystä maalta-
muuttajat asuivat usein kurjissa oloissa missä tahansa sopissa, 
jotka he saivat vuokrattua. Kallion huvila-alue rakentui suunnit-
telemattomasti ja satunnaisesti. Pelkästään 1870-luvulla itäiselle 
huvila-alueelle rakennettiin toista sataa uutta rakennusta, mutta 
tahti ei kohdannut maaltamuuton aiheuttamaa tarvetta.14

10  Koskinen 1990, s. 18.
11  Koskinen 1990, s. 18.
12  Moorhouse et al. 1987, s. 12.
13  Alho 1962, s. 238
14  Koskinen 1990, s. 18.

Helsingin kartassa vuodelta 1880 (Päivitetty 
vuoden 1876 kartasta) näkyy Kallion alueella 
muutamia rakennuksia ja rannoilla tehtaita. 
Kartassa on esitetty vuokra-alueiden jaot.
Punainen piste osoittaa kallion koulun tulevan 
sijainnin. /Doria
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Villat muuttuivat kovan kysynnän vuoksi vuokrataloiksi ja alu-
een uudet rakennukset olivat kooltaan villoja suurempia. Maan 
arvo nousi ja kysyntä oli suurta, joten vuokrat nousivat korkeiksi. 
Tulotasossa tämä ei kuitenkaan näkynyt, joten asuintiheys pysyi 
suurena. Esimerkiksi työväelle rakennetuissa puulaakivilloissa, 
nykyisen Kurvin alueella asui vuonna 1877 2,3 henkeä ja vuonna 
1900 3,8 henkeä.15

Kaavoittamattomalle alueelle ei voitu rakentaa vesi- ja viemäri-
verkostoa. Niiden puuttuessa kaikki tiiviisti asutetun alueen jäte-
vesi johdettiin suoraan mereen, jonka myötä ranta-alueet olivat 
pahasti saastuneita. Kaupungissa vuonna 1878 perustetun Ra-
kennuskonttorin tuli kaupungininsinöörin johdolla vastata ve-
sijohto- ja viemäriverkon rakentamisesta, sillä sen vastuulla oli 
vesi- ja kaasulaitos, sekä puhtaanapito. Kallioon saatiin kaavoi-
tuksen puuttumisesta huolimatta 1880-luvulla vesiposteja, joka 
oli etu myös tulipalojen sammuttamisessa. Yleisesti hygienia-aate 
oli nousussa ja sitä edistettiin 1800-luvun lopulla säädetyillä ra-
kennus- ja terveydenhoitolaeilla.16

Vuokra-alueista ensimmäisinä vapautuivat Suruttomain ja Har-
jun alueet  vuosina 1875 ja 1883. Kaupungin mittamiehet jakoi-
vat alueet tonteiksi ja jo muutaman vuoden päästä oli nykyisen 
Vaasankadun varrelle jaotetuilla 26 tontilla asuinrakennukset 
valmiina.17

15  Koskinen 1990, s. 20.
16  Tuori 2009, s. 11
17  Koskinen 1990, s. 21.

JAOTUS TYÖVÄESTÖN ASUINALUEEKSI 1887

Kolmas vapautunut alue oli Berghäll, tälle 30 hehtaarin alueelle 
luotiin 1887 alustava ruutukaava, eli nykyiset linjat. 1sta, 2dra ja 
3dje linjen –nimitykset vahvistettiin tässä jakosuunnitelmassa.18 
Alueelle oli valmiina kaupungin tekemä katusuunnitelma, mutta 
sen liittäminen asemakaavoitettuun alueeseen lykättiin, jotta vä-
hävaraiset pystyisivät paremmin asettumaan halvoille vuokraton-
teille. Tontteja ei myyty ennen asemakaavan vahvistamista. Myös 
rakentamismääräyksien kohdalla joustettiin, mikä kostautui ter-
veys- ja turvallisuusongelmina.19 

Hieman linjojen jaottamisen jälkeen Harjuun ja Kallioon mää-
rättiin, että rakennusten tuli olla yksikerroksisia puutaloja, tai 
kaksikerroksisia, jos alin kerros oli kiveä. Sisäänkäynti puutaloi-
hin ei ollut suoraan kadulta vaan hiekoitetuilta sisäpihoilta, joi-
den reunoilla sijaitsijat myös käymälät.20

Kallion alueella puutalorakentaminen oli yleistä vielä 1900-luvun 
puolella, vaikka kerrostalojen rakentaminen oli alkanut kaupun-
gissa jo 1860-luvulla. Kerrostalot rakennettiin yleensä samoille 
sijoille, kuin puutalot, mikä merkitsi suurta tonttitehokkuuden 
kasvua. Kerrostalojen hygieniaolot olivat yksi syy tartuntatautien 
leviämiselle 1800-luvun lopulla. Tällöin yleistyivät vuokrakasar-
mit, mikä tarkoitti, ettei taloa rakennettukaan enää itse itselle, 
vaan muille vuokrattavaksi. 21

Kallioon syntyi pieni sosiaalinen yläkerros niistä, jotka huusivat 
tontteja itselleen ja rakennuttivat vuokrataloja, tai ostivat jo ra-
kennettuja vuokrataloja. Kysynnän vuoksi sama talo saattoi vaih-
taa omistajaa useita kertoja vuodessa. 22

18  Helsingin kadunnimien historia s.94, 117
19  Koskinen 1990, s. 21.
20  Koskinen 1990, s. 21.
21  Ilonen 1996, s. 166.
22  Koskinen 1990, s. 21.22



Kallio ilmasta n. 1925
Koulu erottuu maisemassa 
kirkon vieressä.  Linjojen alue 
on vielä matalia puutaloja. 
Kuva: Roos R. /HKM
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Ensimmäisen viiden vuoden aikana jaotettujen linjojen alueelle 
rakentui 70 uutta asuintaloa, joista ensimmäiset nousivat Itäisen 
Viertotien varteen. Vuosien 1892-94 välillä rakentamisen tahti 
hiipui laman vuoksi, mutta sen jälkeen vuosisadan vaihtumiseen 
mennessä linjat oli rakennettu täyteen Viertotieltä Diakonissalai-
tokselle asti. 23

Historiallisissa kartoissa Linjojen alue ja sen suunnitelmat esiin-
tyvät vaihtelevasti jaotuksen jälkeen. Esimerkiksi 1890-luvulla 
Linjojen jatkumista on kaavailtu nykyisen Torkkelinmäen yli 
jopa kymmenenteen linjaan asti ja nykyinen Siltasaarenkatu on 
jatkunut pitkälle pohjoiseen Kallion kirkon vielä puuttuessa 
suunnitelmista.24

Linjojen syntymisen aikaan päätettiin Sörnäisten satamaa alkaa 
ruopata. Satama oli tuolloin yksi Suomen vilkkaimmista ja siel-
tä oli myös raideyhteys Pasilaan. Katsottiin, että sopiva paikka 
sataman maamassojen sijoittamiselle oli matala lahti Siltasaar-
ten ja Hakaniemen niemenkärjen välissä, eli Linjojen Viertotien 
päässä. Kävi niin, että aiotun täyttöpaikan rajannut pato murtui, 
joten täyttöä tehtiin lopulta aiottua suuremmalle alueelle. Täyttö-
töiden seurauksena Pikkusilta oli edelleen olemassa, mutta kui-
valla maalla. Lopulta torille ilmestyivät ensimmäiset kauppiaat 
jouluksi 1897.25

Vuosisadan vaihteessa Pitkänsillan pohjoispuolella asui kirjavaa 
väestöä, joihin kuului niin ruotsalaisia, saksalaisia, venäläisiä, ta-
taareja, kuin juutalaisiakin. Suomenkieliset olivat vähemmistö. 
Osa kirjavasta porukasta perusti erinäisiä eloisia ruokatavara-
kauppoja Itäisen viertotien varrelle.26 Seudulla toimi 1800-luvun 
lopulla mm. Tehtaita, kuten Stenbergin konepaja ja Rieksin ta-
pettitehdas, sekä erinäisiä kapakoita.27

23  Koskinen 1990, s. 21.
24  Stenius 1969, N:o 182
25  Virtanen 1993, s. 73.
26  Alho 1962, s. 245
27  Virtanen 1993, s. 73.

Viereinen sivu:
Linjat hahmottuvat jo ja Siltasaarenkatu jatkuu pitkälle poh-
joiseen vuoden 1893 kartassa ja korttelin 319 tonttijako on 
esitetty vuoden 1895 kartassa.
Kallion koulun tuleva sijainti on merkitty punaisella pisteellä. 
/Sinettiarkisto

Linjat on suunniteltu jatku-
maan Torkkelinmäen yli. 

/Sinettiarkisto

1897

25



1901

26



ASEMAKAAVA 1901

Pitkän sillan pohjoispuolella Siltasaari, joka sijaitsi lähinnä kanta-
kaupunkia, sai varsinaisen asemakaavan vuonna 1893.28 Samaan 
aikaan jaotettiin Sörnäisten eteläisen teollisuusalueen tontit. 
Nämä alueet liitettiin kaupungin asemakaavoitettuun alueeseen 
Helsingin kymmenentenä kaupunginosana. Sörnäisten Pohjoi-
selle teollisuusalueelle hyväksyttiin asemakaava 1899, jossa koko 
alue oli varattu teollisuudelle. 29

Vuonna 1900 on Helsingin kaupungin rakennustoimistossa 
tehty asemakaava Helsingin kaupungin kymmenennelle, yh-
dennelletoista ja kahdennelletoista kaupunginosalle. Kartan on 
allekirjoittanut G. Idström ja se on vahvistettu 16.4.1901, jol-
loin Kalliosta tuli virallisesti XI kaupunginosa. Kartassa Linjat 
loppuvat Viidenteen linjaan ja siitä eteenpäin kaupunkisuunnitel-
man koordinaatisto vaihtaa suuntaa ja näyttää jo jähmeitä merk-
kejä orgaanisuudesta.30

Kallion koulun tulevan osoite Neljäs linja – Fjärde linjen vahvistet-
tiin kadunnimeksi vuonna 1901 muodossa 4 Linien, tosin nimi 
oli  jo 1890-luvulla painetuissa kartoissa muodossa 4de Linien 
– Neljäs Linja.31

Kaupungille oli ollut edullista pitää Kallion alue asemakaavoit-
tamattomana, sillä epätasaiseen maastoon oli kallista rakentaa 
katuja ja viemäri- ja vesiverkostoa.32 Myöhemmin infrainvestoin-
nit menivät esimerkiksi kouluinvestointien edelle kulkutautiepi-
demioiden taltuttamiseksi, vaikka tautien leviämisen ehkäisyssä 
oleellista oli myös työväestön kouluttaminen hygienia-asioissa ja 
työ- ja asumisolojen kehittäminen.33

28  Stenius 1969, N:o 170
29  Koskinen 1990 ja Ilonen 1996
30  Stenius 1969, N:o 188
31  Helsingin kadunnimien historia s.94, 117
32  Keskinen 1987, s. 30. 
33  Tuori 2009, s. 8

Nykyisin asemakaava määrittelee rakentamista tarkasti jopa tont-
tikohtaisesti, mutta ennen säädökset oli kirjattu rakennusjärjestyk-
seen, joka määritteli kortteleiden sisäosia ja talojen rakentamis-
tapaa, kuten korkeutta kaupunki- tai kaupunginosakohtaisesti. 
Asemakaavassa taas määriteltiin suuret linjaukset, eli katuverkos-
to, eri alueiden käyttötarkoitukset, sekä jako kortteleihin ja tont-
teihin.34

Kallion asemakaavan hyväksymisen aikaan voimassa ollut vuon-
na 1895 vahvistettu koko kaupungin kattava rakennusjärjestys 
rajoitti rakentamisen määrää. Edellisessä vaiheessa matalien puu-
talojen tilalle (pääasiassa keskustaan) rakennetut kerrostalot oli-
vat johtaneet kaupungin tiivistymiseen siten, että pihat ja talojen 
sisätilat olivat pimeitä. Vuoden 1895 rakennusjärjestyksessä Ker-
rosten lukumäärä rajoitettiin neljään, paitsi avoimilla paikoilla 
viiteen. Tämän rakennusjärjestyksen aikana on tehty huomattava 
osa Kalliosta, esimerkiksi korttelin 319 rakennusten enemmis-
tö. Sille tunnusomaista ovat asuintalojen pihasiivet, jotka ovat 
kadunpuoleista talon osaa matalampia. Tontteja ei rakennettu 
umpeen, vaan näkymiä muodostui naapuritonteille ja naapuri-
ikkunoihin. Uusi rakennusjärjestys tuli voimaan 1917, jolloin oli 
jo tyypillistä määrätä kaupunginosakohtaisesti rakentamisesta.35

34  Ilonen 1996, s. 165.
35  Ilonen 1996, s. 164.

Kallion asemaakaava 1901
Kallion koulun tuleva sijainti on merkitty 
punaisella pisteellä /KSV
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1900-luvun alussa kaupunkisuunnittelussa kyseenalaistettiin 
vallitseva kaupunkien tila. Jäykän teknisen ruutukaavan sijaan 
ihannoitiin luonnollisuutta ja maaston huomioonottamista 
suunnittelussa. Teollistumisen myötä ihmisistä täyteen paisu-
neiden ahtaiden kaupunkien vastakohtana uusien suunnitelmien 
lähtökohtina olivat hygienia, paloturvallisuus ja liikenne. Kallion 
ruutukaava linjoineen oli juuri valmistunut mäkiseen maastoon, 
kun Lars Sonck esitti tällaista suunnittelua vastustavan kannan-
ottonsa 1898.  Tuloksena oli Töölön asemakaavakilpailu, jonka 
seurauksena Töölöön syntyi uusi, epäsäännöllisistä kortteleista 
koostuva asemakaava.36

Helsingin väkiluku kasvoi muuttoliikkeen ansiosta vuodesta 
1890 vuoteen 1914 61000:sta 170000:een, eli lähes kolminker-
taistui ja kasvu jatkui eksponentiaalisena aina 1950-luvulle asti. 
Väestönkasvu tarkoitti vilkasta rakennuskautta. Kaupungin 
kehittymiseen vaikutti myös moottoriliikenteen synty ja rauta-
tieverkoston laajeneminen, jotka mahdollistivat uudenlaisen 
elämäntavan ja helpottivat maaltamuuttoa.37  Auto kuitenkin syr-
jäytti vasta 1920-luvulla hevosen tärkeimpänä kulku- ja kuljetus-
muotona Helsingissä.38

36  Moorhouse et al. 1987, s. 66
37  Moorhouse et al. 1987, s. 10. Ja Keskinen 1987, s. 30.
38  Hietala et al. 2009, s. 116

Asumisen ahtaus oli vallitseva tila vuosisadanvaihteen Helsingis-
sä. Perheillä oli usein käytössään vain yksi huone. Lisäksi talot 
olivat huonokuntoisia, eikä juoksevaa vettä ollut käytössä.39

Bertel Jung on kirjoituksessaan vuodelta 1901 maininnut, ettei-
vät useimmat voi kuvitella ihannekotiaan kaupunkiympäristöön, 
mutta uusissa suunnitelmissa tilat pyrittiin luomaan kodeiksi, 
viihtyisiksi, aistillisiksi ja turvallisiksi paikoiksi.40

Suunnilleen 1900-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopulla 
alkoi yhteiskunnallinen herääminen ja työläisillekin alettiin vaatia 
kunnollisia asumisoloja.41

39  Moorhouse et al. 1987, s. 14.
40  Moorhouse et al. 1987, s. 40-44
41  Moorhouse et al. 1987, s. 40-44

Vuoden 1907 Helsingin 
kaupungin ja sen tilusten ase-

makaavassa kortteli 319 ja 
sen tonttijako näkyvät. Kartta 

vastaa vuoden 1902 tai 
1901 tilannetta korttelin 319 

ympäristössä. /Sinettiarkisto
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Panoraama Kallion kirkon tornista kaakkoon vuonna 1912 korttelin 319 yli. Kallion koulun katto 
alhaalla oikealla. Taustalla Nihti ja Korkeasaari. 
Kuvassa näkyy miten puutalot alkoivat korvautua kivitaloilla. Korttelin 319 keskellä on vielä matala 
puutalo, jonka suuntaus pokkeaa muusta rakennuskannasta. Kuva: Signe Brander /HKM

Panoraama Kallion kirkon tornista kaakkoon 1987. Vasemmalla Viides linja, oikealla Neljäs 
linja. Taustalla Merihaka. Kallion puutalot ovat kadonneet. Kuva: Kari Hakli /HKM

1912 1987
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Näkymä Kallion kirkon tornista koulun pihan yli kohti merihakaa ja merta vuonna 2015. 
Koulun kortteliin on tullut vehreyttä.

Kallio ja Sörnäinen kuuluvat Helsingin niemen, Katajanokan ja 
Alppiharjun lisäksi alueisiin, jotka on kaavoitettu ennen 1900-lu-
vun alun kaupunkisuunnittelun murrosta. Se tarkoittaa, että 
kortteleita on rakennettu pitkän aikavälin kuluessa eri säädösten 
vallitessa siten, että korttelikohtaiset kokonaissuunnitelmat ovat 
puuttuneet. Voimassa ollut rakennusjärjestys on määritellyt ra-
kentamista 1950-luvun puoliväliin asti. Näillä alueilla pihat ovat 
selvästi takapihoja.42

Erään tulkinnan mukaan Kallion kirkon ja pitkänsillan valmis-
tuminen liittivät Kallion keskustaan, mikä lisäsi alueen asukkai-
den itsetuntoa ja  kohotti alueen arvoa. 43 Samaan aikaan Kallion 
kirkon viereen korkealle mäelle ympäristöstään erottuvaksi maa-
merkiksi valmistunut suuri kansakoulu lienee lukeutunut samaan 
itsetunnon kohottajien joukkoon.

Alunperinkin läpikulkupaikaksi profiloituneen Kallion liiken-
neyhteydet ovat kautta aikojen olleet monipuoliset, sillä jo vuo-
desta 1900 oli Hakaniemen torin laidalla sijainnut Omnibus Oy:n 
oma sähkölaitos, jonka perustamisen myötä hevosvetoiset rai-
tiotiet sähköistettiin.44 Kallion koulun vieressä Porthaninkadulla 
raitiovaunut alkoivat liikennöidä vuonna 1913.45 Raitiovaunulii-
kenteen lisäksi Hakaniemen torille oli rautatieyhteys Sörnäisten 
rantatieltä, mikä liittyi rannan teollisuuden tarpeisiin.46 

42  Ilonen 1996, s. 165.
43  Virtanen 1993, s. 13.
44  Virtanen 1993, s. 13.
45  Keskinen 1987, s. 30. 
46  Virtanen 1993, s. 16.

ALUEEN KEHITYS 1900-LUVULLA
2015
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Näköala nykyisen Kaarlenku-
jan kohdalta etelään vuonna 
1911. Taustalla rakenteilla 
oleva Kallion kirkko ja sen 
vieressä vasemmalla Kallion 
kansakoulu. Vasemmalla 
Kaarlenkatu. Poikkikadut 
Josafatinkatu (osuus purettu 
myöhemmin), Helsinginkatu 
ja Castreninkatu. Kuva: Signe 
Brander/HKM

Modernien liikennemuotojen lisäksi alueelle tuli muitakin tekni-
siä uudistuksia kun vuonna 1910 Linjojen alueelle rakennettiin 
kaupungin kaasujohdot ja seuraavana vuonna sähkölaitos raken-
nutti ala-asemansa Kaarlonkadun varrelle.47

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen suomalaisessa elinkeino- 
ja yhteiskuntarakenteessa tapahtui muutos, jossa omavaraisesta 
maatalousyhteiskunnasta siirryttiin kansainvälisempään teol-
lisuusvaltioon.48 1920-1930-luvuilla Helsinki muuttui suuresta 
pikkukaupungista pieneksi suurkaupungiksi, jonka optimistisen 
kehityksen toinen maailmansota katkaisi. Historiallinen Helsinki 
–teoksen alkusanoissa todetaan, ettei kaupunkikuva muuttunut 
juuri lainkaan sotavuosien 1939 ja 1947 välillä. Teos on julkaistu 
1947.

Kaupungin uusi rakennusjärjestys tuli viivytyksien jälkeen voi-
maan 1945, jolloin funktionalismin ihanteet olivat voimissaan. 
Liian tiivis ja valoton kaupunkirakenne sai aikalaiskritiikkiä 
osakseen. Erityisesti Kallion ja Sörnäisten puutalokortteleiden 
kohdalla pelättiin slummiutumista, sillä rakennusjärjestyksen 
mukaista rakennusoikeutta oli näillä tonteilla huomattavasti käyt-
tämättä. Sodan jälkeinen Suomi kaipasi kivikaupungista luonnon 
helmaan.49

Linjat tuli 11. kaupunginosan osa-alueen viralliseksi nimeksi 
1959, samaan aikaan, kuin Kallio vahvistettiin kaupunginosan 
nimeksi.50 Tällöin rakennusjärjestyksen korvasivat asemakaavan 
määräykset.51

Sotien jälkeen hyvinvointi lisääntyi, luokkaerot lähes katosivat ja 
Pitkänsillan pohjoispuoli keskiluokkaistui. 

47  Alho 1962, s. 251
48  Virtanen 1993, s. 13.
49  Ilonen 1996, s. 184.
50  Helsingin kadunnimien historia s.94, 117
51  Ilonen 1996, s. 188.

Kaavio: Keskinen 1987.
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Muuttoliike suuntautui taas kaupunkiin ja Kalliossa muuttoaal-
lon tieltä purettiin puutaloja ja rakennettiin tilalle lamellitaloja. 
Juha Ilosen mukaan tämä purkukeinottelun aikakausi oli suoma-
laisen asuinympäristön murhenäytelmää.52 1950-60-luvuilla alu-
eelle tuli kaupunginteatteri ja virastotalo. Myös pankit vahvistivat 
sijojaan Hakaniemen ja Siltasaaren alueella, mikä on vaikuttanut 
alueen arkkitehtuuriin ja sen silloiseen uudistamiseen.53 

1980-luvulla alueen liikenneyhteyksissä tapahtui uudistus, kun 
metro avattiin. Metrolinja kulkee suoraan Kallion ala-asteen ton-
tin alapuolella.

Kallio oli alunperin tiheästi asuttu työläisperheiden asuinalue, 
jossa pienet asunnot olivat kysyttyjä,  kun suurempiin asuntoihin 
ei ollut varaa. Nykyisin asumisväljyyden ja mukavuuden kasva-
misen myötä alue on profi loitunut yksinasuvien parikymppisten 
nuorten ja yksinäisten vanhojen naisten asuinalueeksi, jolla lapsia 
ja lapsiperheitä asuu vähän.54

Koko Helsingin väkiluku oli 612 664 vuonna 2014. Kallion 
ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueen, eli Kallion peruspiiriin 
kuuluvien Vilhovuoren, Siltasaaren, Linjojen ja Torkkelinmäen 
osa-alueiden yhteenlaskettu asukasluku vuonna 2014 oli 26533 
ja vuoden 2024 ennuste on 25352. Alueen asukkaista 0-15 -vuo-
tiaita oli vain 1267. Kallion ala-asteella oppilaita on reilu 380, 
kun koko Helsingissä 1-6. luokkalaisia oli 30503 vuonna 2013.55

Kallion koulu oli vuonna 2007 tehdyssä konsulttiselvityksessä 
esitetty lakkautettavaksi ja liitettäväksi läheiseen Aleksis Kiven 
kouluun, sillä Kallion koulussa oli oppilaita 311 ja selvityksen 
mukaan vapaita oppilaspaikkoja olisi ollut 117. Lakkautusta ei 
kuitenkaan tapahtunut ja nyt kouluun on tulossa peruskorjaus.56

52  Ilonen 1996, s. 190.
53  Virtanen 1993, s.17, 122
54  Johdanto Kallion historiaan 
55  Helsingin tilastollinen vuosikirja s.31 ja Kallion ala-aste 
56  https://pekkabuttler.wordpress.com/tag/ala-aste/

Kallion ala-asteen nykyhetken oppilaaksiotto-
alue korostettuna kartalla. Oppilaaksiottoalue 
käsittää koko Kallion kaupunginosan ja Sörnäisten 
kaupunginosan läntisen kolkan, mukaanlukien 
Merihaan.
Pohjakartta: kartta.hel.fi 

kaupunginosan raja

oppilaaksiottoalueen 
raja
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KORTTELI 319

Vuonna 1910 koulun valmistumisen aikaan on kirjoittaja G. J. 
L. kuvaillut Suomen suurin kansakoulu –artikkelissa sen sijaintia 
seuraavasti: ”Koulu sijaitsee keskellä Kallion kaupunginosaa, Hämeen-
kadun57 ja Neljännen linjan yhtymäkohdassa,  vastapäätä Kallion  uutta 
kirkkoa. Paikka itsessään on jo hyvin valittu. Lähellä kirkkoa on se 
kuin rauhoitetulla alueella, jota laitakaupungin vallattomuus ja raakuus  
tuntuvassa määrin pyrkii karttamaan. Sitä paitsi on paikka ympäristö-
ään ylevämpi, joten koulun ylemmistä kerroksista on mitä ihanin näköala: 
yhdeltä puolen näkyvät kaupungin edustalla olevat salmet ja selät saarineen 
ja niemineen, toisaalta siintää kaupungin takaa aava meri sinisenä juova-
na näköpiirissä.”

Itäisen papinkadun ja Neljännen linjan kulmaan sijoittuva Kalli-
on kansakoulu oli valmistuessaan vuonna 1910 korttelin kolmas 
koulurakennus. Korttelissa oli ollut koulu jo vuodesta 1891, kun 
Theodor Höijerin suunnittelema Porthaninkadun koulu valmis-
tui Neljännen linjan ja Porthaninkadun kulmaan ja vuonna 1898 
valmistui Neljännen linjan varrelle korttelin keskivaiheille pien-
tenlastenkoulu, jota ylläpiti Sedmigradskyn säätiö. Kummankin 
koulun pihalla oli niiden ulkokäymälät.58

57  Helsingin kadunnimet s. 135: Nimi Siltasaarenkatu ulotettiin myös tälle kadun osuudelle 1928 ja nimi 
Hämeenkatu poistettiin
58  Nenonen et al. 1983, s. 168.

KORTTELIN 319 VAIHEET Porthaninkadun koulussa oli 8 luokkaa. Sen alimmat kerrokset 
olivat kiveä ja ylin oli puuta. Koulu oli ensimmäisiä valmistunei-
ta vuoden 1874 koulurakennusohjelman kouluja. Tällöin kou-
lutoimi siirtyi kirkolta kaupungille ja ohjelman mukaan kouluja 
rakennettiin nimenomaan työläiskaupunginosiin.59 Muistitiedon 
mukaan myöhemmin – ennen toista maailmansotaa – Port-
haninkadun koulu oli apukouluna osa Kallion kansakoulua ja 
siellä koulua kävivät ne oppilaat, jotka eivät pysyneet normaalin 
opetuksen tahdissa.

Sedmigradskyn säätiön pientenlastenkoulu oli kaksikerroksinen 
ja sen alempi kerros oli kiveä ja ylempi puuta. Koulurakennuksen 
yläkerrassa sijaitsivat asunnot opettajattarelle ja keittäjättärelle 
ja koulun pihalla oli kasvimaa. Tähän ruotsinkieliseen kouluun 
mahtui 30 oppilasta. 1900-luvun alussa opetusta annettiin klo 
10-16 ja se maksoi markan kuukaudessa. Myöhemmin 1940-lu-
vulla rakennuksessa toimi oppilaiden kammoksuma kouluham-
masklinikka.60

59  Tuori 2009, s. 21
60  Nenonen et al. 1983, s.168.

Korttelin 319 rakentumisen 
vaiheet rakeisuuskaavioina. 
Alakulmassa porthaninkadun 
koulu.
Lähtötiedot: Kuoppamäki-
Kalkkinen 1984.
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Näkymä Neljättä linjaa pitkin vuodelta 1965. Kuvassa korttelin kolme koulurakennusta rivissä: ensimmäisenä Porthaninkadun koulu, 
seuraavana Sedmigradskyn säätiön pientenlastenkoulu ja taustalla Kallion kansakoulu. Kuva: Grunberg C. /HKM

35



Yllä: Korttelin 319 asuintalorivistö Viidennen linjan puolelta vuonna 1955. Vasemassa reunassa 1960-luvul-
la purettu asuintalo Viides linja 10. Kuva: Aarnio Jalmari /HKM
Alla: Sama talorivistö vuonna 2015.

Kortteli 319  ja sen ympäristö 
1:1000

Tekstissä erikseen mainitut jul-
kiset rakennukset korostettu.

Kallion koulu ja sen viereinen Ihantolan asuintalo ovat lähialu-
eellaan lähes ainoat talot, joiden tieltä ei ole purettu aiempaa ra-
kennusta. Linjojen alueelta on systemaattisesti purettu matalat 
puutalot ja korvattu ne monikerroksisilla rakennuksilla. Paikoin 
kerrostumia on Kalliossa jopa kolme, mutta pääasiassa kaksi.61

Korttelin 319 Viidettä linjaa reunustavassa rivissä on viisi asuin-
taloa, joiden katutasossa on liiketiloja. Taloista kolme on valmis-
tunut vuosien 1907-1909 välillä, yksi – Viides linja 14 – valmistui 
vuonna 1926 tontilla olleen puutalon tilalle. Viidennen linjan ja 
Porthaninkadun kulmassa oli alunperin matala puutalo, jonka sii-
veksi vuonna 1912 rakennettiin nelikerroksinen asuintalo kives-
tä. Taloa korotettiin kerroksella 1920-luvulla ja lopulta se puret-
tiin 1960-luvulla nykyisen rakennuksen tieltä. Kyseinen rakennus 
on korttelin ainoa, jolla ei ole suojelumerkintää.62 Asuintalojen 
pääjulkisivut antavat Karhupuiston suuntaan ja  niiden takapi-
hojen puoli on nähtävissä koulun tontilta ja Neljänneltä linjalta.

Korttelin asuintaloissa on 1900-luvun alussa asunut työläisiä, ku-
ten seppiä, puutarhureita ja räätäleitä. Rakennukset edustavatkin 
hyvin 1900-luvun alun työväestön kerrostaloasumista. Alunperin 
suuret asunnot eivät menneet kaupaksi, joten niitä jaettiin pie-
nemmiksi ja sen myötä asumisolot olivat ahtaat, kun asukkaita 
oli paljon. Taloissa ruoka valmistettiin hellakakluunissa ja wc:t 
olivat yhteiskäymälöitä porrashuoneissa.63 Kallion kansakoulus-
sa oli oppilaiden peseytymistilat, mutta alueella normaali tapa oli 
peseytyä viikoittain lähistön yleisissä saunoissa.64

61  Kuoppamäki-Kalkkinen 1984, s.70
62  Nenonen et al. 1983, s.166.
63  Nenonen et al. 1983, s.167.
64  Keskinen 1987, s. 25.
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Kartalla nyt

Ortokuva 1943

Ortoilmakuva vuodelta 1943. Korttelissa on kolme erillistä koulurakennusta. /kartta.hel.fi 

Kallion
kansakoulu

Porthanin-
kadun koulu

Pientenlasten 
koulu

Koulun piha sijoittuu Neljännen linjan varteen. Koulun raken-
nustöiden jo ollessa käynnissä 5.5.1909 annettiin lupa käyttää 
kaikkia neljää neljännen linjan varrella sijaitsevaa tonttia samaan 
tarkoitukseen, ne toimivat koulun pihana. 65 Korttelin Neljännen 
linjan puolen tontit nro 9, 11, 13 ja 15 on yhdistetty tällöin. 66

Korttelin molemmat puiset koulurakennukset purettiin 
1970-luvulle tultaessa. Pientenlastenkoulun purku on mainittu 
10.11.1969 päivätyssä luettelossa Kallion kansakoulun peruskor-
jauksen rakennusaikaisista muutoksista. Porthaninkadun koulu 
esiintyy vielä 5.5.1970 vahvistetussa asemapiirustuksessa, mutta 
se purettiin samana vuonna.67

Kallion kansakoulun johtaja on 5.1.1974 päivätyssä lausunnos-
saan, joka on osoitettu Helsingin kaupungin suomenkielisten 
kansakoulujen johtokunnalle, puoltanut apukoulun paikalla ole-
van hiekkakentän kunnostamista koulun pihaan yhteydessä ole-
vaksi viheralueeksi ja leikkipaikaksi. Lausunnon mukaan koululla 
olisi ollut tarvetta erityisesti liikuntatuntien maastojuoksuradal-
le.68

Koko korttelin Neljännen linjan puoli on merkitty Kallion kou-
lun tontiksi Helsingin kaupungin rakennusviraston 8/1979 laa-
timassa asemapiirustuksessa ja rakennusoikeutta tällä tontilla on 
17165m2 , josta koulun osuus on 6401m2. Alunperin umpikort-
teliksi tarkoitettu kortteli jäi kuitenkin vaille lisärakentamista ja 
Porthaninkadun apukoulun kohdalle kaavoitettiin puisto, joka 
näkyy voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 1985 merkin-
nällä VP.69 

65  HKA
66  Kiinteistöhakemisto 1875-1930
67  RVV
68  HKA
69  Ilonen 2013. s. 150.
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Kartalla nyt

Ortokuva 1976

Ortoilmakuva vuodelta 1976. Porthaninkadun koulu ja pientenlasten koulun rakennus on purettu. Viiden-
nen linjan ja Porthaninkadun kulman asuintalo on korvattu uudella. /kartta.hel.fi 

Ortoilmakuva vuodelta 2008. Porthaninkadun ja Neljännen linjan kulmaan on tehty leikkipuisto. /kartta.
hel.fi 

1976 2008
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Siltasaarenkadun näkymäakseli Kallion kirkolle, 
Kallion ala-aste kuvassa keskellä /Wiki
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Alueen nykytilaa kuvaavat hyvin Kallion koulun kohdalla olevat 
maankäytön merkinnät Helsingin yleiskaavassa 2002:

• Kerrostalovaltainen alue, asuminen/toimitila: aluetta kehite-
tään asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen sekä virkistyksen 
käyttöön ja ympäristöhaittoja aiheuttamattomaan toimitilakäyt-
töön sekä alueelle tarpeellisen yhdyskuntateknisen huollon ja 
liikenteen käyttöön.

• Kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakult-
tuurin kannalta merkittävä alue: aluetta kehitetään siten, että alu-
een arvot ja ominaisuudet säilyvät.

Itse koulurakennus on asemakaavassa suojeltu merkinnällä sr-2, 
samoin kuin korttelin 319 muut rakennukset 1960-luvun asuin-
taloa lukuun ottamatta. Lähistön rakennuksista monilla muilla-
kin on suojelumerkinnät. Näistä oleellisimmat lienevät Siltasaa-
renkadun monumentaaliakselin päätteenä kohoava Lars Sonckin 
suunnittelema Kallion kirkko ja Karl Hård af  Segerstadin suun-
nittelema Kallion kirjasto, joka niin ikään päättää näkymäakselin 
Porthaninkadulla.

Nykyisin koulun suhde ympäristöönsä on ristiriitainen: sen si-
jainti on keskeinen, mutta se jää muiden julkisten rakennusten 
ja –paikkojen varjoon. Koulu sijoittuu juhlavien näkymäakselien 
päätteinä olevien kirkon ja kirjaston väliin, mutta jää kuitenkin 
sivuun, eikä herätä huomiota. Kun alueella muut kohdat koros-
tuvat, ovat koulun tontti ja piha muodostuneet suojaisaksi pai-
kaksi keskelle kivikaupunkia.

KORTTELI 319 NYKYISIN

Näkymä Neljättä linjaa 
pitkin kohti Kallion kirkkoa 

ja ala-astetta.
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Viereinen sivu:
Koulu ja Helsinginniemi 

Kallion kirkontornista nähtynä 
9.6.2015. 

Kuva: Krista Meskanen

Koulun ylimmistä kerroksista 
on näkymät merelle ja kau-
punkiin asti

Nykyisen Porthaninpuistikon kohta korttelissa on aina ollut ra-
jattu aidoin siten, ettei se koskaan ole ollut suorassa yhteydessä 
Kallion koulun pihaan. Koulun piha on pengerretty puistoa kor-
keammalle, mutta nykyisestä puistosta on porrasyhteys koulun 
pihalle. Porthaninpuistikko rajautuu katualueesta puuistutuksin. 
Puut ovat poppeleita, jotka ovat Rakennusviraston selvityksen 
mukaan liian suuria ja varjostavia tällä paikalla. Puisto on varus-
teltu leikkivälinein, joiden valinnassa on huomioitu Kallion ala-
asteen toiveita ja tarpeita.70 

Rakennusviraston aluesuunnitelmassa vuodelta 2007 alueen 
puistojen historiallista ja kaupunkikuvallista merkittävyyttä 
osoittavassa yhteenvedossa Porthaninpuistikko on arvotettu 
toisiksi alimpaan luokkaan ”Merkittävä, luokka 2” asteikolla 
erittäin merkittävä: luokat 1 ja 2, merkittävä: luokat 1 ja 2 ja ei 
merkittävä. Suurin osa lähistön puistoista on tässä arvotuksessa 
merkityksellisempiä ja niistä monilla on pitkä historia, joka Port-
haninpuistikolta puuttuu.71

70  Palmgren et al. 2007. s. 83
71  Palmgren et al. 2007. s.18

Koulun piha ja Porthanin-
puistikko osana ympäröivien 
katujen katukuvaa.
Vasemmalla Porthaninkatu 
kohti kallion kirjastoa ja 
oikealla Neljäs linja.
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KALLION KANSAKOULU OSANA KOULUARKKITEHTUURIN HISTORIAA

KANSAKOULUT TULEVAT HELSINKIIN 1800-LUVUN LOPULLA

Suomessa rakennettiin runsaasti kouluja 1800-luvun loppupuo-
liskon ja 1900-luvun alun aikaan. Syynä olivat 1800-luvun lopun 
uudistukset, joihin lukeutui kansakoululaitoksen syntyminen 
vuoden 1866 kansakouluasetuksen myötä.  Vuonna 1869 perus-
tettiin kouluhallitus, jolle koulurakennuksiin liittyvä hallinto kuu-
lui osana koko koululaitosta. Kaupungeissa koulu-uudistus tuli 
voimaan vasta vuoden 1872 koulujärjestyksen myötä.72

Ennen 1860-lukua koulurakennukset olivat muodostaneet se-
kalaisen joukon ja opetus oli tapahtunut mitä erilaisemmissa 
paikoissa.73 Pitkään katsottiin, että vastuu lasten opettamisesta 
oli vanhemmilla. Kirkko vastasi varhaisesta koululaitoksesta ja 
toiminnassa oli kiertokouluja. Samalla kaupungeissa toimi por-
variston kaupunkikouluja. Koulujärjestelmä oli vakiintunut var-
sin pitkäksi aikaa systeemiin, joka koostui pedagogiosta, joka sitten 
muuttui ala-alkeiskouluksi, triviaalikoulusta, josta tuli yläalkeis-
koulu, lukiosta, joka oli oppikoulu, ja akatemiasta.74

Koulujärjestyksen seurauksena tuli toteutettavaksi oppi- ja kan-
sakouluja, sekä joukko erityiskouluja. Kouluhallitus ja raken-
nushallitus rakensivat itse kouluja ja valvoivat yksityistä koulu-
rakentamista. Valtion ja yksityisten rakennuttamille yliopistoon 
johtaville oppikouluille muodostui melko säännöllinen tilaohjel-
ma; luokkahuoneet järjestettiin joko keski- tai sivukäytävän var-
relle ja myöhemmin hallin ympärille. Samalla koulurakennukset 
alkoivat erottua kaupunkikuvassa tyylillisesti, sekä tilaohjelmasta 
seuranneen suuren kokonsa puolesta. Maalaiskansakouluja var-
ten luotiin tyyppipiirustukset toteutuksen pohjaksi.75

72  Lilius 1982, s. 103, 123
73  Lilius 1982, s. 123
74  Somerkivi 1977, s. 12
75  Lilius 1982, s. 103-130

Kaupunkikansakoulujen rakentaminen oli sen sijaan kaupunkien 
vastuulla ja niistä järjestettiin usein arkkitehtuurikilpailuja, eikä 
niille ollut vakiintuneita arkkitehtonisia ratkaisuja. Tyylillises-
ti kaupunkikansakoulut olivat oppikoulurakennusten kaltaisia, 
mutta niiden tilaohjelmassa oli yhteneväisyyksiä maalaiskansa-
koulujen kanssa.76

Yleinen ilmapiiri 1800-luvun lopulla kiteytyy teollisuuden tuo-
man modernisaation ympärille, mutta samalla kohdataan sen 
mukanaan tuomat ongelmat, kuten väenpaljoudessa ja huonois-
sa hygieniaoloissa leviävät kulkutaudit. Näissä oloissa kansakou-
lulaitos oli koko Euroopassa arvossaan ja sen odotettiin kasvat-
tavan kansalaisista hyviä ja terveitä työtekijöitä. Suomessa lisäksi 
kansallisuusaatteen mukaisesti edistettiin suomalaisuutta.77

Kansakoulu oli suunnattu nimenomaan niille lapsille, jotka eivät 
saaneet opetusta muualta. Ylempi sosiaalinen luokka kävi mak-
sullisia kouluja ja osa lapsista opetettiin kotona. Kansakoulun 
tullessa Helsinkiin kaupunki jaettiin koulupiireihin, joissa virka-
miesten tuli selvittää alueensa kouluikäiset lapset ja pyrkiä va-
kuuttamaan vanhemmat päästämään lapsensa kouluun. Yleinen 
suhtautuminen koko kansan yhteiseen opetukseen oli epäileväs-
tä.78

76  Lilius 1982, s. 130
77  Tuori 2009, s. 15
78  Anttila 1956, s. 534
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Helsingissä kansakoulurakentamista ja opetussuunnitelmaa oh-
jasi ja valvoi kaupunginvaltuusmiesten asettama kansakoulujen 
johtokunta, johon kuului puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä ja 
opettajiston valitsema jäsen. Jäsenistössä oli mm. kansakoulun-
tarkastaja ja taloudenhoitaja. Kuriositeettina mainittakoon, että 
arkkitehtijäsenenä oli aluksi Gustaf  Nyström ja hänen jälkeensä 
vuoteen 1907 asti Theodor Höijer, joka myös suunnitteli monia 
kouluja.79

Helsingin ensimmäinen - ja pitkään ainoa - kansakoulurakennus 
oli Kasarmitorin kulmalla sijainnut entinen vuoro-opetuskoulu, 
joka sopi huonosti uuteen käyttöönsä ala- ja yläkansakouluna. 
Toinen kansakoulutalo saatiin 1871 Kruunuhaasta, mutta kaksi 
luokkahuonetta käsittänyt rakennus korvattiin uudella paremmin 
tarkoitukseen soveltuvalla punatiilisellä koululla 1899. Pääasiassa 
kansakouluopetus tapahtui vuokratiloissa, jotka usein soveltui-
vat opetuskäyttöön huonosti ja olivat epähygieenisiä.80

Kallion kansakoulun vieressä sijainnut Theodor Höijerin suun-
nittelema Porthaninkadun koulu oli valmistuessaan vuonna 
1890 yksi ensimmäisistä kansakoulujen johtokunnan vuonna 
1874 laatiman koulurakennusohjelman kouluista. Helsingin van-
hin säilynyt kansakoulurakennus, nykyinen Annantalo vuodelta 
1886, oli myös ohjelmassa, samoin kuin koulut - niin ikään työ-
läiskaupunginosiin - Punavuoreen ja Töölöön.81

79  Tuori 2009, s. 18 ja Lunkka 2010 s..49
80  Somerkivi 1977, s. 327
81  Somerkivi 1977, s. 327

Yllä: Theodor Höijerin 1890 suunnittelema koulurakennus, joka sijaitsi Porthaninkadun ja Neljännen linjan 
kulmassa, Kallion koulun korttelissa. Koulun alimmat kerrokset olivat kiveä ja ylin puuta.
Alla: Samassa korttelissa oli myös yksityisen Sedmigradskyn säätiön ylläpitämä pientenlastenkoulu vuodel-
ta 1898. /RVV
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Kiertokoulu: hist. paikasta toiseen kiertänyt alkeiskoulu.

Kansakoulu: aik. perusopetusta antanut kunnallinen koulu. 
Kansakoulu jakautui varsinaiseen kansakouluun ja kansalaiskouluun

Alakansakoulu: aik. kansakoulun kahdesta t. kolmesta alim-
masta luokasta.

Yläkansakoulu: aik. kansakoulun yläluokat (kolmannesta t. nel-
jännestä alkaen)

Kansalaiskoulu: aik. varsinaisen kansakoulun jatkokoulu.

Oppikoulu: aik. oppilaitoksia: keskikoulu ja tav. siihen liittynyt 
lukio. Yksityiset ja valtion oppikoulut.

Lyseo: aik. yliopistoon johtaneita (valtion) oppikouluja; nyk. 
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singin Normaalilyseo.
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oppivelvollisuuskoulu. Yhdeksänvuotinen peruskoulu.

Peruskoulu: yleistä peruskasvatusta antava yhtenäinen, yhdek-
sänvuotinen koulu Peruskoulun ala-aste käsittää kuusi alinta ja yläaste 
kolme ylintä vuosiluokkaa.

Ala-aste: peruskoulussa: luokka-asteet 1.-6.

Apukoulu: aik. nimitys erityiskoululle, joka oli tarkoitettu kehi-
tyksessä viivästyneille t. lievästi kehitysvammaisille lapsille; vrt. 
mukautettu opetus

aik. = aikaisemmin, aikaisempi
hist. = historia, historian tutkimus, historiallinen

Määritelmät: MOT Kielitoimiston sanakirja ja 
MOT Gummerus Uusi suomen kielen sanakirja

(sähköiset sanakirjat luettu 25.04.2015)
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Kansanopetuksen kehittäminen ja koulurakentaminen henkilöi-
tyivät kansakouluntarkastajan viranhoitajiin. Adolf  von Bons-
dorffin ryhtyessä tähän virkaan vuonna 1902 alkoi Helsingin 
koulutilojen suhteen uusi aika. Edellinen kansakouluntarkastaja 
oli väheksynyt opetuksen järjestämisestä suomenkieliselle työvä-
estölle ja suosinut ruotsinkielisiä. Hän oli jättänyt jälkeensä n. 
4000 oppilaspaikan vajeen, jota uudistusmielinen von Bonsdorff  
ryhtyi paikkaamaan.82

Hygienia-aate oli voimissaan ja se oli tärkeä lähtökohta koulu-
tilojen suunnittelulle. Vaikutteita haettiin Keski-Euroopasta, 
jonne myös von Bonsdorff  oli tehnyt opintomatkoja, ja josta 
opettajatkin olivat saaneet innoitusta opetusohjelmaan vaati-
milleen uudistuksille. Koulusuunnittelun uusia tuulia opiskeltiin 
mm. Handbuch der Arkitektur – kirjasta vuodelta 1903 ja Tekni-
kern –lehdestä. Toteutettavat uudistukset toivat kouluihin suun-
niteltaviksi uusia tiloja, kuten voimistelusaleja ja oppilaiden pe-
seytymistiloja, sekä erityisopetustiloja - kuten piirustus-, laulu-, 
käsityö-, veisto- ja luonnontieteensaleja. Tällöin kädentaitojen 
merkitys korostui ”kansakoulun isän” Uno Cygnaeuksen oppien 
mukaisesti.83

Hygienian tärkeydestä kertoo myös 1904 perustettu kansakou-
lulääkärin virka, johon astui Max Oker-Blom. Hänellä oli suuri 
vaikutus koulusuunnitteluun yhdessä von Bonsdorffin kanssa; 
Oker-Blom perusti oppilaiden terveystarkastukset ja teki 1910 
kouluhygienia –kirjan, jossa hän käsitteli koulurakentamista.84

1900-luvun alun kiivaan koulurakennuskauden aikana Helsinkiä 
voitiin pitää malliesimerkkinä koulukehityksessä niin rakennus-
taiteellisesti, kuin koulujen koonkin puolesta. Kaupunkiin 

82  Tuori 2009, s. 23
83  Tuori 2009, s. 24
84  Lilius 1982, s.20

HELSINGIN KANSAKOULULAITOS 1900-LUVUN ALUSSA

Kallion suuri kansakoulutalo valmistui 1910 /HKA
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valmistui vuosien 1905 ja 1910 välillä neljä uutta kansakoulua, 
joista Kallion suomalainen kansakoulu oli suurin. Se oli samalla 
koko Suomen suurin koulutalo ja pohjoismaiden kolmanneksi 
suurin kansakoulutalo. Tämän yksittäisen rakennuksen katsottiin 
kuvastavan hyvin kansakoulujen tilaa valmistuessaan.85

Näin kuvaillaan vuonna 1910 vallinnutta tilannetta Kallion kan-
sakoulua käsittelevän artikkelin johdannossa: ”Kouluja perustetaan 
ja koulutaloja rakennetaan toinen toistaan upeampia. Vanhat kankeat ja 
köyhyyttä todistaneet rakennustyylit hylätään, ja koulutalot rakennetaan 
uusien, taiteellisuutta, terveellisyyttä ja käytännöllisyyttä tavoittelevien pii-
rustusten mukaan.” 86

Kallion kansakoulu rakennettiin paikkaamaan suurta oppilas-
paikkojen vajetta ja sen valmistuttua lokakuussa 1910 koulussa 
työskenteli 40 luokkaa ja 60 opettajaa. Oppilaita oli lähemmäs 
2000, mutta luokkaluvun nostaminen kuuteenkymmeneen oli 
mahdollista, jolloin oppilasluku olisi ollut n. 2400. Tätä ennen 
suurimmassa koulussa oli oppilasmäärä ollut mahdollisesti 1000 
oppilasta 30 luokalla.87 Myöhemmin Kallion alueella paikattiin 
uudelleen oppilaspaikkavajetta toteuttamalla toinen jättiläismäi-
nen koulu, Aleksis Kiven koulu, joka oli valmistuessaan 1930-lu-
vulla pohjoismaiden suurin koulu.

Sekä kansakouluntarkastaja von Bonsdorff  että kansakoululää-
käri Oker-Blom olivat vahvasti mukana Kallion kansakoulun 
valmistumiseen johtaneessa prosessissa. Kummatkin kuuluivat 
erinäisiin kokoonpanoihin, jotka valmistelivat kouluprojektia, 
kuten palkintokilpailun tilaohjelman laatineeseen lautakuntaan. 
Lopulta rakentamisvaiheessa von Bonsdorff  oli mukana myös 
Kallion koululle nimitetyssä rakennushallituksessa, kunnes erosi 

85  G. J. L. 1910 s. 488
86  G. J. L. 1910 s. 488
87  G. J. L. 1910 s. 490

virastaan vuonna 1908 vastustaessaan jakoa suomen- ja ruotsin-
kielisiin kouluihin.88

Helsingin kaupungin rakennuskonttori perusti vuonna 1907 
kaupunginarkkitehdin viran, johon ensimmäisenä nimitettiin 
Karl Hård af  Segerstad. Vastuualueeseen kuului kaupungin kiin-
teistöjen - kuten koulujen - korjaustöiden suunnittelu ja uudis-
rakennusten suunnittelu, sekä näiden toteutuksen valvonta, ellei 
työtä jostain syystä annettu ulkopuoliselle arkkitehdille. Vuonna 
1908 päätettiin, ettei töitä enää saanut antaa ulkopuolisille. Niin-
pä Helsingin kouluja suunnitteli pääasiassa kaupunginarkkitehti, 
eikä arkkitehtuurikilpailuja kouluista enää järjestetty entiseen ta-
paan.89

Oppilaspaikkojen puute jatkui Helsingissä lähes kroonisena, eikä 
sitä helpottanut päätös jakaa opetus suomen- ja ruotsinkielisiin 
kansakouluihin vuonna 1908. Tästä seurasi oppilaspaikkapula 
suomenkielisissä kouluissa, kun taas pääasiassa keskikaupungilla 
sijainneisiin ruotsinkielisiin kouluihin tuli väljyyttä. Tosin reuna-
alueilla myös ruotsinkielisten oppilaspaikoista oli pula.90

Ensimmäisen maailmansodan aikana monet koulut olivat venä-
läisten tai saksalaisten sotilaiden käytössä, joten opetus tapahtui 
vuokratiloissa tai keskeytyi. Kallion kansakoulukin toimi vuonna 
1917 hajautettuna seitsemään eri paikaan.91 Sodan jälkeen varat 
olivat tiukassa eikä rakennusmateriaaleja ollut, mutta koululaisia 
oli sitäkin enemmän. Olemassa olevia (sotilaskäytössä vahingoit-
tuneitakin) koulurakennuksia pyrittiin muokkaamaan tarvetta 
vastaaviksi, kun mahdollisuutta uuden rakentamiseen ei niuk-
kuudessa ollut.92

88  HKA ja Tuori 2009, s. 25
89  Vilja 2007, s.53
90  Somerkivi 1977 s. 331
91  Hietala et al. 2009, s. 134
92  Tuori 2009, s.26 ja 73 49



Yleisen oppivelvollisuuden tultua voimaan 1921 tuli kaikkien 
seitsemän vuotta täyttävien aloittaa koulu kyseisen kalenterivuo-
den syyslukukauden alussa. Kuusivuotinen kansakoulu loppui 
yleensä 13-vuotiaana, kuitenkin jos oppilas ei jatkanut opintojaan 
muilla tavoilla tuli tämän käydä vielä kaksivuotinen jatkokoulu, 
jonka nimitys oli myöhemmin kansalaiskoulu. Kansakoulun alku-
aikoina ikärajat eivät kuitenkaan olleet tiukat ja koulunsa päättä-
vien oppilaiden ikä vaihteli 14 ja 19 vuoden välillä.93 Oppivelvol-
lisuuden voimaantulo ei Helsingissä vaikuttanut oppilasmääriin 
merkittävästi, sillä tähän aikaan jo lähes kaikkien kouluikäisten 
voitiin katsoa osallistuneen opetukseen.94

Kansakoulu profiloitui nimenomaan työväestön kouluksi, vaikka 
sen alkuperäinen tarkoitus oli olla koko kansan koulu. Kansa-
koululaisten koulunkäyntiä saattoi haitata samanaikainen työssä-
käynti ja erityisesti pojat harvemmin jatkoivat koulua kuudennen 
luokan jälkeen, vaan hakeutuivat töihin.95 Sodan jälkeen oppi-
koulun käynnin yleistyminen ja evakuoinnit vähensivät kan-
sakoululaisten määrää hetkellisesti. Myöhemmin säätyrajojen 
hälvennyttyä myös porvariston lapsia osallistui kansakouluope-
tukseen ja oppilasmäärät olivat taas nousussa myös muista syistä, 
kuten alueliitoksien tähden.96

1930-luvulla tehtiin erilaisia koulutoimeen ja rakennuksiin liitty-
viä hallinnollisia uudistuksia, kuten koulurakennuskomitean pe-
rustaminen. Väkiluku oli kasvussa ja vuorolukua haluttiin vähen-
tää, joten uudisrakentamista oli suunnitteilla paljon. Helsingin 
pommitus 1939 katkaisi suunnitelmat, eikä tämän jälkeen toteu-
tettu yhtään uutta koulua ennen vuotta 1947. Suuri oppilaspaik-
kojen puute johti paikoitellen jopa kolmivuorolukuun. Olemassa 
olevien koulujen korjauksia viivästytettiin, jotta varat saatiin oh-
jattua uusien koulujen rakentamiseen.97 Tämä ilmiö näkyy hyvin 

93  Somerkivi 1977, s. 391
94  Havu 1964, s. 218
95  Somerkivi 1977, s. 408
96  Havu 1964, s. 218
97  Tuori 2009, s.28-29

tarkasteltaessa Kallion koulun vaiheita: koulurakennukselle ei ole 
säilyneiden tietojen mukaan tehty juuri mitään toimenpiteitä sen 
valmistumisen ja 1960-luvun lopun peruskorjauksen välillä.

Kun niukkuudesta selvittiin, haluttiin rakentaa uudenaikaista, pa-
rempaa ja korkeampaa kuin ennen. Helsingin krooninen oppi-
laspaikkojen puute jatkui edelleen suurten ikäpolvien tultua kou-
luikään.98 Helsingissä on yhteensä 46 säilynyttä koulurakennusta, 
jotka on rakennettu ennen vuotta 1959 ja seuraavien 20 vuoden 
aikana rakennettuja kouluja runsaasti enemmän, eli 68.99 Tähän 
koulurakennusbuumiin ajoittuu myös Kallion koulun peruskor-
jaus, sekä sitä edeltäneet toteutumattomat suunnitelmat koulun 
laajentamiseksi. 

Suuri muutos koulutusjärjestelmässä tapahtui 1970-luvulla kun 
kouluhallituksen entisen pääjohtajan Reino Oittisen 1950-luvun 
lopulla alkuun sysäämä peruskoulu-uudistus toteutettiin. Ensim-
mäiset Pohjois-Suomen koulut siirtyivät peruskouluun 1970-lu-
vun alussa, jolloin vielä käytiin kiivasta keskustelua uudistusta 
vastaan ja sen puolesta.  Lopulta uudistus kattoi koko maan 
vuonna 1977.100 Peruskoulussa opetuksen perustana oli ensim-
mäistä kertaa oppilaan etu yhteiskunnan edun sijaan.101

Peruskoulu-uudistuksen myötä valtion hallinnassa olleet julkisin 
varoin ylläpidetyt oppikoulut ja suuri osa yksityisistä siirtyivät 
kuntien vastuulle.102 Samalla alkoivat koulujen lakkautukset, jot-
ka ovat jatkuneet pitkään, mutta nyt 2010-luvulla peruskoululais-
ten määrä on jälleen kasvussa.103 Helsingissä koulurakennusten 
korjauksista ja rakentamisesta vastaa nykyisin rakennusviraston 
alainen tilakeskus, jonka hallintaan koulurakennukset siirtyivät 
opetusvirastolta vuonna 2005.

98  Tuori 2009, s. 73
99  Makkonen 2004, s. 9
100  YLE, Peruskoulun historia 1/5
101  Sihvola 2002, s. 128
102  Lunkka 2010, s.3
103  Peltonen 2012, s.17
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HELSINGIN JUGENDKOULUT

Koulurakentamisessakin vallinneille kertaustyyleille alettiin esit-
tää uudenlaisia vaihtoehtoja jo 1800-luvun lopulla. Kansallisuus-
aate yhdistettynä kansainvälisiin vaikutteisiin vaikutti 1900-luvun 
alussa syntyneeseen  jugendtyyliin, joka tunnetaan myös kansal-
lisromantiikkana ja Art Nouveauna.104 Tyylisuuntauksia esiintyi 
tähän aikaan rinnakkain ja esimerkiksi valtion rakennuttamat 
oppikoulut olivat vielä 1900-luvun alussa uusrenessanssityylisiä 
tai uusgoottilaisia, kuten vuonna 1905 valmistunut valkoiseksi 
rapattu tiilikoristeinen Helsingin Normaalilyseo. Yksityisten 
suunnittelemissa oppikouluissa ja kansakouluissa uudet virtauk-
set näkyivät jo aiemmin, esimerkiksi Jung & Bomanssonin suun-
nittelema Pietarsaaren reaalikoulu vuodelta 1905 on jo puhdasta 
jugendia.105

Jugendtalojen perustan luo yleensä graniittipäällysteinen sokkeli-
kerros. Ylemmissä kerroksissa vaihtelevat sisätilat näkyvät julki-
sivuissa ulokkeina ja epäsäännöllisenä sommitteluna. Jotkin talot 
ovat kokonaan graniitista, mutta punatiili kuului materiaalipa-
lettiin jo 1800-luvun lopulta. Tiilijulkisivut yleistyivät kuitenkin 
vasta 1910-luvulla, kun tiilien valmistustekniikka kehittyi. Sitä 
ennen julkisivutiilet olivat kalliita, koska ne jouduttiin tuomaan 
ulkomailta ja yleensä rosoista tiilipintaa suojattiin julkisivun rap-
pauksella.106

Koulurakennuksissa julkisivujen koristeaiheita, kuten torneja, on 
aikakauden tyyliin nähden vähän. Samoin luonnonkiven käyttö 
on niukkaa. Koulurakennuksilla on joka tapauksessa vahva julki-
sen rakennuksen leima, ja ne erottuvat esimerkiksi punatiilisistä 
teollisuusrakennuksista. Yksi syy yksityiskohtien harkitulle mää-
rälle saattoi olla kaupungin ekonomisuus rakennuttajana, ehkä 
samasta syystä myös kaupungin koulujen 

104  Makkonen 2004, s. 24
105  Lilius 1982, s. 119
106  Moorhouse et al. 1987, s. 42

sisätilat ovat melko hillitysti koristeltuja, vaikka jugendtyylille oli 
ominaista kokonaisvaltainen suunnittelu detaljeihin ja kalustuk-
seen saakka. Kouluissa koristeaiheita on esimerkiksi ovissa ja 
kaiteissa sekä paikoitellen muissa pinnoissa.107

Instituutiorakentamisesta tuttuja keskikäytävä- ja sivukäytävärat-
kaisuja käytettiin myös kouluissa, joiden kohdalla kehitys kulki 
keskikäytäväratkaisusta (esim. Annankadun kansakoulu vuodelta 
1888108) valoisamman sivukäytäväratkaisun kautta 1900-luvun 
alun hallikouluihin, joissa pohjat olivat entistä tehokkaammat.109 
Jugendkauden huipulla koulusuunnittelussa korostuivat vaihtele-
vat tilasarjat, joilla luotiin sisätiloista elämyksellisiä. Kehitys kui-
tenkin palasi symmetriaan ja säännönmukaisuuteen, joka näkyy 
esimerkiksi Eläintarhan punatiilisessä täydellisen symmetrisessä 
kansakoulussa vuodelta 1915.110

Kansallisromanttisen tyylin huippukausi ajoittuu välille 1903-
1906. Syksyn 1907 arkkitehtuurinäyttely111 johti tyylinmuutok-
seen ja vuosien 1907-1910 välillä symmetria ja klassiset muodot 
tulivat taas esiin. Kivipinnoista tuli säännöllisempiä ja julkisi-
vusommittelu muuttui hillitymmäksi ja järjestelmällisemmäk-
si. Ikkunarivistöjen käyttö lisääntyi. Edelleen välillä 1911-1915 
siirtyminen kohti klassismia näkyi selkeämpänä geometriana ja 
yksiaineisuutena.112

107  Tuori 2009, s. 26, 84-85
108  Somerkivi 1977, s. 328
109  Lunkka 2010, s.50
110  Makkonen 2004, s. 25
111  Kotitaide –lehden 11-12/1907 s. 175 mukaan Ritarihuoneella järjestettiin ensimmäinen yleinen 
kotimainen arkkitehtuurinäyttely
112  Moorhouse et al. 1987, s. 48
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Vuonna 1910 ja aiemmin valmistuneet kansakouluraken-
nukset Helsingissä. Kartta ei anna täydellistä kokonaiskuvaa 

opetuksen järjestämisen laajudesta, sillä opetusta järjestettiin 
lisäksi erinäisissä vuokratiloissa. Valokuvat keväältä 2015.
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Helsingin säilyneistä koulutaloista kuusi on valmistunut ennen 
vuotta 1900, seitsemän vuosien 1900 ja 1909 välillä ja seitsemän 
vuosien 1910 ja 1919 välillä.113 Näistä kouluista voidaan jugend-
tyylisiksi laskea ainakin seuraavat vuonna 1910 tai aiemmin val-
mistuneet kivikoulut:

Koulun nimi ja valmistumisvuosi, Suunnittelija(t) 

Kronohagens lågstadieskola (1905), Valter Jung ja Emil Fabritius

Töölön kansakoulu (1906), Theodor Höijer 

Ebeneser –koulu (1908), Wivi Lönn

Tehtaankadun ala-asteen koulu (1908), Albert Nyberg

Cygnaeus lågstadieskola (1910), Karl Hård af  Segerstad 

Kallion kansakoulu (1910), Jung & Bomanson

1900-luvun alun arkkitehtuurikilpailut kouluista olivat silloisen 
varsin pienen arkkitehtikunnan mielestä mielenkiintoisia ja mer-
kittävä osa ammattikunnasta osallistui koulukilpailuihin. Helsin-
gissä kansakoulujen tarkastajalla ja kansakoululääkärillä oli suuri 
rooli siinä, millaiseksi kilpailuohjelmat ja koulutypologia muo-
dostuivat. Sekä kouluille että arkkitehtuurityylille haettiin innoi-
tusta Keski-Euroopasta, erityisesti Saksasta ja Itävallasta, ja esi-
merkiksi englantilaisten koulujen hyvää sisäilmaa ihannoitiin.114

Ennen Kallion kansakoulua on Pitkänsillan pohjoispuolen työ-
läisyhteiskuntaan tehty Vallilan kansakoulu vuonna 1902. Tämän 
jälkeen keskikäytävään perustuvaa pohjaratkaisua ei enää pidetty 
sopivana, vaan vallalle nousi uusi valoisuutta, ilmavuutta ja ti-
lavuutta ihannoiva tyyli, josta taas Töölön kansakoulu vuodelta 

113  Makkonen 2004, s. 4-11.
114  Tuori 2009, s. 84-85

1906 oli hyvä esimerkki.115 Töölön koulussa sivukäytävä liittyy-
porrashalliin. Tämän jälkeen valmistuneiden koulujen pohjissa 
sovellettiin kyseistä ratkaisumallia.116 Jugendkouluille haluttiin 
luoda mallipiirustukset ja niitä haettiin arkkitehtuurikilpailulla 
Tehtaankadun koulusta. Tämä koulu oli valmistuessaan 1908 ai-
empia koulutaloja korkeatasoisempi niin arkkitehtonisesti, kuin 
viihtyisyydeltäänkin.117

Uusi tyyli toi kouluihin virkistysaulat, joissa oppilaat saattoivat 
oleilla sateisella säällä sekä erilliset vaatesäilytysaulat sisäänkäyn-
tien yhteyteen Handbuch der Architekturin ohjeiden mukaisesti. 
Ulkovaatteiden ja huonon sisäilman välille oli löydetty yhteys ja 
siksi asiaan kiinnitettiin erityishuomiota.118 Kallion kansakoulun 
kilpailuehdotuksessa on poikkeuksellisen leveät käytävät, joissa 
oleskelu ja vaatesäilytys olisi tapahtunut, mutta ennen toteutusta 
alimpaan kerrokseen lisättiin vaateaulat ja käytäviä pienennettiin.

Luokkahuoneiden koko oli standardoitu ja ohjeet niiden opti-
maalisesta koosta vaihtelivat ajan mukaan, esimerkiksi Kallion 
kansakoulun kilpailuohjelmassa mitat luokille on valmiiksi an-
nettu. Luokat eivät yleensä saaneet olla yli 10 metriä pitkiä ja 
korkeuden tuli 1900-luvulla olla aiempaa matalampi, eli 3.5-4.2 
metriä. Ohjenuorana oli, että luokissa kannatti olla ikkunoita 
vain yhdellä seinällä, jolloin tilassa oli vain yksi kylmä seinä. Ik-
kunaseinä tuli suunnata etelään tai itään ja kateederi tuli sijoittaa 
siten, että valo lankesi pulpeteille vasemmalta, jotta oikea kirjoi-
tuskäsi ei päässyt varjostamaan.119

115  Somerkivi 1977, s. 329
116  Lunkka 2010, s.50
117  Somerkivi 1977, s. 331
118  Tuori 2009, s. 88
119  Lilius 1982, s. 116-130 53



Koulujen pohjakaavatyyppejä 
n. 1:500. Yllä keskikäytävä-
malli Vallilan kansakoulun 

mukaan ja alla sivukäytävään 
liittyvä porrashuone Töölön 

kansakoulussa.

Rakentaminen kehittyi 1900-luvun alussa kun sähkö ja koneet 
tulivat sen osaksi. Suuri mullistus oli teräsbetonin käyttö, vuo-
teen 1910 mennessä taloihin valettiin jo teräsbetonivälipohjia 
ja vuoteen 1914 mennessä koko kantava runko saatettiin valaa 
betonista. Teollisuuden kehittymisen myötä myös rakennusark-
kitehtuuriin tuli teknisiä uudistuksia, kuten koneellinen ilman-
vaihto, sähkövalaistus, vesijohdot, keskuslämmitys, hissit ja pu-
helimet. 120

Juuri Kallion kansakoulun valmistuttua vuonna 1911 koulusuun-
nittelun uudet ohjeet tulivat korvaamaan vuoden 1905 ohjeis-
tuksen, jossa painopiste oli ollut valoisuudessa ja hygieniassa. 
Uusia kouluihin sijoitettavia tiloja olivat ainakin varattomien 
lasten ruokailutilat, koulukeittiö, hiustenleikkuutila ja tila vaat-
teiden jakelulle, sekä salien yhteyteen sijoitettava punnitushuone. 
Samaan aikaan opettajakunta alkoi vastustaa pitkiä käytäviä ja 
suosia keskeishalleja.121

Kaikki Helsingin säilyneet kansakoulutalot ovat Annantaloa lu-
kuun ottamatta edelleen koulukäytössä. Kuitenkin monille niis-
tä on tehty muutoksia, joita ovat olleet sodan jälkeisten pom-
mitus- ja palovauriokorjausten lisäksi korotukset kerroksella ja 
laajennukset, jotka useimmiten ovat voimistelusalisiipiä.122 Muita 
yleisiä muutoksia ovat olleet sisäänkäyntien yhteydessä olleiden 
vaatesäilytystilojen muuttaminen muuhun käyttöön, yleensä luo-
kiksi, ja naulakoiden siirtäminen avarille käytäville. Oppilasmää-
rien vähenemisen myötä käytäviä on saatettu joustavasti valjastaa 
myös muuhun käyttöön, esimerkiksi sijoittamalla koulun kirjasto 
tai teknisiä lisäyksiä niiden alueelle.123

120  Moorhouse et al. 1987, s. 10, 42.
121  Lilius 1982, s. 120
122  Lunkka 2010, s.42
123  Tuori 2009, s. 85
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ARKKITEHTUURIKILPAILU UUDESTA KANSAKOULUSTA 
KALLION KAUPUNGINOSAAN 1906

Kallion kansakoulun arkkitehtuurikilpailu oli kolmas kansakou-
lukilpailu Suomessa saman vuoden aikana. Edelliset kilpailut oli 
järjestetty Vaasaan ja Hankoon. Erotuksena aiempiin kilpailuihin 
oli Kallion koulun kilpailuohjelma poikkeuksellisen laaja: kou-
luun tuli 30 luokkahuonetta, kun yleensä kansakouluissa oli ollut 
luokkia noin 12-15.124

Kansakoulutalon rakentaminen tähän suureen kaupunginosaan 
oli ollut esillä jo 1900-luvun ensimmäisen vuosikymmenen alus-
sa. Alkusysäys koulun toteuttamiseksi oli Kansakoulujen johto-
kunnan syyskuussa 1906 kaupunginvaltuustolle jättämä ehdotus, 
jossa esitettiin kansakoulutalon rakentamista kortteliin 319, Nel-
jännen linjan varrelle, johtokunnan laatiman tilaohjelman mukai-
sesti. Koulutaloa toivottiin käyttöön jo syksyksi 1908.125

Kaupunginvaltuusto puolsi ehdotusta ja asetti valiokunnan 
määrittelemään tarkan rakennusohjelman. Valiokunta ehdotti 
arkkitehtuurikilpailun järjestämistä kyseisestä kansakouluraken-
nuksesta pääosin kansakoulujen johtokunnan määrittelemän ti-
laohjelman mukaisesti.126

Kaupungin valtuusmiesten asettama Kallion kansakoulun pal-
kintokilpailun palkintolautakunta julkaisi laatimansa kilpailuoh-
jelman 24.12.1906.127 Piirustuskilpailuun kutsuttiin osallistumaan 
suomalaisia arkkitehteja. Kilpailuohjelmassa oli 16 kohtaa, joissa 
oli alakohtia jopa a:sta o:hon. Siinä määriteltiin muun muassa 
seuraavaa:
• Rakennuksen tulee sijaita tontin luoteisosassa ja sen tulee olla 
viisikerroksinen.

124  Tuori 2009, s. 28-29
125  SK n:o 258 1910, s. 2
126  SK n:o 258 1910, s. 2
127  SK n:o 258 1910, s. 2

• Pohjakerrokseen tulee sijoittaa asunnot (3kpl talosta huoleh-
tiville. Asuntojen sisäänkäynnit tulee erottaa pääsisäänkäynneis-
tä.), wc-tilat (Erilliset työtöille ja pojille. Kulku vain ulkokautta.), 
kylpyosasto, tekniset tilat (keskuslämmitys- ja ilmanvaihtolaitok-
set ja tilaa polttoaineille), sekä luokkahuoneiden kokoiset veisto- 
ja käsityösalit. 

• Ylimpään kerrokseen sijoittuvat piirustussalit (2kpl, 80m2), ko-
koelmahuone ja opetusmateriaalivarasto (70m2), laulusali (70m2), 
sekä luokkahuoneita sen verran, kuin mahtuu. 

• Toiseen kerrokseen sijoitetaan kirjastohuone (n. 50m2), johta-
jan ja johtajattaren huone, sekä mies- ja naisopettajienhuoneet 
päällysvaatehuoneineen. 

• Tilat, joiden sijoittamista ei erikseen määrätty olivat: 
 • 30 luokkahuonetta 40 oppilaalle. Luokkahuoneen pin- 
 ta-alan tulee olla n. 70m2, leveyden vähintään 6,5m ja  
 korkeuden 3,7m.
 • 2 voimistelusalia, joiden koko on vähintään 180m2 ja  
 korkeus 6m. Salien yhteyteen sijoitetaan pukuhuoneet.
 • Korkeampaa työväenopetusta varten luentosali 600  
 hengelle sekä aineshuone, kanslia ja 4 wc:tä.
 • Tilaa, jossa oppilaat voivat oleilla välituntien aikana.  
 Jos käytäviä käytetään tähän tarkoitukseen, tulee niiden  
 leveyden olla vähintään 4m, mutta leveys voi olla 3m,  
 jos erillinen vaatesäilytys oppilaille järjestetään. Vaatesäi- 
 lytykseen ei saa syntyä ruuhkia ja sinne tulee olla selkeä  
 yhteys kaikista kerroksista. Lisäksi oppilaille on järjestet- 
 tävä pesualtaita.
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Kilpailuehdotukset tuli palauttaa 1.3.1907 mennessä. Palkinto-
lautakunta kokoontui 4.3.1907 Helsingin raatihuoneella tarkasta-
maan kilpailuehdotuksia, joita oli saapunut 16 kappaletta. Päätös 
oli tehty 8.3 ja palkintolautakunta lausui seuraavaa: ehdotuksista 
5kpl hylättiin, 6kpl jäi alempaan luokkaan ja palkintoluokkaan 
sijoittui 5 ehdotusta.  Ensimmäisen palkinnon ja voittosumman, 
joka oli 1800 markkaa, sai ehdotus nro 8, ”Uf ”, jonka olivat teh-
neet arkkitehdit Bertel Jung ja Oscar Bomanson.128

Voittaneesta ehdotuksesta palkintolautakunta kirjoitti seuraavas-
ti:
”Rakennus on edullisesti sovitettu. Pohjasovitus on erittäin ansiokas; 
muistuttaa voisi, että virkistyshuoneen valaistus kerroksessa I ei ole täysin 
tyydyttävä. Fasaadit kauniit ja komponeeratut paikan vaatimukset ym-
märtäen” 129

Kaupunginvaltuustossa oli epäilty tulevan koulun valoisuusolo-
suhteita luokkahuoneiden kohdalla, joten Arkkitehti-lehdessä 
on kilpailuehdotusten esittelyn jälkeen palkintolautakunnan sel-
vitys voittaneen ehdotuksen valaistusolosuhteista ja siitä, kuinka 
kyseinen tontti on eri sijaintivaihtoehtoja kartoitettaessa nähty 
hygieenisesti ideaaliseksi koululle, joka sijoittuu kilpailuohjelman 
mukaisesti katulinjaan. Tontin etuihin kuuluu keskeinen ja oppi-
laiden kannalta hyvin saavutettava sijainti korkealla perustusten-
kin kannalta edullisella kalliolla.130

128  Kotitaide V, 1907 s. 69-80.
129  Kotitaide V, 1907 s. 79
130  ARK V/1907 s.60-61

Voittanut kilpailuehdotus.
/ARK V/1907
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Kallion koulukilpailun tulos kirvoitti lähinnä palkintolauta-
kunnan toimintaan keskittynyttä keskustelua Arkkitehti-lehden 
sivuilla. Kritiikissä käsitellään koulukilpailuja yleisesti, mutta 
esimerkkinä käytetään Kallion koulukilpailuehdotusten parhaim-
mistoa. Aiheina ovat luokkien koko ja muoto, sillä kilpailueh-
dotuksissa luokat olivat olleet poikkeuksellisen isoja. Puututaan 
tilojen suuntaamiseen ja valaistusolosuhteisiin, sillä luokkien olisi 
tullut saada luonnonvaloa vasemmalta, ja suuntaamista pohjoi-
seen pidettiin sopimattomana. Voittaneessa ehdotuksessa neljän 
luokkahuoneen ikkunat ovat epäedullisesti kohti luodetta. Li-
säksi kommentoidaan luokkahuoneiden ovien sijaintia: niiden 
olisi tullut olla opettajan päädyssä. Ihmetellään, miksi joissakin 
koulukilpailuissa (esim. Hanko) oli ollut oleellista, että opettaji-
enhuoneesta on näköyhteys leikkipihalle, mutta ei Kallion kou-
lussa. Kommentoidaan portaiden ja käytävien kokoa, määrää ja 
sijaintia, sillä Tehtaankadun koulun kilpailuohjelmassa niistä oli 
määrätty tarkastikin, mutta Kallion koulun kilpailuehdotuksissa 
portaikkojen määrä ja koko vaihtelivat. Arvostellaan, miksei kil-
pailuohjelmassa oltu tarkemmin määrätty oppilaiden wc-koppi-
en määrää ja pohditaan, miten käyttö onnistuu yli 1000 oppilaan 
koulussa ruuhkautumatta välituntien aikana. Palkintolautakuntaa 
pidetään mielivaltaisena, sillä se saattoi toisissa ehdotuksissa kri-
tisoida asioita, jotka se suvaitsi toisissa. Voittaneen ehdotuksen 
kohdalla ihmetellään, miten voidaan päättää toisen rakennuksen 
(pientenlasten koulu) purkamisesta uuden tieltä, kun mainintaa 
aiheesta ei ollut kilpailuohjelmassa.131

131  ARK V/1907 s.60-77 ja IX/1907 s.143-144.

Julkisivujen osalta mainitaan, että yleisesti naapuritalot tuli kau-
pungissa tehdä yhtenevällä tyylillä. Koulu sijaitsi tulevaa kirkkoa 
vastapäätä ja sen viereisellä tontilla oli jo valmistunut viisiker-
roksinen asuintalo, jonka tavanomainen palomuuri näkyi koulun 
suuntaan. Voittaneen kilpailuehdotuksen ansioksi katsottiin kou-
lun ja asuintalon väliin jäävä kaksikerroksinen osa.132

Arkkitehti-lehdessä esitetty kritiikki johti keskusteluun, joka jat-
kui lehden sivuilla ja sen ulkopuolella. Eri osapuolet puolustivat 
omia näkemyksiään ja ilmaisunvapauttaan. Käyty tiukkasanainen 
keskustelu osoittaa sen, että onnistunutta koulusuunnittelua pi-
dettiin arvossa ja tärkeänä.

132  ARK V/1907 s.60-77 ja IX/1907 s.143-144.
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ARKKITEHDIT JUNG & BOMANSON

Axel Bertel Jung
11.7.1872, Pietarsaari - 12.5.1946, Helsinki

Karl Oscar Bomanson
09.09.1869, Saltvik, Ahvenanmaa - 29.08.1938, Saltvik

Kallion kansakoulun suunnittelivat arkkitehdit Bertel Jung ja 
Oscar Bomanson. Kumpikin valmistui Polyteknillisestä opistos-
ta vuonna 1895. Valmistumisen jälkeen molemmat opiskelivat 
Berliinissä 1895-96 Königliche Technische Hochschulessa, jossa 
Bertel Jungin opintojen aiheeksi on mainittu koristeveisto.133

Berliinin opintojen jälkeen sekä Bertel Jung että Oscar Boman-
son hankkivat työkokemusta Lars Sonckin toimistossa. Vuosi-
na 1897-1898 Bertel Jung työskenteli yhdessä Helsingin tulevan 
ensimmäisen kaupunginarkkitehdin Karl Hård af  Segerstadin 
kanssa. Jungin ja Segerstadin yhteisiä suunnitelmia ovat esimer-
kiksi asuintalo Rauhankatu 13:ssa ja Kihlmanin talo Korkeavuo-
renkatu 19:ssä, Helsingissä.134

Vuonna 1898 Bertel Jung, Oscar Bomanson ja Waldemar Ander-
sin perustivat yhteisen toimiston, jossa Andersin toimi varsin vä-
hän aikaa ennen muuttoaan Yhdysvaltoihin vuonna 1903. Jung 
& Bomanson jatkoi vuoteen 1913 asti.135

Andersin, Jung & Bomansonin ensimmäisiä töitä oli Commer-
cen liike- ja asuintalo Tampereen keskustaan vuonna 1989. Toi-
misto suunnitteli useita jugendasuintaloja Helsinkiin, Pitkänsil-
lan eteläpuolisille alueille ja kouluja eripuolille Suomea, kuten 
jugendtyylisen Pietarsaaren reaalikoulun (nyk. Ruotsinkielinen 
lukio) vuonna 1904.136 Ennen Kallion koulun arkkitehtuurikil-
pailua Jung & Bomanson oli voittanut kilpailun Hangon uudesta 
kansakoulusta vuonna 1906137 

133  Moorhouse et al. 1987, s. 334-337.
134  Moorhouse et al. 1987, s. 337.
135  Moorhouse et al. 1987, s. 30.
136  Mfa, Moorhouse 1987, s. 335.
137  ARK 1/1907 s.6
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suunnittelutyön parissa; Bomansonin nimissä on 1910-luvun 
alusta jugendasuintalot Helsingissä Kirkkokatu 7:ssä ja Laivurin-
katu 4-6:ssa.141

Lopetettuaan Helsingin asemakaava-arkkitehtina Jung työsken-
teli erilaisten aluesuunnitelmatehtävien parissa Helsingissä ja Tu-
russa.142 Kaupunkisuunnittelijana Bertel Jung omaksui vuosisa-
danvaihteen uudet ihanteet, joissa painotettiin luonnollisuutta ja 
suunnitelmissa maastonmuotojen huomioonottamista. Hän kor-
jasi Töölön asemakaavaa, joka oli käänteentekevä muutos Hel-
singin korttelirakenteen historiassa143 ja osallistui Eliel Saarisen 
kuuluisaan Munkkiniemi-Haagasuunnitelmaan 1915. Muutamaa 
vuotta myöhemmin hän teki Saarisen ja Einar Sjöströmin kanssa 
ennenkuulumattoman visionäärisen suur-Helsingin yleiskaava-
suunnitelman ’Pro-Helsingfors’.144

Vuonna 1925 Bertel Jung perusti veljensä Valter Jungin kanssa 
yhteisen Jung & Jung toimiston, joka oli olemassa Bertel Jung-
in kuolinvuoteen asti. Bertel Jung vastasi pääasiassa aluesuun-
nitelmista ja Valter Jung rakennussuunnittelusta. Huolimatta 
Bertel Jungin uran painopisteestä aluesuunnittelussa, on hänen 
nimissään lukuisia rakennussuunnitelmia. Vuonna 1942 Jungille 
myönnettiin professorin arvonimi.145

141  Moorhouse 1987, s. 335.
142  Mfa
143  Ilonen 1996, s. 176.
144  Mfa ja Moorhouse 1987, s.66-70
145  Mfa

Toimisto Andersin, Jung & Bomanson on otettu lukuun Helsin-
gin jugendarkkitehtuuri 1895-1915 –kirjan ”johtavat arkkitehti-
toimistot” –luettelossa ja toimiston erityispiirteeksi on mainittu 
”juhlava kokonaisuus”.  Lisäksi Jung & Bomanson luokiteltiin 
1900-luvun alun kouluarkkitehtuurikilpailumenestyksen perus-
teella koulusuunnittelun ammattilaisten joukkoon Karl Lindah-
lin ja Walter ja Ivar Thomén kanssa.138

Bertel Jungin ura painottui rakennussuunnittelun sijaan kaupun-
kisuunnitteluun. Hän oli Helsingin ensimmäinen asemakaava-
arkkitehti vuodesta 1908 vuoteen 1916. Arkkitehtina Jung oli 
hyvin monipuolinen ja suunnitteluntyön lisäksi aktiivinen myös 
muilla tavoilla, kuten kirjoittajana: hän oli Arkkitehti-lehden en-
simmäinen päätoimittaja 1903-04.139 Oscar Bomansonin urasta 
on vähemmän tietoa, kuin Jungin, mutta hänen nimiinsä merki-
tyt suunnitelmat ovat rakennuksia. 

Arkkitehtilehden 5/1909 Kallion kansakoulua käsittelevässä 
tekstissä Oscar Bomanson on ilmoitettu kouluprojektia vetä-
väksi arkkitehdiksi. Tämä on ymmärrettävää, sillä koulun ra-
kentamisen aikaan Jung on ollut sekä Helsingin kaupungin ase-
makaava-arkkitehtina että Arkitektklubbenin puheenjohtajana. 
Pöytäkirjojen mukaan kummatkin arkkitehdit ovat kuitenkin 
olleet läsnä koulua koskevissa kokouksissa yhdessä tai erikseen.

Kallion kansakoulun valmistumisen jälkeen Jung & Bomanson 
jatkoi edelleen koulukilpailujen parissa, sillä toimisto sai toisen 
palkinnon Vaasan koulukilpailussa 1911.140 Lisäksi he suunnitte-
livat vielä ainakin asuintalon Satamakatu 4:ään Helsinkiin. Toi-
miston lopettamisen jälkeen kummatkin arkkitehdit jatkoivat 

138  Tuori 2009, s. 87
139  Mfa
140  ARK 4/1911 s.52-53
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Jung & Bomansonin suunnitelma Pietarsaaren reaalikoulusta vuonna 
1904. Koulu on jugendtyyliä ja sen pohjassa porras liittyy leveään 
käytävään, joka ei jatku rakennuksen päästä päähän. /Ark 8/1904 s. 
86-87

2. Palkinnon saanut Jung & 
Bomansonin kilpailuehdo-
tus koulukilpailussa Vaasan 
Handels esplanadenille 1911. 
Julkisivut ja pohja ovat epä-
symmetriset. /ARK 1V/1911 
s. 52-53

Jung & Bomansonin Hangon Kansakoulukilpailun 
voittanut ehdotus 1906. Pohjassa luokkahuoneet ja 
sali on ryhmitelty hallin ympärille. Julkisivuissa voidaan 
nähdä samoja aiheita, kuin Kallion kansakaulussa. /
ARK 1/1907 s.6

61



RAKENNUKSEN VAIHEET,  AIKAJANA

1910 1920 1930 1940 1950

KALLION KOULUN ARKKITEHTUURI

1890
Porthaninka-
dun koulu, 
Theodor 
Höijer

1898
Sedmigrads-
kyn säätiön 

pientenlasten 
koulu

1906
Arkkitehtuuri-

kilpailun julkistus, 
palautus 3/1907

1908
toteutussuunnitel-
mat, rakentaminen 

alkaa

1910
Koulu valmis-

tuu:
Jung & Bo-
mansson

1912
koulukeittiö 

pientenlasten-
kouluun

1917
Koulu

sotilaskäytössä, 
opetus vuok-

ratiloissa

1927
alkaen näy-

tetty koulussa 
normaalifi lmejä

1944
koulu välttyy 

suuremmilta pom-
mitustuhoilta, mutta 
ikkunaruutuja ja vesi-

kattoa vaurioituu
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2003/2005
Pihan puolen
julkisivujen
maalaus

1960 1970 1980 1990 2000 2010

1960
Nykypiirustuk-

set

1961
Ensimmäiset
peruskorjaus-

päätökset

1966
Aulis Blom-

stedin laajen-
nusehdotus

1969
Perusparannus ja 

lisärakennus: näyttämö
Ossi Leppämäki ja Yrjö Dunderfelt,

Rakennusvirasto

1969
Pientenlasten-
koulun purka-

minen

1970
Porthaninka-

dunkoulu
puretaan

1970
Aita

1971
Sisäpihan
sadekatos

1982
Piha

1988
Hammashoi-
tolan muutos, 

Aino Tuori

1988
Ulkomaalaus

1995
Dysfasialuok-
kien perus-
parannus

1992
EHA

hoito-wc:t

1996
Hoito-wc:n

ja laululuokan
perusparannus

EO

1997
Julkisivun
maalaus:

ikkunat, säle-
kaihtimet

1999
1.krs tekn. työn opetus-
tilojen perusparannus

ja
tietoverkko,
Ark-Hormia

1999
Hammashoitola 

poistunut

2000
Katu-

julkisivut

2011
Presidentti 
Halosen
nimilaatta

2001-2002
Sisämaalaus

2001
Peltikaton maa-

laus

2002
Ikkunoiden 

ulkopuitteiden
maalaus

2007
Lakkau-
tusuhka

2002
Lakkau-
tusuhka

2013 ?
Julkisivumaa-

laus

11.11.2010
100-vuotis

juhlat

2010
ATK-järjestel-

mät2004
Jätekatos

ja porttimuutos
Ark-Hormia
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Kallion kansakoulun arkkitehtuurikilpailun ratkettua päätti kau-
punginvaltuusto huhtikuussa 1907 koulun rakentamisesta voitta-
neen ehdotuksen mukaan ja nimesi koululle rakennushallituksen, 
johon kuuluivat rahatoimikamarin varapuheenjohtaja, hovineu-
vos Carl Nummelin, rahatoimikamarin jäsen, talonomistaja K. 
R. Åström, kaupungininsinööri G. Idström, kansakouluntarkas-
taja A. von Bonsdorff  ja arkkitehti B. Jung. Myöhemmin von 
Bonsdorffin tilalle tuli filosofian maisteri M. Pesonen ja Åströ-
min tilalle tehtailija A. A. Nyman.146

Rakennushallituksen tehtäväksi tuli laatia tarkka suunnitelma ja 
kustannusarvio. Arvion summaksi tuli 880 000 mk, jota kaupun-
ginvaltuusto piti korkeana. Kansakoulujen johtokunta halusi kii-
rehtiä koulun valmistumista opetustiloista vallinneen puutteen 
vuoksi, sekä siitä syystä, että opetus tähän aikaan tapahtui pää-
osin siihen sopimattomissa vuokratiloissa. Kaupunginvaltuusto 
sen sijaan halusi välttää koulupalatsin toteuttamisen kiireessä. 
Niinpä se nimitti asiaa pohtimaan noin kymmenhenkisen ko-
mitean, johon kuului kansakoulujen johtokuntaa, sekä valtuus-
ton jäseniä. Tämän komitean työn tuloksena päätettiin karsia 
tilaohjelmasta suuri 600 hengen työväenopetussali, sillä olihan 
uusi työväentalo vireillä. Myös oppilaiden kylpylaitos jäi pois. Sa-
malla päätettiin pienentää luokkahuoneiden kokoa, sekä käytäviä 
ja tehdä alimpaan kerrokseen vaatesäilytysaulat. Esitettiin myös 
portaikkojen ja sisäänkäyntien määrän vähentämistä kahteen ja 
neljään, sekä salien sijoittamista päällekkäin sen sijaan, että ne 
olisivat vierekkäin. Lisäksi esitettiin julkisivujen yksinkertaista-
mista ja sitä, että rakennuksen seinäpinnat olisivat selkeitä ja si-
leitä. Tämä merkitsi sekä rakennusaikaista kustannussäästöä että 
huoltotoimenpiteiden edullisuutta.147

146  SK n:o 258 1910, s. 2
147  HKA ja ARK V/1909 s. 112

TILAOHJELMAN KARSINTA KILPAILUSTA TOTEUTUKSEEN

Kaupunginvaltuusto hyväksyi huhtikuussa 1908 uuden komi-
tean esityksen ja rakennuslautakunta pääsi laatimaan suunnitel-
mia ja lopullista kustannusarviota niiden pohjalta. Syksyllä 1908 
kerrottiin kustannusarvion olevan 660 000 mk. Tämän kustan-
nusarvion kaupunginvaltuusto hyväksyi ja lopulta kaksi vuotta 
kouluhankkeen vireille laittamisen jälkeen päästiin aloittamaan 
rakennustyöt. Kustannusarvio ei sisältänyt 13 100 mk arvoista 
leikkipihaa, mutta tälle myönnettiin määrärahat rakennustöiden 
jo ollessa käynnissä.148

148  HKA ja SK n:o 258 1910, s. 2

Kallion kansakoulu sen valmis-
tuttua. Kuva ajoittamaton 

/HKM
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Kallion kansakoulun toteutussuunnitelmat ovat vuodelta 1908 
ja kattavat samat dokumentit kuin kilpailuvaihekin. Vertailtavuu-
den vuoksi suunnitelmat on sijoitettu isommassa koossa liittei-
siin nykytilojen säilyneisyyskaavioiden rinnalle.

Vuonna 1909 Arkkitehti-lehti käsitteli jälleen kansakouluja ja sa-
malla esiteltiin myös Kallion kansakoulun toteutussuunnitelmat. 
Muut käsitellyt koulut olivat kooltaan merkittävästi pienempiä, 
esimerkiksi Hämeenlinnan kuuden luokkahuoneen koulu. Leh-
dessä painotetaan, kuinka erityisesti Kalliossa kustannustekijöillä 
oli roolinsa sekä pääpiirustusten että kilpailun kohdalla. Sen mu-
kaan Kallion ”monsterikoulussa” virkistysaulat kutistuivat vain 
välttämättömiksi minimipinta-alaisiksi kulkuväyliksi, jotka leve-
nevät vain siellä, missä käytävä yhdistyy portaikkoihin. Tämän ei 
nähty olleen arkkitehtien vaan muiden päättäjien syytä. Pidettiin 
räikeänä epäkohtana, että näin suuressa rakennuksessa oli pois-
suljettu kaikki mahdollisuudet monumentaalisuuteen. Arkkiteh-
tonisille ajatuksille tai valonkäytölle ei oltu annettu sijaa, vaikka 
näin suuressa kohteessa sellaiseen nuukuuteen ei olisi pitänyt 
päätyä. Ei ollut mahdollista suunnitella polveilevia tilasarjoja tai 
koristella käytäviä tai luokkia. Arkkitehdit olivat joutuneet toi-
mimaan ilman vapauksia ja lopputulos oli kompromissien sum-
ma.149

149  ARK V/1909 s.109-112

TOTEUTUSSUUNNITELMA JA 
VALMISTUMINEN 1908-10

Pohjakerros 1908 n. 1:500 /HKA
Kerroksen eri päädyissä on suuret vaatesäilytysaulat, joista on porrasyhteys ylempiin kerroksiin.
Muita tiloja ovat veistoluokat, oppilaiden wc:t, huoltotilat ja huoltohenkilökunnan asunnot.

2. kerros 1908 n. 1:500 /HKA
Portaikkoja yhdistää käytävä, jonka varrella on luokkahuoneita. Toisessa päädyssä on sali ja opettajien 
huoneet. Tähän kerrokseen on erillinen sisäänkäynti ja portaat suoraan kadulta.
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3. kerros 1908 n. 1:500 /HKA
Käytävän varrella on luokkahuoneita selkeässä rivissä.

4. kerros 1908 n. 1:500 /HKA
Tässä kerroksessa on koulun toinen sali ja luokkahuoneita.

5. kerros 1908 n. 1:500 /HKA
Tavallisten luokkahuoneiden lisäksi 5. kerroksessa on salien päällä piirustussalit ja toisessa päädyssä 
laululuokka.

Leikkaukset 1908 n. 1:500 /HKA
Leikkauksista näkee, kuinka salien korkeudet ja lattiakorot poikkeavat muusta koulusta. Myös alimman 
kerroksen lattiatasot vaihtelevat.
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ASEMAPIIRUSTUS
1908

Alkuperäisen toteutussuunnitelman asemapiirustus (mustavalkoinen kopio) RVV
Koulu sijatsee tontin kulmassa katujen risteyksessä. Kuvassa on esitetty myös tontin korkeussuhteet: 
eristyisesti Neljäs linja nousee jyrkästi kohti uutta koulurakennusta. Samassa phapiirissä on edelleen kaksi 
muutakin koulurakennusta ulkohuoneineen ja piirustuksen ylälaidassa näkyy vielä keskimmäisellä asunto-
tontilla olleen puutalon kulma.
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Julkisivu Neljännelle linjalle 1908 /HKA
Julkisivukokonaisuus on ryhdikäs ja vaalea, vaikka 
värejä ja koristeaiheita on käytetty.
Alin kerros on kivijalka, jonka päällä lepää kolme 
julkisivussa yhtevällä tyylillä käsiteltyä luokkahuone-
kerrosta.  Ylin kerros on alempia tummempi ja sen 
ikkunajako poikkeaa alemmista kerroksista. Katto 
on vaalea.
Kaksi päätykolmioon huipentuvaa risaliittia luovat 
symmetrisen vaikutelman. Risaliittien kohdalla on 
vertikaalisia koristetiilipintoja ikkunoiden välissä. 
Keskialueen ikkunoissa on pystyjako kolmeen ja 
risaliittien kohdalla jako kahteen. Ikkunoiden ylä-
osissa on pienet ruudut. Keskialueen koristeaiheet 
ovat vertikaalisia. Pääsisäänkäyntiä on korostettu 
graniittiportaalilla.

Julkisivu Itäiselle papinkadulle 1908 /HKA
Salien kohtaa on korostettu nurkkarisaliitilla, 
joka poikkeaa koristelultaan Neljännelle linjalle 
suunnatuista risaliiteista. Myös ylimmän kerroksen 
koristeaiheet ja ikkunajako ovat toisesta katujulki-
sivusta poikkeavat ullakon kaari-ikunoineen. Tässä 
julkisivussa ikkunoiden yläpuolella on ovaaleja ja 
pyöreitä koristeita. Vasemmalla on portti pihalle.
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Kallion kansakoulun 
luokkahuone vuonna 1913.  
Paripulpetteja oli kussakin 
luokassa 40 oppilaalle. 
Kuva: Signe Brander /HKM

Vastavalmistunut koulu on esitelty lokakuussa 1910 ilmestyneessä Suomen suurin kansakoulu –artikkelissa ja 
teksti sellaisenaan antaa hyvän yleiskuvan siitä, millainen rakennus oli kyseessä. Artikkelissa kirjoitetaan:

”Entä itse rakennus. Viisikerroksisena, valkoiseksi maalattuna150 ja joskin yksinkertaisena niin samalla jykevänä ja 

juhlallisena kohoaa se muita Kallion rakennuksia korkeammalle. Se sisältää 30 luokkahuonetta, joista 6 on ensim-

mäisessä ja neljännessä sekä 9 toisessa ja kolmannessa kerroksessa. Luokkahuoneet, joiden lattiat  ovat peitetyt 

linoleumimatoilla, eivät tosin ole yhtä tilavat kuin Helsingin muissa uusimmissa koulutaloissa, ollen pinta-alaltaan 

vain 9,4 X 6,5 ja korkeudeltaan 3,75 m.,  mutta uudenaikaisella ilmanvaihtolaitoksella varustettuina, ei ilma 10-tun-

tisenkaan työajan jälkeen tunnu nimeksikään huonontuneelta. Valoa saa kukin luokkahuone kolmesta  suuresta 

ikkunasta sekä pimeän tultua 11 kuudentoista kynttilän sähkölampusta. Paitsi luokkahuoneita on ensimmäisessä 

kerroksessa vielä huoneet opettajia, johtajaa, johtajatarta ja kirjastoa  varten sekä 18,5 m. pitkä, 9,5 m. leveä ja 6 

m. korkea voimistelusali uudenaikaisimmilla telineillä ja pukuhuoneilla varustettuna. Kolmannessa kerroksessa on 

toinen samankokoinen voimistelusali telineineen ja pukuhuoneineen.”151 

150  Rakennukset maalattiin tähän aikaan kalkkimaaleilla, joten sävyt olivat vaaleita, 
joskaan eivät vitivalkoisia. Lisäksi uusina ne erottuivat ympäristöstä, jossa hiililämmityksen aikaan pinnat likaantuivat nopeasti.
151  G. J. L. 1910 s. 489

Oletettavasti opettajanhuo-
neen varhaista kalustusta. 

Tilassa oli puolipanelointi ja sei-
nien yläosat oli tapetoitu (Somerkivi 

s. 445). Sivussa näkyy myös tilassa 
ollut palmumainen viherkasvi.

/Kallion ala-asteen arkisto
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Kallion kansakoulun eteisaula 1910 -luvulla. Kaikissa kerroksissa oli pesualtaita. Käytävissä oli lehtiaiheinen koristemaalaus keskivaiheilla. /HKM
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Vastavalmistuneen koulun esittelyteksti jatkuu seuraavasti:

”Neljänteen kerrokseen on luokkien lisäksi sijoitettu kaksi huonet-

ta piirustuksen, yksi laulun ja yksi luonnontiedon  opetusta sekä 

yksi opetusvälineitä152 varten kuin myöskin huone vahtimestarille 

vaatteiden jakoa ja oppilaiden tukan leikkuuta varten. Jokaisessa 

kerroksessa on läpi rakennuksen ulottuva osaksi 4,5 m. osaksi 7,5 

m. leveä ja 41 m. pitkä eteinen. Eteiset samoin kuin niiden molem-

missa päissä eri kerroksia yhdistävät 5 m. levyiset portaat  ovat 

lasketut laattakivistä. ”153

152  Havaintovälineitä pidettiin tärkeinä ja niihin annettiin valtionavustusta. 1900-luvun alusta suuret 
koulut saivat heti monipuoliset kokoelmat. (Sihvola, 2002 s. 126)
153  G. J. L. 1910 s. 489

Kallion kansakoulun jatkoluokka käsi-
työtunnilla vuonna 1921

Kuvassa näkyy myös valokatkaisijat ja 
opettajan pöytä keskellä kateederia. /

HKM

Kallion kansakoulun luonnontieteen luokka vuonna 
1913. Kuva: Signe Brander /HKM

Luonnontieteen luokissa oli tyypillisesti laskeva lat-
tia, niin myös Kallion kansakoulussa. Luokan sijainti 
ei näy alkuperäisissä pohjissa, mutta esittelytekstin 
mukaan se sijaitsi ylimmässä kerroksessa ja toden-

näköisesti koulun eteläkulmassa.
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”Rakennuksen pohjakerroksessa on kaksi isoa hallia oppilaiden 

päällysvaatteiden säilytystä  varten. Näihin halleihin johtaa koulun 

avaralta pihamaalta yhteen kaksi ja toiseen yksi ovi. Sitä paitsi on 

pohjakerroksessa vielä kaksi kylpyhuonetta, yksi pojille ja toinen 

tytöille, kaksi veistohuonetta, veistotavaroitten varastohuone, kone-

huone, jossa 5 isoa höyrykattilaa pitää talon lämpimänä, pesutupa, 

vahtimestarin ja talonmiehen asunnot sekä mukavuuslaitokset.”154

154  G. J. L. 1910 s. 489

1913 . Kallion kansakoulu, Neljäs linja 
15.  Veistoluokka. 
Kuva: Signe Brander /HKM

Veistotunti Kallion kansakoulussa. Ei ku-
vaaja- tai kuvausajankohtatietoa. /HKM
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Koululaisia leikkimässä väli-
tunnilla Kallion kansakoulun 
pihalla 1910 -luvulla.
/HKM
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Vanhoissa ajoittamattomissa kuvissa koulun pihalta näkyy julkisivuista myöhemmin poistettuja yksityiskoh-
tia. Yllä D-portaan sisäänkäynti katoksineen ja alla B-portaan päädyn ikkunoita. /Kallion ala-asteen arkisto

Koulun toteutussuunnitelmassa yllättävää kaiken kritiikin ja kes-
kustelun jälkeen on, että luokkahuoneista jopa kuusi suunnattiin 
Itäiselle papinkadulle, eli epäedulliseen ilmasuuntaan, luoteeseen. 
Myöhemmin vuonna 1932 koulun opettajille on osoitettu kirje, 
jossa muistutetaan, että oppilaille ei ole edullista työskennellä 
vain iltavuorossa, joten aamu- ja iltavuororyhmiä tulisi pyrkiä 
vaihtelemaan esimerkiksi vuorovuosin. Lisäksi mainitaan, että 
Kallion kansakoulun luokkahuoneista useimmat ovat hyvinkin 
aurinkoisia, mutta pimeitäkin löytyy, joten tulisi huomioida, ett-
eivät samat lapset työskentele vuodesta toiseen auringottomissa 
huoneissa.155

Pihasta ja pihan puolen julkisivuista säilyneet tiedot ovat valo-
kuvia. Ilmeisesti pihan puolen julkisivukäsittely oli mahdollisim-
man yksinkertaista taloudellisista syistä. Sisäänkäynneillä näkyy 
kaarevat teräskatokset, jotka lienevät peltisepäntyötä ajan tavan 
mukaan. 

Asfaltti on 1800-luvun lopulla tullut pihojen pintamateriaaliksi 
ja monen kaupunkipihan alkuperäinen materiaali. Tosin hiek-
kapihat olivat vanhassa Helsingissä yleisiä. (Seinien rappaus ja 
kattojen pelti ovat samalta ajalta.)156 Koulun pihaa on kuvailtu 
avaraksi jo alunperin, mutta pihapiirissä oli vielä 1970-luvulle asti 
korttelin aiemmin valmistuneet kaksi koulurakennusta ja niiden 
ulkohuoneet.

155  HKA
156  Ilonen 1996, s. 196.
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Alkuperäiset valaisimet näkyvät n. vuoden 1915 luokkakuvas-
sa Kallion kansakoulun tyttöluokasta. Valaisimet toimitti Taito 
Oy. Kuvassa näkyy myös luokan ilmanvaihtosäleikköjä. Kuva: 
Atelier Lumiere /HKM
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Toteutettu suunnitelma eroaa merkittävästi kilpailun voittanees-
ta ehdotuksesta. Karsintojen myötä toteutettava koulurakennus 
oli kutistunut niin, ettei Sedmigradskyn säätiön pientenlasten 
koulun purkaminen ollut enää tarpeellista. Kallion kansakoulun 
ajateltiin soveltuvan esikaupungin jatkoluokan paikaksi ja sen 
tyttöluokan opetus edellytti koulukeittiötä, jota ei uusissa suun-
nitelmissa ollut. Nähtiin, että koulukeittiöksi voitaisiin muuttaa 
Kallion kansakoulun pihapiirissä ollut pientenlastenkoulu, sillä 
se saisi toiminnalleen uudet tilat Wiipurinkadulta.157 Rakennus 
tuli kaupungin omistukseen 1.6.1912  ja muutossuunnitelma on 
vahvistettu 17.4.1912.

Koulun suunnitelmissa havaittiin koulukeittiön puuttumisen li-
säksi muutamia muitakin muutostarpeita rakentamisen jo olles-
sa käynnissä. Kansakoulujen johtokunta esitti syksyllä 1909 että 
ensimmäisessä kerroksessa veistosalien varasto oli liian pieni ja 
lisäksi suunnitelmista puuttui pesutupa, joka nähtiin tarpeellisek-
si, kun talossa oli asukkaitakin. Näitä tiloja esitettiin talonmiehen 
asunnon paikalle arkkitehtien suunnitelman mukaisesti. Suun-
nitelmista puuttui myös ruokala, joka oli tarpeen, sillä Ruokaa 
köyhille kansakouluoppilaille Helsingissä –yhdistys oli tulossa 
toimimaan rakennukseen. Ruokailu ajateltiin voitavan järjestää 
yhteen luokkahuoneeseen, ja näin ilmeisesti tehtiin koulun 2. 
kerroksessa B-portaan päädyssä.158

157  HS 1910 no 231 ja 249
158  HKA. 

Puutteiden lisäksi toivottiin kaasuvalon sijaan sähkövaloa, sillä 
kaasuvalo tuottaisi niin paljon vesihöyryä ja hiilihappoa, ettei 
tuuletuksella kyettäisi poistamaan siitä aiheutuvia haittoja. Aja-
teltiin että sähkövalo ei liene taloudellinen ongelma, kun kau-
pungilla on oma sähkölaitos.159 Kouluun asennettiin sähköva-
lo, mutta rakennus liitettiin myös kaasuverkkoon.160 Valaisimet 
olivat ripustettuja ja samaa mallia sekä käytävissä että luokissa. 
Kallion kansakoulu on mainittu valaisinvalmistaja Taito yo:n 
valaisinluettelo n:o 10 listassa viimeaikaisista huomattavimmista 
töistä, joissa on käytetty ”Taito” –valaisimia. Luettelo on vuo-
delta 1935.161

Helsingin Sanomien numerossa 264 15.11.1910 kirjoitetaan, että 
Kansakoulujen johtokunta on anonut kaupunginvaltuustolta 
4800 mk Kallion kansakoulun kalustamiskustannuksiin: 60 luok-
kakaapin hankkimiseksi. Kaapit oli ajateltu alunperin seinään 
tehtäviksi. Vanhoista kuvista näkyy, että hankitut kaapit olivat 
puisia ja niiden päällä saatettiin pitää viherkasveja.

Tasaisesti sujuneiden rakennustöiden jälkeen koulun vihkiäiset 
pidettiin marraskuun 5. päivänä 1910 klo 12. Koulutyö oli voitu 
aloittaa kaikissa luokissa lukuvuoden alusta 1.9, vaikka rakennus 
ei kaikilta yksityiskohdiltaan ollutkaan vielä valmis. 162

Koulun aloittaessa toimintansa oli siellä n. 2000 oppilasta ja 60 
opettajaa.163  Tämä rakennus, jota myös sanoilla ”majesteettinen” 
tai ”jättiläinen” kuvailtiin, osoittautui heti valmistuessaan – suu-
resta koostaan huolimatta – liian pieneksi ja opetusta järjestettiin 
myös vuokratiloissa, kuten Alppilan rukoushuoneella.164

159  HKA Huom! Suvilahden voimalaitos valmistui 1909
160  HKA
161   Taito Oy:n valaisinesite osoitteessa: digi.kansalliskirjasto.fi
162  HKA ja SK n:o 258 1910, s. 2
163  HKA ja SK n:o 258 1910, s. 2
164  Keskinen 1987, s. 25.

TOTEUTUSVAIHEEN MUUTOKSET
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Maantasokerroksen muutossuunnitelma ennen toteutusta: talonmiehen 
asunto on korvattu pesulalla ja teknisen tilan varastolla. /HKA

Kutsu Kallion kansakoulun vihkiäisiin. /HKA
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Näköala Helsingin yliopiston fysiikan laitoksen tornista pohjoiseen 1910- 1919 (Tosin vuonna 1914 val-
mistunut Hakaniemen kauppahalli näyttää jo melko viimeistellyltä, eli kuva voidaan ajoittaa 1910-luvun 
loppuun). Kallion kirkko ja sen vieressä Kallion kansakoulu ovat muita Kallion rakennuksia korkeampia ja 
näkyvät kauas. Kuva: Helsingin yliopistomuseo

Ensimmäisen maailmansodan aikana - vain muutama vuosi 
koulun valmistumisen jälkeen - Kallion kansakoulu otettiin so-
tilasmajoitukseen, joten opetus tapahtui vuokratiloissa. Opetus-
paikkana oli ainakin Siltasaaren vuonna 1908 valmistunut työ-
väentalo, jossa muutenkin vuoden 1916 tienoilla oli ahdasta, sillä 
työväenliike vahvistui. Tiloja käytti tuolloin koulun lisäksi mm. 
68 ammattiosastoa sekä muita toimijoita.165

Kansalaissodan aikana punaiset pitivät koulua hallussaan ja tais-
teluissa kuolleet kerättiin kasoihin koulun pihalle, sieltä monet 
vanhemmat etsivät lapsiaan.166 Koulu oli yksi päänäyttämö-
paikka, kun Helsingistä käytiin kaksipäiväistä lopputaistelua.167 
Raahe-lehden 1.5.1918 ”Helsingin vapautus” –artikkelissa ta-
pahtumista kerrotaan kouluun liittyen - artikkelia mukaillen - 
seuraavaa: Kansan[työväen]talon valtauksen jälkeen Pitkänsillan 
seudun puhdistaminen jatkui muutaman päivän: aseita ja ampu-
matarpeita vallattiin ja Kallion kansakoulun pihalla oli kokonai-
nen vuori kivääreitä, pommeja ja patruunoita. Kallion kansakou-
lun puolustus maksoi punaisille paljon ihmishenkiä. Aseellinen 
varustus oli huippuluokkaa ja väkeä n. 400. Saksalaiset avasivat 
tulen monesta suunnasta ja lopulta uhreja oli kymmeniä, myös 
naisia joukossa. Tykin laukauksesta syttyi rakennus palamaan. 
Koululla oli tämän jälkeen käynnissä perusteellinen puhdistus, 
kuten kaikkialla missä oli ollut venäläisyyttä. Keittiön ja ruoka-
salin puhdistus oli täytynyt aloittaa lapiolla ennen veden käyttöä.

165  Virtanen 1993, s. 84.
166  Nenonen et al. 1983, s. 168.
167  Keskinen 1987, s. 33.

KOULU SOTAKÄYTÖSSÄ
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MUUTOKSET ENNEN VUOTTA 1960

Vuonna 1927 tuli elokuva Helsingin kansakoulujen palvelukseen, Kallion 
kansakoulu oli ensimmäinen koulu, jonne projektori sijoitettiin, joten se oli 
ensimmäinen koulu, jossa oli elokuvasali. Oppilaita myös muista kouluista 
kävi Kalliossa katsomassa elävää kuvaa. 1946 Kouluun saatiin äänielo-
kuvaprojektori Kuvassa oppilaat seuraavat esitystä Maija Mehiläisen 
seikkailut 1940-luvulla /työväenarkisto

Helmikuussa 1944 Helsinkiä pommitettiin kolme kertaa 
rajusti. Koulun viereinen Ihantolan asuintalo koki silloin pahoja 
vaurioita (Keskinen 1987 s. 55), mutta koulu välttyi pahem-
milta vaurioilta. Alla lista niistä vaurioista, joita koululle tapahtui. 
/HKA

Otsikko vuodelta 1935. Teat-
teriin mahtui 250 katselijaa. 
/HKA
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Alkuperäisten piirustusten jälkeen seuraavat koulun pohjakuvat 
ovat nykypiirustukset vuodelta 1960. Näissä 1.-5. kerroksien 
pohjakuvista käy ilmi, että  1.kerroksessa on muutoksia tehty jo 
ennen 1960-luvun lopun peruskorjausta, mutta muutokset ylem-
missä kerroksissa ovat olleet vähäisempiä.

Kaikki kerrokset 1960
• Lisätty naulakot käytäville luokkien ulkopuolelle (1930-luvulla 
tai aiemmin)
• Käytävällä 2.-5.kerroksessa B-portaan päädyssä käytävän jaka-
va puulasiseinä ja ovi
• Muutettu käytävien pesualtaat

1.kerros 1960
• Jo toteutusvaiheessa koulun keskellä olleista asunnoista toinen 
on muutettu pesutuvaksi ja veiston opettajan tilaksi sekä varas-
toksi
• Itäisen papinkadun puoleisen päädyn entinen naulakkotila (ny-
kyinen kirjasto) on rajattu seinällä sisäänkäyntiaulasta ja muutet-
tu elokuva- ja luentosaliksi, jonka takaosassa on nouseva lattia. 
Lisäksi tilan perälle on rajattu elokuvakonehuone, josta on ulos-
käytävä kadulle. (1927) 168

• Huoltotiloissa vähäisiä muutoksia, kuten oviaukkojen umpeen 
laittoja, sekä uusien avauksia.
• B-portaan päädyn entinen naulakkotila on rajattu aulatilasta 
luonnonopilliseksi työsaliksi
• Vahtimestarin asuntoa on laajennettu entiseen naisopettajien 
wc-tilaan, jonne on tehty asunnon keittiö
• Muutamia käyttötarkoituksenmuutoksia huoneissa, esim. enti-
nen pukuhuone nyt varastona

168  HKA Ei:4: vuonna 1932 Elokuvakojehuoneen seinä ollut riksilevystä ja siten liian ohut.
1. KERROS, 1960 n. 1:500

Käytäviä jakaneet lasiseinät ja ikkunalliset ovet luokkakuvan taustalla. Kuva todennäköisesti 50-luvulta, 
mutta ovet näkyvät jo 1930-luvun luokkakuvissa. /Kallion ala-asteen arkisto

Naulakot siirrettiin käytäville
/Kallion ala-asteen arkisto
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2.kerros 1960
• Käsityösali ja sen viereinen luokkahuone on muutettu ruo-
kasaleiksi ja niiden edustalle on käytävä/aulatilaan rakennettu 
ruoanjakelupiste. (Maksuton kouluruokailu kaikille oppilaille 
käynnistyi Helsingissä vuonna 1943 ja 5 vuotta myöhemmin 
kouluruokailu tuli lakisääteiseksi.169)
• Ruokalaa vastapäätä olevat luokkahuoneet on muutettu ter-
veyssisaren vastaanottotiloiksi, sekä kemiansaliksi ja sen varas-
toksi
• Käytävälle on tuotu puhelinkoppeja
Opettajien tiloja on uudelleenjärjestelty ja kirjasto siirtynyt

169  Sihvola 2002, s. 138
2. KERROS, 1960 n. 1:500

Luokkakuva, jonka taustalla näkyy kiintokalusteita on todennäköisesti 2.kerroksen kemianluokasta. /HKA Aamuvuoron opettajat opettajienhuoneessa 1950.
/Kallion koulun arkisto

Opettajia 50-luvulla, taustalla näkyy opettajienhuo-
neen säilytyslokerot. /Kallion koulun arkisto
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Ilmakuvassa vuudelta1964 
koulu näyttäytyy ruskean 

harmaana, kuten myös monet 
muut nykyisin vaaleina tai 

värillisiksi rapattuina tunnetut 
rakennukset, esimerkiksi 

taustalla näkyvä Aleksis Kiven 
koulu. Syy väritykselle lienee 
julksivujen likaantuminen ja 

kuluminen ajan myötä.
Kuva: SKY-FOTO MÖLLER /

HKM
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3.kerros 1960
• Salia lähin luokka varattu kokonaan opetusvälineille
• Entinen pukuhuone muutettu kirjastoksi ja pukuhuoneen por-
taita on muutettu tai toteutus on alunperin poikennut suunni-
telmista

4.kerros 1960
• Salin päätyyn tehty näyttämö
• Käsityösali siirtynyt luokkahuoneeseen B-portaan päätyyn

5.kerros 1960
• Vaihdettu luokkahuoneiden käyttötarkoituksia: toinen piirus-
tussali laulusaliksi, laulusali luokaksi ja entinen näytehuone kä-
sityösaliksi
• Tehty piirustussalin viereen tupakkahuone eteisellä

4. KERROS, 1960 n. 1:500

Kuvassa 4. kerroksen salin päätyyn tehty näyttämö. Ajoittamaton. /Kallion ala-asteen arkisto

Jalkalistat olivat vaaleat ainakin käytävillä ja luokissa ja niissä 
näkyy kuluminen. Pattereiden lamellit olivat leveitä ja ikkunoi-
den helat oheisen kuvan mukaisia.
/Kallion ala-asteen arkisto
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Käsityöryhmä vuonna 1951. Ompelukoneiden kohdalla on seinäkiinnitteiset valaisimet ja tilassa on paljon 
säilytyskalustetta. /Kallion ala-asteen arkisto

Luokkakuvassa n. vuodelta 1954 näkyy, että 
luokan perällä on uusi matala kaappi. Valaisin on 
vaihtunut palloksi. /Kallion ala-asteen arkisto.

Kallion kansakoulun II A -luokka 1952-53. Helsingin Kuvaus Oy /HKM Lattioiden sävyä on vaikea arvioida 
mustavalkoisista kuvista, mutta monissa kuvissa ne vaikuttavat käytössä likaantuneilta ja tummuneilta. 
Luokan seinälle on lisätty puulistat piirustusten kiinnittämistä varten. Hyllykaappi näyttää maalatulta.

Koulun arkistossa on säilynyt yksi värillinen luokkakuva, ehkä 60-luvulta. Seinien alaosa on vihertävä, ylä-
osa vaalea ja välissä tumma raita, jonka sävy ei käy ilmi kuvasta. Sävyjen alkuperäisyydestä ei ole tietoa, 
mutta koululla ei tiettävästi 1900-luvun alkupuolella tehty paljoa kunnostustoimenpiteitä.

Ajoittamattomassa luokkakuvassa näkyy opettajan 
pöytä kateederilla ja paripulpetit. /Kallion ala-asteen 
arkisto.
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Nyt 2010-luvulla ymmärrämme rakennetun ympäristön ajallis-
ten kerrostumien arvon ja suhtautumisemme rakennussuojeluun 
on pääasiassa myönteinen. Vallitseva käsitys on ollut toinen 
Kallion koulun peruskorjauksen aikaan ja sitä yleistä ilmapiiriä 
selventävät aikalaistekstit, kuten Aarne Heimalan vuonna 1964 
toimittama Rakennusmuistomerkkimme ja niiden suojelu –teos, 
joka pyrkii toimimaan suojelun ja säilyttämisen sanansaattajana.

Kirjan johdannossa Otto-I. Meurman mainitsee, kuinka sotien 
jälkeisen vaurastumisen myötä kaupungistuminen kiihtyy ja joh-
taa sekä tiivistämiseen että vanhentuneeksi katsotun rakennus-
kannan purkamiseen uuden tieltä. Kysynnän myötä tonttimaiden 
kallistuminen yhdessä koneistuneen rakennustekniikan kanssa 
on johtanut haluun rakentaa kerralla suurempia yksiköitä. Ta-
voite tonttien mahdollisimman tehokkaasta käytöstä johtaa uu-
den monikerroksisen rakennuksen tekemiseen vanhan paikalle. 
Kaupungit Suomessa ovat nuoria, eikä tunnesiteitä niiden ympä-
ristöä kohtaan ole ollut. Työn perässä muuttaneet ovat nähneet 
kaupungit tulonlähteenä, jossa rakennusuhraukset ovat paikal-
laan, jos sillä tehdään tulosta.

Ympäristössä liikenteen moottoroituminen vaikuttaan osaltaan 
leveinä, nopeaan kulkuun tarkoitettuina teinä ja parkkialueiden 
ratkaiseminen tuottaa haastetta erityisesti kaupungeissa. Raken-
nusten kohdalla Meurman kirjoittaa: ”Valitettavan usein näkee 
vanhojen rakennusten tunteetonta muuttelua, kun niihin on liitetty uusia, 
tyylillisesti täysin vieraita osia. Tulos ei ole vanhaa eikä uutta, vaan aivan 
sopusoinnuton tekele”. 170

Samassa teoksessa Nils-Erik Wickberg kirjoittaa artikkelissaan 
Uusrenessanssin ja jugendtyylin kaupunkikuvan säilyttäminen 
Helsingissä, että myöhäisen kaupungistumisen takia vain Helsin-
gissä on vuosien 1880 ja 1930 välisellä ajalla rakentuneita koko-
naisia alueita, joissa on monikerroksisia taloja. 

Artikkelissaan Wickberg mainitsee kolme rakennusperintöön 
kohdistuvaa vallitsevaa vandalismin muotoa, joista ensimmäinen 
on julkisivuornamentiikan yksinkertaistaminen tai poistaminen. 
Wickbergin mukaan ajan henki on sellainen, ettei julkisivuorna-
mentiikkaa missään nimessä korjata. Toinen on tiilikattojen kor-
vaaminen peltikatoilla ja kolmas ikkunajakojen muuttaminen, 
jolle herkimpiä ovat jugend-talot, joiden vaihteleva ruutujaotus 
saattaa olla jopa julkisivukoristelun tärkein osa. Hän kirjoittaa, 
että 1900-luvun alun arkkitehtuuri oli sitä arkkitehtuuria, jolla 
Suomi ensimmäistä kertaa sai tunnustusta ulkomailla asti. Sen 
1960-luvulla toteutettu systemaattinen tuhoaminen on järjenvas-
taista.171

170  Meurman 1964, s. 7-12
171  Wickberg 1964, s. 167-178

TAUSTOITUSTA PERUSKORJAUKSELLE: 
AJAN HENKI 1960-LUVULLA

PERUSKORJAUS 1969
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Rakennussuojelua koskeva laki tuli voimaan 1964 ja sen jälkeen 
säädettiin erilaisia aiheeseen liittyviä asetuksia. Käytännössä 
entisen kaltainen purkaminen ja välinpitämätön epäarvostava 
suhtautuminen rakennusperintöä kohtaan kuitenkin jatkui vielä 
1980-luvullakin.172

Rakennussuojeluasenteiden lisäksi toinen Kallion koulun 
1960-luvun lopun peruskorjaukseen liittyvä kiinnostava aihe on 
valtakunnallinen peruskoulu-uudistus ja sen vaikutukset kouluti-
lojen suunnitteluun. Tätä on pohdittu Arkkitehti-lehden nume-
rossa 12/1967, joka käsittelee koulusuunnittelua ja sen pohjana 
on koulunuudistustoimikunnan vuonna 1966 valmistunut mie-
tintö peruskouluun siirtymisen pedagogisista tavoitteista. 

Uuden koulun tilaihanne olisi ollut (oppilaiden jakautuessa eri-
kokoisiin ryhmiin) suuri halli, jota siirreltävillä, kantamattomilla 
ja ääntä eristävillä seinillä oltaisiin voitu muovata kulloiseenkin 
opetustilanteeseen sopivaksi. Lisäksi todetaan, että erikokoisten 
opetustilojen tarpeen ja sijoituksen selvittämisen lisäksi valais-
tuksella, ääneneristyksellä, kalustuksella, tilan muodolla, sekä 
erityisopetuksen tarpeilla on oma roolinsa, kun pohditaan kou-
lutilojen uutta suunnittelua. Mainitaan myös, että yleisin tilanne 
tulee olemaan peruskoulun sijoittaminen saneerattuihin vanhoi-
hin koulurakennuksiin. Tämä vaati koulukohtaista arviointia, 
mutta yleensä kiinteät rakenteet ja pienehkö luokkakoko nähtiin 
haasteena tilojen jakamisen ja yhdistämisen suhteen. Uudistuk-
sen myötä koulun sosiaalisen merkityksen ajateltiin kasvavan, 
kun koulusta tulee oppilaiden ja alueen asukkaiden harrastus-
keskus. Samalla kasvaa koulurakennuksen [asema]kaavallinen 
merkitys.173 

172  Tuori 2009, s. 73
173  ARK 12/67 s. 4-11

Koulun portti koulurakennusten välissä ja 
pihan päätyjulkisivu ennen peruskorjaus-

ta. Ajoitusarvio: 1940-1959. 
Kuva: Heinonen Eino /HKM
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LAAJENNUSSUUNNITELMA KANSALAISKOULUKSI

Pienoismallikuva 
Kallion kansakoulun 
laajennussuunnitel-
masta /Ark 12/1967

Yllä: Laajennussuunnitelman asemapiirustus
Alla: Laajennussuunnitelmassa on korostettu näkymää ja kulkuyhteyttä 
kirkolle. Yhteys on osittain laajennuksen alta. /Ark 12/1967

Arkkitehtilehden numerossa 12/1967 sivuilla 38-39 Aulis Blom-
stedt esittelee suunnitelmansa Kallion kansakoulun laajennukses-
ta kansalaiskouluksi. Artikkelin mukaan suunnitelma oli tilattu, 
kun koulun saneeraus oli käynyt välttämättömäksi ja suunnittelu 
keskeytettiin työpiirustusvaiheessa 1966, kun väestönkasvu Kal-
lion alueella ei ollutkaan ollut odotetun mukainen. Suunnitelma 
käsittää olemassa olevan koulurakennuksen uudistuksen lisäksi 
kaksi uutta rakennusmassaa, joita yhdistää kävelysilta. Pihalla on 
korostettu näkymäakselia Kallion Kirkolle ja parannettu pihan 
valaistusolosuhteita purkamalla koulun salit ja ylin kerros.

Laajennussuunnitelmassa on havaittavissa yhteneväisyyksiä 
Blomstedtin vuonna 1959 valmistuneen Kallion työväenopiston 
laajennuksen kanssa, joka on niinikään pinta-alaltaan suuri laa-
jennus, joka liittyy alkuperäiseen rakennukseen nivelosalla.
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Kallion ala-asteen 
arkistossa on säily-
nyt lehtileike, jossa 

valotetaan Blomstedtin 
laajennussuunnitelmaa 
ja mainitaan professo-
rikollegoiden välisestä 

kanssakäymisestä 
laajennussuunitelman 

suhteen. Yleisesti raken-
nussuojelua puoltaneen 

Wickbergin kanta Blom-
stedin suunnitelmaan 

koulurakennuksen salien 
ja ylimmän kerroksen 

purkamisesta ei kuiten-
kaan käy ilmi. Lehtileik-

keen julkaisutiedot eivät 
ole tallentuneet. 

Kallion koulun ilmeinen korjaustarve ylitti myös joidenkin me-
dioiden uutiskynnyksen. Näistä lehtijutuista käy ilmi, että kou-
lurakennuskomitea oli esittänyt alustavan rakennussuunnitelman 
koulurakennuksen uudistamisesta ja lisärakennuksesta vuonna 
1961, mutta asia tuli kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi vas-
ta 1965, sillä kouluhallitus oli vaatinut koululle pelikenttää ja 
sille paikan löytäminen tiiviisti rakennetusta Kalliosta oli ollut 
haasteellista. Etsintöjen jälkeen puutalokortteli 308 oli katsottu 
sopivaksi paikaksi. Pelikenttäsuunnitelma oli vaatinut asemakaa-
vamuutosta, joka tuli voimaan 1963 ja raivattavien asuintalojen 
asukkaille olisi pitänyt osoittaa uudet asuinpaikat, mutta ilmei-
sesti näin ei kuitenkaan tapahtunut.174

Professori Aulis Blomstedt kommentoi Ilta-Sanomissa kuinka 
ahtaan koulun uudistaminen nykyvaatimuksia vastaavaksi on 
ollut vaativa ja aikaa vielä suunnittelutehtävä. Blomstedtin suun-
nitelmat hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 1965, mutta kesällä 
1966 kouluhallitus ilmoitti, ettei se hyväksy luonnoksia epätar-
koituksenmukaisina ja hanke supistuisi ainoastaan olemassa ole-
van koulurakennuksen korjaukseksi.175

Peruskorjausta edeltävissä lehtijutuissa kritisoitiin sitä, kuinka 
kaupunki laiminlyö vanhoja kaupunginosia ja niiden rakennuk-
sia keskittyessään lähiöiden ajanmukaisiin uudiskohteisiin. Pe-
ruskorjauksen aikaan Ilta-Sanomissa ihmeteltiin, miksi vanhaa 
koulua ei purettu ja tehty uutta. Selkeää vastausta kysymykseen 
ei ole, mutta olevaa koulurakennusta pidettiin tarkoitukseensa 
sopivana: koulun johtaja kehui avaria ja valoisia luokkahuoneita 
ja kansakoulutoimiston mukaan rakennus puolusti paikkaansa. 

174  IS 27.9.1966
175  IS 27.9.1966

PERUSKORJAUSPÄÄTÖS
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Kallion koulun korjauksesta ja sen 
kustannuksista julkaistu katkerasävyinen 
lehtijuttu Ilta-Sanomissa 11.4.1969 
ihmettelee, miksei vanhan rakennuksen 
purkamista myyty erikoisalan yritykselle, 
olisihan esimerkiksi mosaiikkibetonipin-
taisista portaista voitu saada kaupungille 
rahaa. Uusi moderni ja tehokas koulura-
kennus olisi voitu toteuttaa vähemmillä 
kuutioilla ja pienemmillä kustannuksilla, 
kuin korjaus. /Kallion koulun arkisto ja 
HKA

Vanhan rakennuksen katsottiin vielä Uuden Suomen lehtijutus-
sa 1965 olevan hyvässä kunnossa lukuun ottamatta ikkunoita ja 
putkia, joille jo lehtijutun aikaan tehtiin välttämättömiä korjaus-
töitä. Vuoden 1966 Ilta-Sanomien lehtijutussa sen sijaan koulun 
kuntoa arvostellaan kovin sanoin ja kerrotaan, että viimeksi 30 
vuotta sitten maalatuista seinistä lohkeilee maali, 4.kerrokseen 
tulee vesi läpi, oppilaiden on ruokailtava ulkovaatteet päällä ruo-
kalan kylmyyden vuoksi ja wc:t ovat asiattomassa kunnossa. 176

Koulun peruskorjauksen tarve tunnustettiin ja myönnettiin ra-
kennuksen olevan vanhentunut ja opetuskäyttöön sopimatto-
massa kunnossa.177 Voi arvailla, että peruskorjauspäätökseen vai-
kuttivat koulun riittävä koko silloiselle oppilasmääräennusteelle 
(oppilaita oli ennen peruskorjausta n.800) ja se, ettei kaupungilla 
ollut taloudellista painetta lisätä rakennuksen pinta-alaa tai tont-
titehokkuutta yksityisen rahan hankkeiden tapaan.

176  IS 27.9.1966, 11.4.1969 ja US 27.10.1965
177  IS 27.9.1966

Kallion koulun peruskorjauksen tarve noteerattiin myös 
lehdissä. Yllä otsikko Uusi Suomi -lehdestä 1965 ja alla Ilta-
Sanomien uutisointia vuodelta 1966.

92



PERUSKORJAUKSEN MUUTOKSET

Kallion kansakoulun peruskorjauksen suunnittelivat Helsingin 
kaupungin talonrakennusosaston arkkitehdit. Koulurakennuk-
sen saneerauksen rakennuslupahakemuksessa vuodelta 1968 
pääsuunnittelijana on arkkitehti Yrjö Dunderfelt. Rakennesuun-
nittelija on HKR:n talonrakennusosaston diplomi-insinööri Aa-
tos Saario. Saniteettisuunnittelijana on LVI-insinööritoimisto Oy 
ja sähkösuunnittelijana Ins.tsto R. Tuomivirta. 178

Myöhemmin Ossi Leppämäki, vs. I apulaiskaupunginarkkitehti 
on allekirjoittanut 10.11.1969 luettelon pääpiirustuksiin tehdyis-
tä rakennusaikaisista muutoksista. Työpiirustuksissa on kum-
mankin arkkitehdin allekirjoitukset. Ossi Leppämäki on tehnyt 
myös muita koulusuunnittelutöitä, kuten ollut Siilitien ala-asteen 
koulun (1961) ja Taivallahden ala-asteen koulun (1955) suunnit-
telijana.179

Saneerauksen yhteydessä rakennus liitettiin HKS:n kaukoläm-
pöverkkoon. Rakennuslupaa on haettu sekä koulurakennuksen 
muutoksille että laajennukselle. Tontilla on ollut voimassa raken-
nuskielto, mutta maistraatti on vahvistanut rakennusta koskevat 
muutospiirustukset 1.10.1968 ja sisäasiainminimisteriön myön-
nettyä poikkeusluvan lisärakentamiselle, myös laajennussuunni-
telman hyväksymistä esitettiin.180

178  Rakennuslupahakemukset RVV
179  Makkonen 2004, s. 92. Huom! Kaupunginmuseon koulukohtaisessa kortissa on peruskorjauksen 
suunnittelijaksi merkitty Soile Leppämäki. Tämän nimistä arkkitehtia ei Matrikkeleista löydy.
180  Rakennuslupahakemukset RVV

Peruskorjauksen muutostoimenpidetekstit rakennuslupahakemuksissa. /RVVA
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Koulun portti ja aita  1970 /
RVV
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Kortteli ammottaa tyhjänä Porthaninkadun apukoulun ja pientenlastenkoulun purkamisen jäljiltä vuonna1972 
Kuva: Kari Hakli /HKM

Näkymä Neljättä linjaa pitkin, n. 1950. Kolme koulurakennusta 
ja puuaidat niiden välissä rajaavat katua. Kuva: Heinonen Eino /
HKM

Piha 1969
• Tontille panssariverkkoaita peruskorjauksen yhteydessä
• Purettu Sedmigradskyn säätiön pientenlastenkoulun rakennus
• Uusittu piha ja pihavarusteet
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Peruskorjauksen työpiirustus: luokkahuo-
neen varustelu /RVA
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Kaikki kerrokset 1969:
• Lisätty alakattoja
• Uusien iv-järjestelyiden myötä käytävien päätyyn tehty kuiluja 
läpi kerrosten, sekä madallettu kattoja paikoitellen
• Tehty hissi piipun kohdalle
• Lisätty käytäville osastoivat teräslasiovet uusiin betoniseiniin
• Porraskaiteita on korotettu ja käsijohteet muutettu muovisiksi.
• D-portaan ja käytävän väliin tehty umpiseinä kaiteen tilalle, il-
meisesti palo-osastoinnin vuoksi.
• Luokista purettu opettajankorokkeet, kateederit, ja lisätty allas-
kaluste. Pulpetit muutettu viimeistään nyt paripulpeteista yhde-
nistuttaviksi. (Eräissä kouluissa paripulpeteista luopuminen oli 
alkanut jo 1930-luvulla niiden epäkäytännöllisyyden ja istumajär-
jestyksen sitovuuden vuoksi181)
• Uusittu lattiat, paitsi käytävillä säilytetty vanha laattalattia. Uu-
sissa lattiatyypeissä eri muovivaihtoehtoja A-H.
• Uusittu ikkunat ja muutettu ikkunajako. Uusittu ulko- ja sisä-
ovet.

Kellari/putkikanava 1969
• Lisätty uuden lämpökeskuksen alaosa portaineen
• Lisätty putkikanavan keskivaiheille uusia porrasaskelmia ja sei-
nä
• Purettu kattilahuoneen kattilat ja korotettu lattia niiden koh-
dalla

181  Sihvola 2002, s. 126

Peruskorjauksen työpii-
rustus: luokkahuonevisio. 
/RVA

Peruskorjauksessa käytäville lisättiin alakatot ja ilmanvaihto, patterit sekä valaistus uusittiin. 
Havainnekuva työpiirustusvaiheesta /RVA
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1.kerros 1969
• Uuteen laajennusosaan on sijoitettu varastotiloja, sekä porras-
huone ja sisäänkäyntejä. Ulkoporttia on siirretty laajennuksen 
vuoksi.
• Entiset oppilaiden wc-tilat, sekä pukuhuoneet/varastot salien 
alapuolella on muutettu teknisentyöntiloiksi. Lisätty tiloihin vie-
vät portaat käytävän päähän ja muutettu hieman lattiakorkoja.
• D-portaan sisäänkäynti on siirretty ja porrasta muutettu. B-
portaaseen on suunniteltu tuulikaappi (ei toteutunut) ja porras-
syöksy siirtynyt.
• Purettu väliseiniä siten, että kerrokseen muodostuu samanlai-
nen sivukäytävä, kuin ylemmissä kerroksissa. Purettujen tilojen 
sisäänkäynnit on muutettu ikkunoiksi.
• Tehty lämpökeskus entisen elokuvakonehuoneen kohdalle ja 
purettu uloskäynti, sekä sen ulkoportaat.
• Muutettu entiset veistosalit ja pannuhuone, sekä niiden välissä 
olleet tilat keittiöksi ja ruokasaleiksi. Lattiakorkoja on tasattu täs-
sä yhteydessä. Tehty keittiöön uusi sisäänkäynti.182

• Siirretty oppilaiden wc-tilat kohtaan, jossa ennen sijaitsi luon-
nonopillinen työsali ja alunperin naulakot. Lisätty sisäänkäynti 
poikien wc-tilaan.
• Laajennettu talonmiehen asuntoa ja korotettu sen lattiatasoa 
korosta +22.65 korkoon +23.20.
• Suunnitelmissa ollut tuulikaappi tyttöjen wc-tilan ja talonmie-
hen asunnon sisäänkäynnillä ei ole toteutunut, eikä sisäänkäyn-
neillä ole katoksia

182  1960-luvun lopussa kouluruokaloihin tuli lusikoiden lisäksi haarukat ja veitset, joka monipuolisti 
ruokatarjontaa (Sihvola 2002, s. 138)

Porras B:n työkuvasta (yllä) käy ilmi, että portaan alin syöksy sisäänkäynniltä 1.kerrokseen on valettu uu-
delleen ja lattiataso 1.kerroksen kohdalla korjattu tasoon +23.  Myös syöksy 1. kerroksesta ensimmäiselle 
tasanteelle on valettu uudelleen vanhan porrassyksyn päälle. ”Porrasaskelmat graniittimosaiikkia, väri ja 
seossuhteet samat kuin B-portaan vanhoissa askelmissa. Askelprofiili tarkistettava työmaalla!”
/RVA

B

Työpiirustuksia käsijohteista ja porraskaiteiden korotuksesta.
/RVA
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1.kerroksen RAM-piirustus 
vuodelta 1970 n. 1:250 
näyttää mm. sen, miten 
seiniä purettiin uuden 
käytävän tieltä. 
/RVVA
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2.kerros 1969
• Uuteen laajennusosaan on sijoitettu juhlasalin näyttämö ja 
näyttämön aputiloja. Laajennusosan kohdalta on poistunut ikku-
noita, ja niitä on lisätty salin sisäpihan puoleiselle seinälle.
• Pukuhuoneesta on tehty salin varasto, jolloin tilan lattia on ko-
rotettu salin lattian tasolle.
• Entiseen kirjastoon on siirretty pukutiloja ja opettajienhuonee-
seen on yhdistetty uusi keittiö, sekä opettajien wc:t
• Sisäänkäynnin siirtäminen on aiheuttanut muutoksia D-por-
taan syöksyihin 2.kerroksessa
• Käytävän varrella sijainneet luokkahuoneet (4kpl) on muutettu 
hallinnon- ja oppilashuollon tiloiksi, joissa sijaitsevat tilat mm. 
rehtorille ja neuvolalle.
• Aiemmin ruokalaksi muutetut luokkahuoneet on muutettu 
hammashoitolaksi ja asunnoksi B-portaan päädyssä.

3.kerros 1969
• Salin laajennuksen yläosassa on näyttämön yläosa ja varasto
• Opetusvälinevarasto ja kirjasto vaihtaneet paikkaa
• Tehty hätäpoistumistieovia 2kpl luokasta toiseen
• Lisätty oppilaiden wc

4.kerros 1969
• Salista purettu näyttämö ja muutettu salin viereinen tila teline-
varastoksi ja siivouskomeroksi
• Salin lähin luokka muutettu pukuhuoneiksi ja suihkuksi
• Kulman luokka muutettu opetusvälinehuoneeksi ja kirjastoksi
• Tehty hätäpoistumistieovia 2kpl
• Lisätty oppilaiden wc

Sisäänkäynnin kohta muutettiin D-portaan tasanteen kohdalle, joten tasannetta madallettiin 1,56m 
tasosta +25.55 tasoon +23.99. Tällöin kellariin johtanut porras purettiin melkein kokonaan ja 1.kerrok-
sen ja tasanteen välisestä syöksystä poistettiin ylimmät askelmat siten, että 7 alinta jätettiin (kuvassa 
vasemmalla). Tasanteen ja 2.kerroksen välillä oli ollut vain muutama askelma, joten sille välille tehtiin uusi 
porrassyöksy (kuvassa oikealla). Yllä rakennesuunnittelijan ohje koskien D-porrasta. /RVA

D
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2.kerroksen RAM-piirustus 
vuodelta 1970 n. 1:250.
/RVVA
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5.kerros 1969
• Laululuokka ja piirustusluokka vaihtaneet paikkaa keskenään
• Laululuokan välinevaraston sisäänkäynti muutettu, uusi ovi 
käytävältä
• Siirretty käsityöluokka ja tehty sille uusi varasto. Myös toinen 
varasto tehty luonnontiedeluokan yhteyteen. Varastojen myötä 
2kpl luokkahuoneita pienentyneet
• Tehty hätäpoistumistieovia 2kpl luokasta toiseen (toinen uu-
den varaston läpi)
• Lisätty oppilaiden wc

Ullakko 1969
• Yläpohjan kaksoislaattapalkiston onteloihin lisätty lämmön-
eriste
• Tehty iv-konehuoneet ja teknisiä tiloja ja jaettu ullakko palo-
osastoivalla seinällä

Peruskorjauksen jälkeiseltä ajalta ei ole juuri löytynyt valokuvia, 
joten jää arvailuksi, miltä vasta korjattu koulu näytti ulkoa ja 
sisältä. Erään 1970-luvun ilmakuvan mukaan voi päätellä, että 
julkisivuissa ei ollut nykyistä vaalean vihertävää sävyä, vaan ri-
saliittien reunojen voimalinjat olivat valkoisia. Julkisivujen kel-
taisen sävy on ehkä ollut nykyistä voimakkaampi. Sisätiloissa 
porraskaiteissa ja luokkien kalusteissa pilkottaa kirkkaan oranssia 
sävyä, joten se on saattanut olla korostusvärinä. Käytävien seinät 
olivat yhden säilyneen luokkakuvan mukaan kokonaan valkoiset. 
Naulakkojen puuosat ja ovet olivat tammipintaiset ja jalkalistat, 
ovilistat, sekä luokkien ovien päällä olleet ääniloukut oli maalattu 
valkoisiksi. Käytävien ainoa väri oli verhoissa. 

Koulun nykytila on suurilta osin 1969 peruskorjauksen jäljiltä, 
joten nykytilojen ajoituskaavioissa (liite) on selkeästi nähtävissä 
peruskorjauksen muutokset.
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MUUTOKSET PERUSKORJAUKSEN JÄLKEEN

Isoja muutoksia ei ole tehty 1970 valmistuneen peruskorjauksen 
jälkeen. Heti vuonna 1971 rakennettiin koulun pihalle sadekatos. 
Hammashoitola poistui koulusta vuonna 1999. Sitä ennen 
2. kerroksessa sijainneeseen hammashoitolaan oli tehty arkkiteh-
ti Aino Tuorin suunnittelemia muutoksia vuonna 1988.

Tekniset tilat uusittiin nykyiseen asuunsa vuonna 1999 ja samana 
vuonna koulussa toteutettiin tietoverkkotyöt, joiden seuraukse-
na käytäville ja luokkiin tuli sähköhyllyjä. Aiemmin 1990-luvulla 
oli 3. kerrokseen tehty hoito-wc. Arkkitehtisuunnittelijana näissä 
töissä oli Arkkitehtitoimisto Hormia.

Kovan kulutuksen alaisissa koulutiloissa on jatkuvasti ollut tar-
vetta kunnostustoimenpiteille, kuten maalauksille ulkona ja sisäl-
lä. Dysfasialuokkien ja laululuokan perusparannuksista on mai-
ninta 1990-luvulta ja kirjaston, ruokalan ja opettajienhuoneen 
pintoja ja valaistusta on uusittu 2000-luvulla. Koulun sisäpuolen 
maalaustyöt on kuntoarvion mukaan tehty 2001-2002.

Koulun täyttäessä 90-vuotta uutisoitiin Kallio-lehdessä 
5.11.2000, että (ulko)seinät saivat uuden maalipinnan, mutta al-
kuperäisiin väreihin ei päästy.183 Tällöin väripinnat ainakin kou-
lun pihan päätyjulkisivussa muuttuivat osittain, mutta pääasiassa 
koulu pysyi keltaisena.

Arkkitehtitoimisto Hormia suunnitteli koulun jätekatoksen ja 
siihen liittyvän porttimuutoksen vuonna 2004. 

183  Kallion ala-asteen arkisto

Aino Tuorin suunnittelema hammashoitolan muutos 
2.kerroksessa 1980-luvun lopulla.
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NYKYINEN TILAJÄRJESTYS JA TOIMINNOT

GSEducationalVersion

KÄYTÄVÄT, ETEISET JA MUUT LIIKENNETILAT
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GSEducationalVersion

KÄYTÄVÄT, ETEISET JA MUUT LIIKENNETILAT

WC:T, SUIHKUT JA PUKEUTUMISTILAT

VARASTOT, SIIVOUSKOMEROT, TEKN. TILAT

HALLINTOTILAT

LUOKAT

MUUT OPETUSTILAT

YHTEISTILAT: SALIT YM.
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Ks. myös tilajärjestys koulun valmistuessa.

Asuntoihin, joita on kaksi, ei ole tämän selvitystyön yhteydessä päästy. 
Koulun rehtorin tietojen mukaan niitä vuokrataan opetusviraston henkilö-
kunnalle.
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Tilanro:t Tilojen nimet Lattiat Jalkalistat Seinät Ovet/patterit Katot Kalusteet Muuta

101 Porras E

102 Ver

103 Käytävä, laajennusosa

104 Var. (Laajennus)

105 Pukuvar. (Laajennus)

106 UVV (Laajennus)

107 Puruimurihuone (Laajennus)

108 TEKN. TYÖ sali

109 Kuumakäs., viimeistely

110-11 Konehuone

112 Tekn. Opettaja

113 IV KH/Var. Suihku/m

114 tekn.työn porrastasanne

115 D-portaan sisäänkäynti

116 Eteinen (D-porras)

117 Käytävä

118 eteinen SK

119 WC /hlökunta

120 SK

121 Kirjasto

122 Lämpökeskus

124 SÄH

125 Kellarit (as.)

126 Kellarit (as.)

127 Porras A, sisäänkäynti

1. Kerros

Tilanro:t Tilojen nimet Lattiat Jalkalistat Seinät Ovet/patterit Katot Kalusteet Muuta
128 Käytävä

129 sos. tilan eteinen

130 SOS.TILA

131 sos. tilan suihku

132 Hissi

133-135 Ruokala

136 Keittiö

137 Keittiön Var.

138 Kojeh.

139 Keittiön sisäänkäynti

140 Keittiön sis.k. Porras

141 Suihku, keittiön phk 

142 Keittiön PKH

143 sk keittiö

144 Porras B, sisäänkäynti

145 Porras B kellariin

146 Porras B

147 Sisäänk. poikien wc

147a sk

148 SK

149 WC

150 wc etutila

151 WC

152 wc etutila

153 Var.

154 WC Pojat

Tilanro:t Tilojen nimet Lattiat Jalkalistat Seinät Ovet/patterit Katot Kalusteet Muuta
155 SK wc:iden välillä? (tk)

156 WC Tytöt

156a Sisäänk. tyttöjen wc

157 ei-toteutunut tk

158 Sisäänkäynti C

159 Eteinen

160 Kph

161 Vaatehuone

162 Asuinhuone

163 Keittiö

164 Asuinhuone

201 Porras E, alustila

202 Var. Porras E:n alla

203 Näyttämö

204 Liikuntasali

205 Var.

206 Salin etutila

207 PORRAS D

208 Pesuh.

209 Pukuh.

210 Eteinen

211 wc

212 SK

213 Suihku /naisopet

2. Kerros

Tilanro:t Tilojen nimet Lattiat Jalkalistat Seinät Ovet/patterit Katot Kalusteet Muuta
214 KK

215 käytävä

216 Opettajienhuone

217 eteinen

218-220 WC /Naiset

221 A-porras

222 Kouluisäntä

223 Hissi

224 Eteinen

225 wc/miehet etutila

226 wc/miehet

227 Neuvottelu

228 OPV

229 ATK-tuki

230 var.

231 var. Iltakäyttö

232 Eteinen

233 OPV

234 Rehtori

235 Vararehtori

236 Kanslia

237 OPV

238 Et.

239 var.

240 Psykologi

241 Kuraattori
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Tilanro:t Tilojen nimet Lattiat Jalkalistat Seinät Ovet/patterit Katot Kalusteet Muuta
242 wc

243 eteinen, terv.

244 Terveydenhoitaja

245 wc

246 Et. esikoulu

247 ESIKOULU

248 ESIKOULU

249 huone

250 keittokomero

251 iltapäiväkerhon eteistila

252 SK

253 ipk (entinen pesuhuone)

254 ipk (entinen lab.)

255 ipk eteinen

256 ipk (sos.tila)

258 iltapäiväkerho

259 ipk (entinen toipumish.)

260 ipk (kk)

261 sisäänkäynti

262 ET

263 MH

264 K

265 OH

266 kph

267 vaatehuone

268 Porras B

Tilanro:t Tilojen nimet Lattiat Jalkalistat Seinät Ovet/patterit Katot Kalusteet Muuta

301 VAR.

302 NÄYTTÄMÖN YLÄOSA

303 IVKH

305 PORRAS D

306 eteinen

307 HOITOWC+wc+Var.

307 VAR

308 SK

309 OT 3 Luokka

310 Käytävä

311 OT 3 Luokka

312 OT 3 Luokka

313 hissi

314 wc

315 OT 3 Luokka

316 OT 3 Luokka

317 OT 3 Luokka

318 OT 3 Luokka

319 OT 3 Luokka

320 OT 3 Luokka

321 Porras B

3. Kerros

Tilanro:t Tilojen nimet Lattiat Jalkalistat Seinät Ovet/patterit Katot Kalusteet Muuta

401 PORRAS D

402 Salin eteinen

403 SK

404 LIIKUNTASALI

405 VOIM.VÄL.VAR

406 PKH käyt

407 wc

408 PKH

409 PESUH.

410 PKH

411 Käytävä

412 Opetusvälineet

413 Kirjat

414 OT 3 Luokka

415 hissi

416 wc

417 OT 3 Luokka

418 OT 3 Luokka

419 OT 3 Luokka

420 OT 3 Luokka

421 OT 3 Luokka

422 OT 3 Luokka

423 Porras B

424 IVKH

4. Kerros

Tilanro:t Tilojen nimet Lattiat Jalkalistat Seinät Ovet/patterit Katot Kalusteet Muuta

501 PORRAS D

502 OT 1 Erikoisopetus

503 OPV

504 MUSIIKKI

505 KUVATAIDE

506 OPV KUVATAIDE

507 SK

508 OT3 Luokka

509 Käytävä

510 OT3 Luokka

511 TEX käsityö

512 VAR

513 Hissi

514 wc

516 OT 3 Luokka

517 OT 3 Luokka

518 Var MBI

519 MBI Luonnontiede

520 OT 3 Luokka

521 OT 3 Luokka

522 Porras B

5. Kerros

Luettelot koulun tiloista kerroksittain.
Tilanumerot on esitetty1970-luvun pohjapiirustusten 

mukaan.
Huom! Koulussa käytössä olevat luokkahuonenume-
rot poikkeavat tilanumeroista ja teknisentyön tilojen 

peruskorjauksessa on esitetty tilanumeroita, jotka 
ovat ristiriidassa 1970-luvun tilanumeroiden kanssa.
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RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT

PERUSTUKSET JA ULKOPUOLISET RAKENTEET

Rakennuksen alimman kerroksen ulkoseinät ovat kivirakenteiset. 
Sokkelina on lohkotusta graniitista tehty tasakivimuuri. Katujen 
puolella graniitti ulottuu 2. kerroksen ikkunoiden alareunan ta-
solle, mutta pihan puolella matalampi sokkeli porrastuu maas-
tonmuotojen mukaan. Kuntokartoituksessa vuonna 2002 on 
ehdotettu, että graniitin yläpinta ei olisi suora, sillä siihen kerään-
tyvä vesi on haitallista yläpuoliselle rappaukselle.

Alapohja on maanvarainen betonilaatta.184 Peruskorjauksen 
yhteydessä on tehty uusia alapohjia ja perustuksia mm. salien 
alapuoliseen osaan. Osalle sisäänkäynneistä on tehty betonira-
kenteiset graniittikivipäällysteiset portaat, joiden kaiteet ovat 
maalattua terästä.185

184  Kuntoarvio
185  Kuntoarvio

Laajen-
nusosan 

sokkelidetalji 
/RVA

Sokkeli koulun eri puolilla:
Yllä: Itäisen papinkadun puolella graniittimuuri on korkea, mutta portin pihan 
puolella sokkeli on matala.
Keskellä: Neljännen linjan puolella sokkeli muuttuu matalaksi rakennuksen 
kulmassa.
Alla: Pihan puolella on matala sokkeli, joka porrastuu tontin jyrkkyyden 
mukaan.

Itäisellä 
papinkadulla 

ikkunat  ulottuvat 
katutasoon
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RUNKO JA VESIKATTORAKENTEET

Rungon kantava rakenne on massiivitiili ja ulkoseinien pintama-
teriaali on rappaus.  Tiilistä (280x137x75 ja 15mm sauma) on 
29.1.1909 päivätty sopimus Ois tegelbrukin kanssa: 
700000 kpl tiiliä hintaan 60mk/1000kpl, toimitetaan kolmessa 
erässä (huhti- touko- ja kesäkuussa).
Lisäksi 500000 kpl tiiliä hintaan 54,50mk/1000kpl toimitetaan 
kesäkuussa. Ostaja maksaa kuljetuskulut ratateitse Hakaniemen 
torille.186

Peruskorjauksen ajalta olevat runkomuutokset, kuten näyt-
tämösiipi ja julkisivujen aukkojen umpeen laitot on toteutet-
tu betonirakenteilla. Näyttämön ulkoseinärakenne on suun-
nitelmien mukaan rappaus, teräsbetoni, siporex, rappaus/
ilmarako+luonnonkivisokkeli. Ulkoseinien rappaus uusittiin 
kokonaan peruskorjauksessa 1969.

Peruskorjauksen leikkauksista käy ilmi silloin tehtyjen pääasiassa 
betonisten välipohjien rakenteet, esimerkiksi ruokalan korote-
tussa lattiassa, mutta suurin osa välipohjista lienee muuttamat-
tomia. Välipohjien suunniteltu rakenne on esitetty alkuperäisissä 
leikkauksissa ja toteutukseen liittyviä tietoja on rakennustarkas-
tajan 31.1.1910 allekirjoittamassa muistiinpanossa rakenteiden 
kuormituksesta: 
• 15.12 1909: Palkkien kantavuus laskettu liikkuvalle kuormalle, 
joka on 300kg/m2. Kolmannessa kerroksessa myös 6,4m x 2,2m 
osa, jossa kuormitus laskettu 600kg/m2. 
• 28.1.1910: Voimistelusalisalissa jänneväli 9,4m ja lamelli 3m, 
kuormitus 920kg/m2. Lopputulos on tyydyttävä. Palkkien kanta-
vuus laskettu liikkuvalle kuormalle, joka on 400kg/m2.187

186  HKA
187  HKA rakennuskonttori fb XV:1 (profbelastningsinstrument)

Vesikaton puurakenteet ja sei-
nien tiilipinnat ovat näkyvissä 

ullakolla.

109



Rakennetyyppitiedot Rakennusvalvontaviraston arkiston peruskorja-
uksen aikaisesta lujuuslaskelmakuvasta L70-043830 ja näyttämön 

katto  L70-043835 (ark-leikkauksessa eri rakenne) Kuvat alkuperäi-
sistä leikkauksista, paitsi näyttämö vuoden 1970 leikkauskuvasta.

Huom! vanhan yläpohjan lämmöneristystä lisätty.
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Suojelusuunnitelmassa 12.4.1962 lukee: ”Koulurakennuksen 
laatu: tiiltä, kiveä, kerrosten välipohjat holvattu, ratakiskoin 
vahvistettu.”188

Välipohjat189

Pintamateriaali (lattiamassa+linokumi / lattialankku+koolaus 
saleissa)
Ylälaatta
Palkit
Alalaatta+rappaus

Alkuperäiset väliseinät ovat massiivitiiltä. Peruskorjauksen ajalta 
olevat palo-osastoivat seinät ovat betonia. Muut väliseinät ovat 
muurattuja tai kevytrakenteisia.

Helsingin kaupungin rakennusviraston teettämässä kuntoarvios-
sa vuodelta 2002 mainitaan seuraavaa:
Vesikatteena on maalattu konesaumattu peltikatto. Katolta tule-
vat sadevedet ohjataan räystäskourujen ja syöksytorvien avulla 
pihalle. Vesikaton kantavana rakenteena ovat puuparruista teh-
dyt kattotuolit. Peruskorjaussuunnitelmissa alkuperäisiin ylä-
pohjiin on lisätty lämmöneristystä.

Yläpohjat190

Vesikatto
Palopermanto
Ylälaatta
Palkit
Alalaatta+rappaus

188  HKA Ja1:1-Jf:1
189  Peruskorjauksen lujuuslaskelmat
190  Peruskorjauksen lujuuslaskelmat, huom! Näyttämön katolla eri rakenne

Räystäsdetalji peruskorjauksen ajalta /RVA
Vanhaa seinäpintaa on sisennetty räystäskourun tieltä. 

Vesikourut ovat 2002 kuntoarvion mukaan sähköisesti 
lämmitettyjä.

Vesikattoa ja sen varusteita. Laajennusosan katolla on kasvustoja. Koulun vesikaton maali irtoilee. Katon 
kaikki varusteet on maalattu katon sävyyn. Puiset kulkusillat on korvattu teräksisillä 2000-luvulla.
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Koulu vuonna 1965 
ennen peruskorjauksen 
julkisivujen yksinkertais-
tamista.
Kuva: Grünberg C. /HKM

Koulun katujulkisivut 
Itäisen papinkadun ja 
Neljännen linjan risteyk-
sessä vuonna 2014.
Vasemmalla portti, matala 
laajennus ja salien kohdan 
risaliitti.

112



JULKISIVUT, ULKOARKKITEHTUURI

Jykevästi graniittiperustallaan seisovan rakennuksen alinta ja 
ylintä kerrosta on julkisivussa korostettu sekä käsittelyllä että 
vaakalistoin. Katto on harjakatto. Julkisivudetaljointi on hillittyä. 
Ikkunoiden koko ja muoto eivät vaihtele merkittävästi.

Koulurakennuksen hahmo muuttui paljon kilpailuvaiheen ja 
toteutuksen välissä, kun tilaohjelmaa supistettiin merkittävästi 
kustannussyistä. Alkuperäisissä suunnitelmassa on esitetty vain 
katujulkisivut, joten pihan puolta voidaan pitää toissijaisena. 
Ensimmäiset pihajulkisivupiirustukset on tehty peruskorjausvai-
heessa, jolloin kaikkien ikkunoiden ruutujako muutettiin ja katu-
julkisivujen koristeita yksinkertaistettiin.

Rakennuksen sisäinen tilajako näkyy katujulkisivuissa: alimmas-
sa kerroksessa on vaihtelevia toimintoja, sekä huoltotiloja, jo-
ten aukotusten koko vaihtelee ja julkisivu on muihin kerroksiin 
verrattuna umpinainen, sekä suojaava. Neljännen linjan jyrkkä 
mäki on asettanut omat haasteensa alimman kerroksen julkisi-
vusommittelulle; alimman kerroksen ikkunoiden yläreunat ovat 
samalla korkeudella ja alareunan taso muuttuu kadun jyrkkyyden 
mukaan. Alin graniittinen kerros muodostaa viisikerroksiselle ra-
kennukselle perustan, jolta ylemmät kerrokset kohoavat.

Ylemmissä kerroksissa on alunperin ollut lähinnä luokkahuonei-
ta ja salit. Salien kohta on korostettu Itäisellä papinkadulla nurk-
karisaliitilla, joka huipentuu katon tasolla päätykolmioon. Julki-
sivut on jaettu vertikaalisti luokkahuoneiden ja salien mukaan. 
Siten Itäisen papinkadun puolella on jako kolmeen ja Neljännen 
linjan puolella jako viiteen. Kussakin luokkahuoneessa on kolme 
ikkunaa, joissa on edelleen pystyjako kolmeen.

Itäisen papinkadun puolella salien viereen sijoittuu kaksi rinnak-

kaista luokkahuonetta. Neljännen linjan puolella julkisivun ta-
kana on rivissä viisi luokkahuonetta. Neljännen linjan julkisivun 
symmetrian rikkoo katujen kulmassa oleva luokkahuone, jonka 
ikkunat on suunnattu Itäiselle papinkadulle ja umpinainen pääty 
kohti Neljättä linjaa.

Neljännen linjan puolella viiden luokkahuoneen rivissä reunim-
maisten luokkahuoneiden kohdalla on risaliitit, joiden vertikaa-
lisuutta on korostettu niiden reunojen pystysuuntaisilla voima-
linjoilla. Näiden koristeaiheiden huiput on yksinkertaistettu ja 
vertikaalilinjoja vähennetty.

Risaliittien väliin jäävä kolmen luokkahuoneen kohta on neut-
raalimpi. Luokkahuoneiden väliset kolmen kerroksen korkuiset 
voimalinjat päättyivät alunperin viidennen kerroksen kohdalla 
koristeellisesti, mutta nyt ne katkeavat vaakalistaan. Päällekkäis-
ten luokkahuoneiden ikkunoiden välisissä pinnoissa oli alunpe-
rin uritetut pystyraidat, joita oli korostettu tummemmalla sävyllä. 
Nykyisin tämä pinta on hierretty, mutta julkisivun ollessa samaa 
vaalean keltaisen sävyä ei se enää rytmity kuten alunperin.
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Päällekkäisten ikkunoiden 
välisillä rappauspinnoilla on 

tekstuuri. Vertikaaliaiheet ovat 
sileiksi käsiteltyjä.

Risaliitit huipentuvat erilaisiin koristeaiheisiin eri katujen puolilla. Yllä Neljännen linjan puoli ja 
alla Itäisen papinkadun puoli, eli salien kohta. Koristeet ovat kulmikkaampia salien kohdalla ja 
Neljännen linjan puolella on käytetty kaarevampia linjoja. Salien lattiatasot poikkeavat muusta 
koulusta, joten on luonnollista, että niiden kohdalla julkisivukäsittelykin on erilainen.

Julkisivuihin on kiinnitetty 
erilaisia valaisimia.

114



Pihan puolelta otetussa valokuvassa näkyvät sisäänkäyntien kaarevat 
katokset. Kallion kirkkoa kohti vievällä kujalla ovat wc-tilojen sisäänkäynnit 

katoksineen ja niiden yläpuolella salien ikkunat. Kaakkoispäädyssä on 
katolla spiira. Internetissä sama kuva on Kallion koulun entisen johtajan 

Johannes Koivusalon muistosivulla ajoitettu vuoteen 1947. /HKA

Alimman kerroksen 
vaalen harmaa rap-
pauspinta pihan puolella 
on harjattu.

Ylintä kerrosta on kevennetty muusta julkisivusta poikkeaval-
la ikkunajaolla, jossa kapeat vierekkäiset ikkunat on ryhmitelty 
viiden ryhmiin. Yhden luokkahuoneen kohdalla on Neljännen 
linjan puolella aina viisi ikkunaa, joissa yläosa on jaettu neljään 
pieneen ruutuun ja alaosa on jakamaton. Itäisen papinkadun 
puolella 5. kerroksen luokkahuoneiden ikkunat ovat vastaavia, 
kuin alemmissa kerroksissa, mutta niiden yläpuolella ullakolla 
on kattopinnasta nousevat kaari-ikkunat. Viidennen kerroksen 
ikkunaryhmien välinen julkisivupinta on alkuperäisissä suunni-
telmassa viivoitettu ja väriltään vihreä, mutta nykyisin kerros on 
valkoinen.

Ylimpänä lepää tumma harjakatto uusittuine teknisine varustei-
neen.

Pihan puolen julkisivujen autenttisuutta on haastavaa arvioida 
alkuperäisten suunnitelmien puuttuessa, mutta pohjien perus-
teella niitä on muutettu varsinkin alimmassa kerroksessa paljon. 
Lisäksi ikkunajako on tiettävästi muutettu peruskorjauksessa. Pi-
han puolelta ei ole arkistovalokuvia, joissa käytävän ikkunoiden 
kohta näkyisi, mutta kaakkoon antavat julkisivut näkyvät kuvissa. 

Julkisivujen nykyiset värit ovat 2000-luvun alusta, jolloin alku-
peräiset julkisivukuvat eivät ole olleet suunnittelijoiden käytössä. 
Julkisivujen ajoituskaaviot on sijoitettu liitteisiin.
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IKKUNAT

Kaikki ikkunat uusittiin ja ikkunajako yksinkertaistettiin perus-
korjauksessa. Ainut säilynyt ikkuna on A-portaan oven päällä 
oleva ovaali-ikkuna. Jopa ullakon kolmion muotoiset ikkunat on 
uusittu, sillä niissä oli alunperin pystyjako. Suurin osa ikkunoista 
on samanlaisia: ikkunoissa on pystyjako kolmeen ja vaakajako 
kahteen. Alemmat  ikkunaruudut ovat ylempiä isommat. Kapei-
ta ja korkeita vaakasuunnassa kahtia jaettuja ikkunoita on katu-
julkisivuilla salien risaliitin kohdalla ja A-sisäänkäynnin molem-
min puolin. 5.kerroksen ikkunoiden yläosat on jaettu pienempiin 
ruutuihin.

Pihan puolen päädyssä on alimmassa kerroksessa pienennettyjä 
ikkunoita, joissa on pelkät pystyjaot. Porrashuoneiden ikkunois-
sa on T-puitteet. Pihajulkisivujen alimman kerroksen ikkunat 
ovat neliömäisiä ja ne on jaettu neljään. Pihalle antavat myös 
alemman salin ikkunat, jotka tehtiin peruskorjauksessa kun näyt-
tämösiipi tuli edellisten päätyikkunoiden kohdalle. Nämä korke-
at ikkunat on jaettu neljään. Laajennuksessa on muutamia pieniä 
ikkunoita.

Ikkunat ovat 2-lasisia (3 tai 4mm), sivusaranoituja maalattuja 
puu(mänty)ikkunoita. Puitteet vaativat säännöllisiä kunnostus-
toimenpiteitä.191 Ikkunoihin on asennettu sälekaihtimet 1997.

Peruskorjauksessa julkisivuihin lisättiin ilmanvaihtosälei-
köitä.

191  Kuntoarvio

Puitteista ja vesipelleis-
tä irtoilee maali.

Pihajulkisuvujen
ikkunoita

Yleisin
ikkunatyyppi
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Alimman kerroksen Itäisen papinkadun 
puoleiset ikkunat ovat aivan katutasossa. 
Ikkunoissa on valoa läpäisevä, mutta 
läpinäkymätön pinta. Kuvan ikkuna oli 
aiemmin poikien wc:n kohdalla ja alun-
perin ummessa.

Ruokalan ja keittiön ikkunoita 
pienennettiin peruskorjauk-
sessa ja niiden alaosassa on 
metallilevy. Osassa kadunvar-
ren ikkunoista on kalterit.

Lyijylasi-ikkuna A-porrashuoneessa lienee koulun ainut muuttamaton ikkuna.

Kadun puolella alimmissa 
kerroksissa graniitin pinta on 
viistetty, jotta vesi kulkeutuu 
ikkunoista poispäin. Puitteista 
irtoilee maali.

Ikkunapiirustus päiväyksellä 2.9.1968. Yleensä oikean alareunan ikkuna 
on avattavissa tuuletusta varten. /RVA

Julkisivuissa on iv-säleikköjä 
peruskorjauksen jäljiltä. 
Ikkunakorot vaihtelevat salien 
vieressä.
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E

A
B

Itäisen Papinkadun puoleinensisäänkäynti 
laajennusosan E-portaaseen ja portti pihalle.

Sisäänkäynti A-portaaseen Neljänneltä linjalta, eli ”opettajien sisäänkäynti”.
Alkuperäisessä suunnitelmassa ovi on yksilehtinen, mutta valokuvien perusteella se toteutui 
koristeellisena pariovena. Ovi on uusittu peruskorjauksen yhteydessä yksilehtiseksi oveksi, jo-
hon liittyy yläikkunat. Samalla on poistettu kivikynnys. Oven sivussa on postiluukku ja ovikello.

Keittiön sisäänkäynti on tehty peruskorjauksen yhteydessä. Sisäänkäynnin 
kohdalla on ollut ongelmia kosteuden kanssa. B-portaan ovi on alkuperäisellä 
paikallaan, mutta sen katos on poistettu ja ovi on vaihdettu. Vanhoissa valokuvis-
sa ovi on pariovi, jonka molemmissa ovilehdissä on 6-ruutuiset pienet ikkunat.
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Koulun sisäänkäyntien 
sijainnit 1:1200.

Ote alkuperäisestä julkisivukuvasta vuodelta 1908. Ovi toteutui pariovena ja portaalin 
koristeet toisenlaisina.
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C D

Asunnon ja nykyisen tyttöjen wc:n ovet ovat alkuperäisillä paikoil-
laan, mutta wc:n ovesta kuljettiin alunperin vaateaulaan.
Näiden ovien yllä on ollut alunperin kaareva katos. Kaikki katok-
set on poistettu ja tilalla on vain valaisimet ja niiden sadesuojat. 
1960-luvun peruskorjaussuunitelmaan sisältyi uusi tuulikaappi 
tähän kohtaan, mutta sitä ei toteutettu.

Poikien wc:n ovi tehtiin peruskorjauksessa, kun 
wc:n paikka rakennuksessa vaihtui.

D-portaan sisäänkäyntiä on peruskorjauksessa siirretty yhden julkisivu-
aukon verran. Oven molemmilla puolilla olevien ikkunoiden kohdilla on 
ennen ollut oviaukot. Nykyinen aukotus on vuodelta 1969.

Ovi pihalta laajennusosan 
käytävään on koruton.

Kouluun on yhteensä yhdeksän sisäänkäyntiä, joista viisi on 
myöhempiä lisäyksiä. Alkuperäisellä paikallaan ovat A- ja B-
portaiden sisäänkäynnit, sekä 1.kerroksen asunnon sisäänkäyn-
ti. Nykyisen tyttöjen wc:n ulko-oven kohdalta kuljettiin ennen 
aulaan. Peruskorjauksen yhteydessä D-portaan sisäänkäynti siir-
rettiin. Uusia peruskorjauksen aikaan tehtyjä sisäänkäyntejä ovat 
poikien wc:n ja keittiön sisäänkäynnit. Lisäksi laajennuksen mo-
lemmin puolin on sen valmistumisen yhteydessä tehdyt sisään-
käynnit, joista pääsee E-portaaseen ja varastoihin, sekä teknisen 
työn opetustilaan.

Ovet ovat maalattuja teräslasi- ja puupaneliovia ja niihin on asen-
nettu iloq-järjestelmä. Alkuperäisissä suunnitelmissa on esitetty 
vain katujulkisivut, joilla näkyy ainoastaan A-portaan ovi. Nykyi-
sin sisäänkäynneillä ei ole katoksia, mutta ennen niitä suojasivat 
kaarevat teräskatokset. 

Jo kadonneita sisäänkäyntejä on myös monta, sillä entiset wc-
tilojen sisäänkäynnit poistuivat näyttämölaajennuksen tieltä ja 
pihan puolella oli alunperin useita sisäänkäyntejä toissijaisiin 
tiloihin, kuten polttoainevarastoon. Myöhempi lisäys on ollut 
elokuvakonehuoneen uloskäynti kadulle Neljännen linjan ja Itäi-
sen Papinkadun kulmaan, mutta se on poistettu peruskorjauksen 
aikaan.

SISÄÄNKÄYNNIT - ULKO-OVET
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Näkymä B-portaasta 5. 
kerroksesta pihalle

SISÄTILAT
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PORRASHUONEET JA HISSI

GSEducationalVersion
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Rakennuksessa on kaksi pääporrasta: sisäänkäyntien B ja D por-
rashuoneet, joita yhdistää sisätilassa kaikissa kerroksissa käytävä. 
Lisäksi A- ja E- portaat ovat vain 1. Ja 2. kerroksen välillä. C-
porras on asunnon muutaman askelman käsittävä sisäänkäynti. 
Porrassyöksyjen kantava rakenne on betonia ja askelmat ovat 
mosaiikkibetonipäällysteisiä. Kaiteet ovat alkuperäisiä teräskai-
teita, mutta niitä on korotettu peruskorjauksen yhteydessä. Käsi-
johteet ovat muovilla päällystettyä terästä.

A-porras on koulun pääsisäänkäynti Neljänneltä linjalta, nykyisin 
siitä kulkevat opettajat. Yksi kerroksen korkuinen porrassyöksy 
vie kadulta suoraan 2. kerrokseen.

E-porras on 1969 tehdyn näyttämölaajennuksen porrashuone, 
jota pitkin on pääsy kadulta juhlasaliin.

PORRAS A

A
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E-porras on 1969 tehdyn laajennusosan porrashuone, jota 
pitkin on pääsy kadulta juhlasaliin ja varastoihin.

Hissi tehtiin peruskorjauksen yhteydessä en-
tiseen piippuun. Valmistaja on KONE ja kantoky-
ky 4 henkilöä/320kg. Kuvassa ovi käytävään.

E

Hissin alaosa on terästä ja yläosa viilua.
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B-porras on säilynyt ylemmissä kerroksissa alkuperäisen kaltaise-
na, mutta sisäänkäynnin kohdalla syöksyjä on muutettu tai siirret-
ty peruskorjauksen yhteydessä ja alimman kerroksen ikkunoista 
yksi on poistettu ja kolmea pienennetty. Palo-osastoinnin lisäys 

on eristänyt porrashuoneen kerrosten käytävistä omaksi 
tilakseen. Porras toimii myös sisäänkäyntireittinä 2.ker-

roksen asuntoon ja sitä pitkin on kulku ullakolle asti. 
5. Kerroksen ja ullakon väliset porrassyöksyt ovat 
kapeammat kuin alemmissa kerroksissa, mikä luo 
portaan yläosasta erityisen valoisan.
Portaikko on maalattu samoilla sävyillä, kuin käy-
tävät ja muutkin koulun tilat. Sävyjen alkuperäi-
syydestä ei ole tietoa.

B-portaan ullakolle johta-
va viimeinen porrasyöksy on 

maalattua betonia

B-porrartaan yläosa on 
valoisa

B

Alunperin käsijoh-
teet olivat korkeat 
verrattuna nykyisiin 
muovipäällysteisiin 
lattateräksiin  ja 
ikkunajako oli 
toisenlainen.
Ajoittamaton kuva 
/Kallion ala-asteen 
arkisto
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1. kerroksen tasanne on 
mosaiikkibetonia. Porras-
syöksy valettiin uudelleen 

peruskorjauksessa ja 
välitasanteen ikkunoita 

madallettiin.

Käytävän ja portaan erottava 
palo-osastoiva seinä teräs-
lankalasiovineen ja asunnon 
ovi 2.kerroksessa. Tasanne on 
laatoitettu. Aiemmin tasan-
teen ja käytävän välillä ei ollut 
jakoa, joten lattian kuviointi 
jatkuu käytävään.

Näkymä porras B:n sisään-
käynniltä (oikeanpuoleinen 
kuva). Rakennuksen tässä 

päädyssä pihataso on 1.ker-
rosta alempana.

Irrallinen luiska on nostettu 
seinää vasten. 

Sisäänkäynnin vierestä on 
portaan alta yhteys kellarin 

tunkkaiseen putkikäytävään. 
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D-porrasta on muutettu alimmassa kerroksessa merkittävästi, 
kun sisäänkäynnin kohta on siirretty peruskorjauksessa portaan 
kohdalle. Porrassyöksyjä on tällöin siirretty. Portaan tunnelmaan 
on vaikuttanut palo-osastoinnin takia portaikon ja käytävän vä-
liin rakennettu umpiseinä.

D

D-portaan 
mosaiikkibetonin 
sävy vaihtelee 
paikoitellen
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Porras D alimmassa 
kerroksessa.

Sisäänkäynnin taso 
on korkeammalla, 

kuin 1. kerros.

Ylimmän kerroksen por-
rastasanne on laatoitettu, 
kuten muutkin tasanteet.

Erilliset portaat vievät 
5. kerroksessa salien 
yläpuolisiin luokkiin.

Käytävän lattiassa 
on viitteitä kaiteiden 
kiinnityskohdista Por-
rashuoneen kohdalla 

käytävän puolella.
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KATOT

LATTIAT

KALUSTEET JA 
VARUSTEET

Porrashuoneisiin on lisätty me-
tallisälealakatot ja loisteput-
kivalaisimet, paitsi B-portaan 
ylimmällä tasanteella on 
kupuvalaisin. Porrassyöksy-
jen alapinnat on maalattu 
vaaleiksi.

Tasanteiden lattiat ovat 
pääosin alkuperäistä laattaa. 
Muutamista sävyeroista pää-
tellen niitä on osin paikkailtu.
Vaaleisiin laattapintoihin on 
tehty ruutukuvioita har-
mailla kapammilla laatoilla. 
B-portaan ylin välitasanne 
ennen ullakkoa on yksiväristä 
vaaleaa laattaa.

Alimmilla tasoilla tasanteet 
ovat mosaiikkibetonia, kuten 
porrasaskelmatkin ja niiden 
etupinnat. Sisäänkäyntien 
luona on kumimatot.

Kerrostasanteilla lattialistat 
ovat puisia ja maalattu tum-
manharmaiksi. Välitansanteilla 
ja portaiden kohdalla jalka-
lista on maalattu. Maalatut 
jalkalistat ovat osin kuluneet 
valkoiselle pinnalle, erityisesti 
sisäänkäyntien luona.

Tasanteilla on vaihtelevasti 
kiinnityspintoja. Kiinnityspin-
tojen sävy on yleensä vihreä 
ja ne on liimattu suoraan 
seinään.

PORRASHUONEIDEN PINNAT JA VARUSTEET

D
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Kaiteet ovat alkuperäiset, mutta niitä korotettiin peruskor-
jauksen yhteydessä ja käsijohteet muutettiin muovisiksi. 
Käsijohteiden muovipinnoite on irtoillut monin paikoin. 
Kaiteissa on monta maalikerrosta. Niiden alta pilkottaa 
myös oranssia, joka on saattanut olla peruskorjauksen 
jälkeinen sävy.

KAITEET JA KÄSIJOHTEETSEINÄT

PATTERIT JA 
ASENNUKSET

Seinien alaosa on maalattu 
vihreäksi ja yläosa vaaleaksi. 
Värialueiden rajalla on punai-
nen raita. Smyygit ovat yksivä-
riset vaaleat ja ikkunalaudat 
ovat mosaiikkibetonia. 

Kerrosmerkinnät ovat vaihte-
levia tai puuttuvat.

Patterit ovat seinien sävyyn 
maalattuja ja levymäisiä.
D-portaan sisäänkäynnin 
patteri on poikkeus.

Poistumistiemerkinnät ja muut 
asennukset ovat sekalaisia.
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KÄYTÄVÄT

Koulun kaikissa kerroksissa on B- ja D-portaat yhdistävä käy-
tävä. Käytävien alkuperäinen lattia on pääosin säilynyt. Perus-
korjauksessa käytäville on lisätty palo-osastoinnit, joka tarkoittaa 
käytännössä umpiväliseiniä ja teräslasiovia käytävien ja porras-
huoneiden välillä. Palo-osastointi on muuttanut käytäviä pi-
meämmiksi, erityisesti D-portaan päädyssä, jossa luonnonvaloa 
pääsee merkittävästi vähemmän portaan kautta käytävän nurk-
kaan. Luokkien alkuperäiset ovet ovat olleet vaaleat 9-peiliset 
puuovet. Nykyisin luokkien ovet ovat laakaovia, joiden päällä 
on luokkien tuloilmalaite. Ovimuutos on vaikuttanut käytävien 
yleisilmeeseen.

Valokuvasta 1910-luvulta voidaan havaita, että käytävien sei-
niin oli alunperin maalattu lehtiaiheisia koristeita keskivaiheille. 
Nykyisin samassa kohdassa on yksinkertaisempi maalattu sa-
karanauha vaakaraidan päällä. Seinien alaosa on alunperin ollut 
yläosaa tummemmaksi maalattu, kuten nykyisinkin, mutta alku-
peräiset sävyt eivät ole tiedossa. Käytävien seinien maalaus on 
tehty vuosien 2000 ja 2001 välillä, jolloin ne ovat saaneet nykyi-
sen ilmeensä.192

192  Maalaus ei ole samaan aikaan koulun muutoksia suunnitelleen Ark-Hormian käsialaa 

Käytävien suurista ikkunoista on kauniit näkymät korttelin sisäpihalle ja asuintalojen palomuuripäätyihin. 
Myös kirkon läheisyys välittyy sisätiloihin asti. Sijainti kivikaupungissa ei pääse unohtumaan.

4. kerroksen käytävä on valoisa ja sille on tuotu pöytäryhmiä. 3. ja 5. kerroksen käytävät ovat vastaavia.
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1.kerroksen käytävä
Alunperin pohjakerroksessa ei ollut käytävää, vaan rakennuksen 
kummassakin päädyssä oli vaatesäilytysaulat, joista noustiin por-
taita ylempiin kerroksiin. Peruskorjauksen yhteydessä on ensim-
mäiseenkin kerrokseen avattu porrashuoneet yhdistävä käytävä. 
Ensimmäisen kerroksen käytävän ilme poikkeaa hieman muista 
kerroksista, sillä matalamman kerroskorkeuden lisäksi käytävän 
lattia on muovimattoa ja ikkunat ovat matalammat, kuin ylem-
missä kerroksissa. Käytävän ruokalan vastaiselle seinälle on sijoi-
tettu käsienpesu- ja juoma-altaat. Koulun valmistumisen aikaan 
pesualtaita oli kaikissa kerroksissa runsaasti hygienia-aatteen 
mukaisesti. 

D-portaan päädyssä käytävä jatkuu kohdassa, jossa alunperin oli 
avoin vaatesäilytysaula, ja siitä on pääsy teknisen työn opetusti-
loihin, sekä kirjastoon.

1. kerroksen kerroskorkeus on matalampi, kuin ylemmissä 
kerroksissa. Käytävällä on oppilaille pesu- ja juoma-altaita.
Lattia on muovimattoa.

1. kerroksen käytävän ikkunat ovat kor-
kealla ja melko pienet. Alimmat ruudut 
on käsitelty läpinäkymättömiksi, mutta 
valoa läpäiseviksi. Ikkunalautojen pinnat 
ovat mosaiikkibetonin sijaan maalatut.

Käytävän 127 päädystä (114) on kulku teknisen työn opetustiloihin.

131



GSEducationalVersion

NELJÄ
S L

IN
JA

ITÄIN
EN

 PAPIN
KATU

D

127

103

101

11
4

 B

D

 B

D

 B

D

 B

D

 B

509 K
Ä
YTÄ

VÄ
 5

. K
R
S

411
 K

Ä
YTÄ

VÄ
 4

. K
R
S

310 K
Ä
YTÄ

VÄ
 3

. K
R
S

215 K
Ä
YTÄ

VÄ
 2

. K
R
S

128 K
Ä
YTÄ

VÄ
 1

. K
R
S

nykytilat -kaavio 2 KÄYTÄVÄT 1:1100

2.kerroksen käytävä
Toisen kerroksen käytävää voisi nimittää hallintokäytäväksi, sillä 
kerroksessa ei ole enää yhtään luokkahuonetta. Käytävätila poik-
keaa ylemmistä kerroksista B-portaan päädyssä, jossa käytävä 
jatkuu suorana kohdassa, jossa ylemmissä kerroksissa on leven-
nys. Levennyksen tilalla on nykyisin seurakunnan iltapäiväker-
hon eteinen ja sen päällä iv-konehuone. Tämän tilan ja käytävän 
jakava seinä voidaan ajoittaa jo koulun varhaisiin muutosvaihei-
siin ja kohdassa oli aiemmin ruoanjakelutila. Levennyksen puut-
tumisen takia käytävän pääty ei ole yhtä valoisa kuin ylemmissä 
kerroksissa.

Käytävän vitriinin kohdalla voi arvailla, miten D-porras on aikanaan avautunut käytävään.
Käytävä on kalustettu vanhoilla pulpeteilla ja koulukalusteilla.
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Luokkakuvassa n.1920-luvulta näkee, kuinka oppilaiden takana olevaan käytävänosaan lankeaa valoa 
D-portaan kohdalla. /Kallion ala-asteen arkisto
Nykyisin käytävä ja porras on erotettu toisistaan palo-osatoinnilla. Kuvassa 3.kerros.
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3.-5.kerroksen käytävät
Käytävät ovat parhaiten säilyneet kerroksissa 3-5, joissa muu-
tenkin on vähiten muutoksia. Käytävien mittasuhteet vastaavat 
alkuperäistä, vain B-portaan päätyyn on lisätty pieni wc. Mer-
kittävä muutos käytävien ilmeessä ovat peruskorjauksessa lisä-
tyt metallikasettialakatot, sekä valaistuksen muutos roikkuvista 
valaisimista loisteputkivalaisimiin. Peruskorjauksen yhteydessä 
kouluun lisättiin koneellinen ilmanvaihto, joka toimii siten, että 
käytävien D-portaan päädystä puhalletaan ilmaa käytäville ja käy-
täviltä ilma johdetaan luokkiin uusittujen ovien yläpuolelta. Käy-
tävillä näkyy uudempana lisäyksenä sähköhylly, joka on 1990-lu-
vun tietoverkkotöiden tulosta.

Väljästi mitoitetut käytävät toimivat vaatesäilytyksen lisäksi myös 
opiskelutilana ja niitä on kalustettu mm. pöytäryhmillä.

Alunperin muutamat elementtipatterit oli sijoitettu ikkunoiden 
alle syvennyksiin, mutta nykyisin patterit ovat levymäisiä ja seini-
en sävyyn maalattuja.
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5. kerroksen käytävän B-portaan päädyn teräslasiovi. Vasemmalla oppilaswc.

5. kerroksen käytävä.

B-portaan päätysyvennyksessä on luokkien ja wc:n ovia. D-portaan pääty.
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KATOT

LATTIAT

SEINÄT

PATTERIT JA 
ASENNUKSET

KALUSTEET JA 
VARUSTEET

Käytävien katot ovat 
rei’itettyä metallisälettä. Säleet 
ovat osittain vääntyneitä.

 Valaisimet ovat loisteputki-
valaisimia. Katonrajassa on 
ikkunaseinällä verholauta ja 
luokkien puolella sähköhylly.
Seinän yläosassa ei ole 
punaista maaliraitaa kuten 
muissa tiloissa.

Lattiat ovat pääosin alku-
peräistä laattaa. Vaaleisiin 
laattapintoihin on tehty ruu-
tukuvioita harmailla laatoilla. 
Ruutukuvio katkeaa palkkien 
kohdissa.

Lattialistat ovat puisia ja 
maalattu tummanharmaiksi.

1.kerroksen käytävällä 
lattiapinnoitteena on harmaa 
muovimatto.

Seinien alaosa on maalattu 
vihreäksi ja yläosa vaaleaksi. 
Värialueiden rajalla on punai-
nen raita, jonka yläpuolelle 
on maalattu sakaranauha. 
Alkuperäinen kuvio oli valoku-
vien perusteella kasviaiheinen. 
Smyygien sisäpinnat ovat 
yksiväriset ja ikkunalaudat 
ovat mosaiikkibetonia, paitsi 
1.kerroksessa maalattuja.

Patterit ovat seinien sävyyn 
maalattuja ja levymäisiä.
Käytävillä on valkoisia 
pintasähköasennuksia, sekä 
varusteita, kuten kellot ja 
kaiuttimia.

Käytävillä on seinäkiinnitteiset 
tumman harmaaksi maalatut 
naulakot, jotka on peruskorja-
uksessa uusittu, ja niiden ylä-
puolella kiinnityspintoja. Muita 
kiintokalusteita ei ole, mutta 
käytävävillä on vaihtelevaa 
irtokalustusta, myös vapaasti 
seisovia naulakoita.

Käytävillä on myös palonsam-
mustusvälineistöä

KÄYTÄVIEN PINNAT JA VARUSTEET
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LUOKKAHUONEET

Alunperin 40 oppilaalle suunniteltuja luokkahuoneita oli kerrok-
sissa 2-5. Nykyisin ryhmäkoot ovat pienentyneet maksimissaan 
25 oppilaaseen ja luokkahuoneita on enää kerroksissa 3-5. Luok-
kia on yhteensä 25 pois lukien yhden oppiaineen erikoisluokat. 
Luokat on jaettu siten, että pääsiassa nuoremmat ovat alemmissa 
kerroksissa ja vanhemmat ylemmissä. B-porras on isojen, eli 4-6 
-luokkalaisten kulkureitti luokkiin ja D-porras pienten, eli 1-3 
-luokkalaisten kulkureitti. Vaatesäilytys on käytävän naulakoissa 
luokkien ulkopuolella.
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Luokkahuoneiden mittasuhteet ovat pysyneet ennallaan, mutta 
tunnelma on muuttunut rennommaksi, kun opettajankorokkeet 
on peruskorjauksessa poistettu. Luokissa on edelleen vallalla 
ns. pakotettu oikeakätisyys, kun taulut ovat entisillä paikoillaan. 
Tämä juontaa juurensa koulun valmistumisen aikaisesta ohjees-
ta suunnata koulun ikkunat valoisaan ilmansuuntaan siten, että 
valo lankeaa pulpeteille vasemmalta, ettei kirjoittava käsi pääse 
varjostamaan. Tosin nykyisin luokkien irtokalusteet järjestellään 
vapaasti ja osa koulun opettajista on kokeilumuotoisesti luopu-
nut pulpeteista.

Koulussa on useita erityisopetusryhmiä, kuten autismiluokkia 
ja dysfasialuokkia. Nämä opetustilat eivät eroa muista luokista 
ja ne on haluttu sijoittaa eri kerroksiin muiden joukkoon ilman 
erottelua. 3. kerroksessa on hoito-wc ja sen yhteydessä tila, jossa 
riehakkaat oppilaat voivat rauhoittua. Entinen kuvataideluokka 
(tila 505) on nyt päätetty ottaa autismiluokaksi, sillä luokka so-
veltuu samalla näiden lasten iltapäivätoimintaan. Tässä luokassa 
on oma wc ja keittiönurkkaus, jonka lattia on samaa laattaa, kuin 
käytävät.

Koulun alkuperäisen suunnitteluratkaisun joustavuudesta kielii 
se, että alkuperäisiä luokkahuoneita on eri kerroksissa tarpeen 
mukaan otettu muuhun käyttöön, kuten 2. kerroksessa hallinto-
tiloiksi ja 4. kerroksessa pukuhuoneiksi ja varastotilaksi. Luok-
kahuoneet on saatu jaettua uuteen käyttöön ”tuplakäytävä” –
ratkaisulla siten, että pienempien tilojen ja varsinaisen käytävän 
väliin on muodostettu eteistiloja.

Luokkien nykyinen seinäväritys on 2000-luvun alusta, jolloin 
myös käytävät ja muut sisätilat saivat nykyisen ilmeensä. Luok-
kien värityksessä erityistiloja, kuten tekstiilityöluokkaa ja entistä 
luonnontieteen salia on korostettu maalaamalla seinien alaosa 
harmaalla normaalien luokkahuoneiden vihreän sijaan.
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Entisen kuvataideluokan 505 keittiösyvennys, 
jossa on säilynyt laattalattia

Luokassa 519 on edelleen kiinteä pöytä taulun edessä 
muistona ajoista luonnontieteenluokkana, tosin kaluste 

on peruskorjauksen jäljiltä. Ennen laskeva lattia on 
nykysin tasainen. Luokan varastossa on luonnontie-
teenopetukseen liittyvää välineistöä, sekä vanhoja 

opetustauluja säilytyskalusteissaan.
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MUUT OPETUSTILAT

Nykyisin tekstiilityöluokka ei eroa merkittävästi muista luokkahuoneista. 
Poikkeuksena muihin luokkiin tilassa on korkeat säilytyskaapit, joiden 
ovipinta on kauttaaltaan kiinnityspintaa. Seinien alaosa on maalattu 
harmaalla vihreän sijaan, kuten muissakin erityistiloissa.

Tekstiilityöluokan varasto

Tekstiilityön luokka ja musiikkiluokka ovat nykyisin koulun ainoat 
yhdelle oppiaineelle omistetut luokat teknisen työn lisäksi. Ennen 
koulussa oli kuvataideluokka, mutta kun luokkiin tuli peruskorja-
uksen yhteydessä vesipisteet, ei tarvetta erilliselle kuvataideluokalle 
enää ollut. Koulussa on ollut myös erillinen atk-luokka. Luovien 
aineiden luokat ovat lähes koko koulun historian ajan sijainneet 
ylimmässä kerroksessa. Alkuperäisissä pohjissa käsityösali on mer-
kitty 2.kerrokseen, mutta tähän kohtaan järjestettiin oppilaiden 
ruokailutilat. 1960-luvulla käsityösaleja on ollut 4. ja 5.kerroksessa, 
mutta eri kohdassa kuin nykyisin.

Musiikkiluokka on pinnoiltaan ja varustelultaan samanlainen, kuin 
muutkin luokkahuoneet, paitsi että sen seinille on lisätty akustiik-
kalevyjä. Tekstiilityöluokkakin on muita luokkia vastaava, mutta 
siellä on lisäksi enemmän säilytystilaa ja oma varasto.
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Luokkien lattiat 
ovat muovimat-
toa. Jalkalistana 
on tummanhar-

maaksi maalattu 
puujalkalista ja 

mattolista.

5. kerroksessa 
luokkien lattiavä-

ri on ruskea.

Luokkien katot ovat pääasias-
sa maalattuja, mutta muuta-
miin luokkiin (esim. 501,508)
on lisätty akustoivia levyjä. 
Valaisimet ovat loisteputkiva-
laisimia. Luokkien katoissa on 
videotykit ja sähköhyllyjä.

4. kerroksessa 
luokkien lattiavä-

ri on sininen

3. kerroksessa 
luokkien lattiavä-

ri on punainen

Luokkien seinien alaosa on 
vihreäksi maalattu. Suunnil-
leen korosta 1500 ylöspäin 
seinä on maalattu vaaleam-
malla vihreällä. Ikkunoiden 
yläreunan tasosta ylöspäin 
seinät on maalattu katon 
sävyyn. Punainen vaakaraita 
merkitsee värialueiden rajan. 
Raita katkeaa smyygien 
kohdalla ja ne on maalattu 
kokonaan vaaleiksi.

KATOT LATTIAT

SEINÄT

luokan 508 lattia on uusittu ja sen sävy on harmaa

LUOKKIEN PINNAT JA VARUSTEET
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Luokkien patterit on sijoitettu 
ikkunoiden alle, joten niitä on 
yleensä 3kpl, ja ne on maalat-
tu seinän alaosan sävyyn.
5. kerroksen kadun puolen 
luokissa ja luokassa 505 on 
uusitut valkoiset patterit.

Luokkiin on lisätty pinta-asen-
nuksina valkoisin komponen-
tein sähkökouruja ja -hyllyjä.

Useimpien luokkien takasei-
nällä on matalat kiinteät kaa-
pit, jotka ovat peruskorjauksen 
peruja. Nykyisin kaapit on 
maalattu samalla harmaalla, 
kuin lattialistat ja käytävien 
teräsovet. Kuluneista kohdista 
näkyy, että kaapit ovat joskus 
ehkä olleet kirkkaan oranssit. 

Vapailla seinillä on suoraan 
seinään liimattuja kiinnitys-
pintoja, joiden sävy on yleensä 
vihreä.

Taulu on valkotaulu (paitsi 
luokassa 309 liitutaulu). 
Lisäksi käytössä on älytauluja. 
Taulun päällä on karttakiskot 
ja luokat on varusteltu valko-
kankain sekä videotykein.

Taulun vieressä on peruskor-
jauksessa lisätty allastaso. 
Monissa luokissa allastasoista 
puuttuu ovet.

PATTERIT JA 
ASENNUKSET

KALUSTEET JA 
VARUSTEET

Luokkien ikkunoissa on säle-
kaihtimet (vuodelta 1997) ja 
lisäksi ikkunoiden yläreunassa 
on verholaudalla peitetty 
verhokisko. Verhojen kangas 
vaihtelee luokittain

139



TEKNINEN KÄSITYÖ
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Konehuone (ennen tilat 110 ja 111)

Tilassa 113 on IV- laitteita ja nur-
kassa suihku

Kuumakäsittelytilaan tulee luonnonvaloa toisten tilojen 
läpi vuonna 1999 tehtyjen lasiseinien kautta.

Veistoluokat sijaitsivat alunperin nykyisen ruokalan ja keittiön 
kohdalla. Peruskorjauksen yhteydessä 1.kerroksessa tehtiin pal-
jon muutoksia ja samalla teknisentyön tilat järjestettiin uudelleen 
salien alapuoliseen osaan, jossa oli alunperin ollut oppilaiden 
peseytymistiloja, sekä wc:t. Nykyinen tilojen ilme on peräisin 
vuoden 1999 perusparannuksesta, jonka suunnitteli arkkitehti-
toimisto Hormia Oy. 

Perusparannuksessa tilojen välisiä seiniä toteutettiin lasisina, jo-
ten luonnonvalo pääsee myös rungon keskellä oleviin tiloihin.  
Varastot 110 ja 111 yhdistettiin konehuoneeksi, jossa on mm. 
tarkkuussaha, vannesaha ja puusorvi. Entinen kalustonhoitajan-
huone (109) muutettiin kahdeksi erilliseksi tilaksi ja sen lattia ko-
rotettiin työsalin lattiakorkoon. Näiden tilojen ja työsalin välille 
on tehty lasiseinä kantavaan tiiliseinään. Opettajan koppi on kes-
kellä entisessä varastossa, jonka käytävän päätteenä ollut ovi on 
poistettu ja kulku järjestetty työsalin kautta.  Laajennusosan käy-
tävän varrella ollut työkaluvarasto on muutettu puruimurihuo-
neeksi. Teknisten tilojen perusparannuksen yhteydessä tehtiin 
iv-muutoksia, joilla on vaikutuksia myös ylemmissä kerroksissa.
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Teknisentyön tiloissa katot 
ovat 600x1200 teräksen 
väristä metallikasettia. Valaisi-
met ovat loisteputkivalaisimia, 
mutta erilaisia, kuin muualla 
koulussa. IV-putket ovat 
näkyvissä.

Seinät ovat maalattuja, 
vaaleita. Seinäpintoja on 
osittain suojattu vanerein.  
Tilojen välille on tehty uusia 
teräslasiseiniä, joiden sävy on 
siniharmaa. Myös ovet ovat 
vuodelta 1999 ja sävyltään 
siniharmaita. Lasijaot ovat 
horisontaalisia.

KATOT

LATTIAT

SEINÄT

Patterit ovat valkoisia ja 
oheisen kuvan mukaisia

Tilat on varusteltu tekni-
sentyön tarpeiden mukaan. 
Kiintokalusteina on matalia 
ja korkeita kaappeja, joiden 
pinnat ovat puuta. Vesikalus-
teet ovat metallipintaisia

PATTERIT JA 
ASENNUKSET

KALUSTEET JA 
VARUSTEET

Ikkunoissa on sälekaihtimet ja 
ikkunalaudat ovat mosaiikki-

betonia

TEKNISEN KÄSITYÖN OPETUSTILOJEN PINNAT JA VARUSTEET

Työsalin lattia on puuta, joka 
on pinnoitettu luistamat-
tomaksi. Muissa tiloissa on 
vihreä kolikkomattolattia ja 
IV-konehuoneen 113 lattia 
on maalattua betonia. Tilojen 
lattiakorot vaihtelevat hieman, 
joten niiden välillä on portaita. 
Askelmien etureunoissa on 
teräsvahvikkeet.

Lattialistat ovat lakattua 
puuta.
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Teknisen käsityön opetustilat
Perusparannus
Työpiirustus, pohja (ei mitta-
kaavassa)
15.4.1999
Arkkitehtitoimisto Hormia Oy

Huom! Tilanumerointi ristirii-
dassa aiempien suunnitelmien 
(peruskorjaus 1969) kanssa.
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Teknisen käsityön opetustilat
Perusparannus
Työpiirustus, leikkaus (ei 
mittakaavassa)
15.4.1999
Arkkitehtitoimisto Hormia Oy

Leikkauksesta näkyy myös 
D-portaan viereisten tilojen 
korkeusasemat. 
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SALIT

Koulussa on kaksi salia ja ne on sijoitettu päällekkäin omaan 
siipeensä D-portaan päätyyn. Salien lattiatasot ja kerroskorkeus 
poikkeavat muusta koulusta, joten alempaan saliin noustaan 2. 
Kerroksesta ja ylempään laskeudutaan 4.kerroksesta. Alempaan 
saliin on peruskorjauksen yhteydessä liitetty näyttämö, joten täs-
sä työssä salista käytetään nimitystä juhlasali. Ylempää salia kut-
sutaan liikuntasaliksi. 
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Salin näyttämöosa tehtiin laajennuksena peruskorjauksen yhteydessä. Näyttämän alla on tuolivarasto ja 
päällä iv-tilaa. Näyttämöllä on erivärisiä esirippuja ja taustakankaita. Itse näyttämön puolella pinnat ovat 
tummia. Alla kuvat näyttämöltä ja näyttämön sivusta. Yllä näkymä salista näyttämölle.

Salin lattiataso on muuta kerrosta 
ylempänä
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Lattiat ovat puuta (työkuvien 
mukaan pyökkiparketti) ja 
niissä on pelikenttäkuviointi. 
Jalkalistat ovat tumman 
harmaat puujalkalistat, kuten 
lähes kaikkialla koulussa.

Tasanne, jolta noustaan por-
taat saliin on samaa laattaa 
käytävien kanssa.  Askelmat 
ovat mosaiikkibetonia ja 
niiden kohdalla on jalkalistana 
tumma harmaa maaliraita 
seinässä. 

Näyttämöllä on lähes mus-
taksi käsitelty lautalattia (alla 
betoni) ja varaston kohdalla 
maalattu betonilattia.

KATOT

LATTIAT

SEINÄT

PATTERIT JA 
ASENNUKSET

KALUSTEET JA 
VARUSTEET

JUHLASALIN PINNAT JA VARUSTEET

Katoissa ovat tummaksi käsi-
telty laudoitus palkkiväleissä 
peruskorjauksen jäljiltä. Valaisi-
met ovat puualakattoon upo-
tettuja loisteputkivalaisimia. 
Palkkien näkyvät alapinnat on 
maalattu valkoiseksi.

Seinien alaosa on harmaaksi 
maalattu. Seinän yläosa on 
maalattu vaalean vihreällä 
sävyllä ja ylin osa valkoisella. 
Punainen vaakaraita merkit-
see värialueiden rajan.

Patterit ovat seinien sävyyn 
maalattuja levyjä. Salissa on 
kaiuttimet, jotka on suojattu 
verkkohäkeillä.

Saliin liittyy varasto liikunta-
välineille. Kiinteinä varusteina 
on puolapuut, korit, renkaat 
ja köydet, joiden kiskot on 
upotettu alakattoon.

Ikkunoissa on lattiaan asti 
ulottuvat verhot.

Näyttämän alla on tuoliva-
rasto. Epäkäytännöllisten 
tuolirivistöjen liikuttamiseen 
tarvitaan useampi henkilö.
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Opetuskäytössä kummassakin salissa pidetään liikuntatunteja ja 
niiden kokoa pidetään tähän tarkoitukseen sopivana. Iltaisin sa-
leissa on ainakin sähly- ja voimisteluryhmien vuoroja. Kummal-
lakin salilla on voimisteluvälinevarasto kohdassa, jossa alunperin 
sijaitsivat pukuhuoneet.

Ylempi sali, eli liikuntasali on säilynyt enemmän alkuperäisen 
kaltaisena, sillä alemman salin ikkunat ovat kadonneet pidem-
mältä seinältä näyttämösiiven myötä ja ne on korvattu uusilla 
ikkunoilla pihan suuntaan. Näyttämösiivessä on myös porras-
huone, jonka kautta pääsee alempaan saliin ja näyttämötiloihin.

Yllä: Liikuntasali voimistelukäytössä kuva: Kokooma
Alla: Liikuntasalissa on ikkunat toisessa päädyssä ja pitkällä seinällä. Saliin laskeudutaan portaita.

146



KATOT

LATTIAT

SEINÄT

PATTERIT JA 
ASENNUKSET

KALUSTEET JA 
VARUSTEET

LIIKUNTASALIN PINNAT JA VARUSTEET

Lattia on urheilutilan lattia. 
Punaisessa lattiapinnassa on 
pelikenttäkuviointi.

Jalkalistat ovat tummanhar-
maaksi maalattua puuta, 
kuten muuallakin koulussa. 
Seinien alaosat ovat käytössä 
kuluneet ja maalipinta on 
vaurioitunut.

Saliin laskevat portaat ovat 
mosaiikkibetonia ja tasanne, 
jolta portaat alkavat on sa-
maa laattaa, kuin käytävät.

Seinien alaosa on harmaaksi 
maalattu. Seinän yläosa on 
maalattu vaalean vihreällä 
sävyllä ja ylin osa valkoisella. 
Punainen vaakaraita merkit-
see värialueiden rajan.

Patterit ovat seinien sävyyn 
maalattuja levyjä.

Saliin liittyy varasto liikunta-
välineille. Kiinteinä varusteina 
on puolapuut, korit, renkaat 
ja köydet. Lattiassa ja seinällä 
on paikat voimistelutelineiden 
pystyttämistä varten.
Tilassa on yksi valkotaulu.
Päätyikkunoissa on pallover-
kot.

Katoissa ovat tummaksi käsi-
telty laudoitus palkkiväleissä 
peruskorjauksen jäljiltä. Valaisi-
met ovat puualakattoon upo-
tettuja loisteputkivalaisimia.
Palkkien näkyvät alapinnat on 
maalattu valkoiseksi.

147



GSEducationalVersion

224-231

232-237

238-244

KK
214

2. KERROS

O
P.

216

222

245-250

251-260
2. KERROS

ip
-

kerh
o

esi-

koulu

SOS 129-131

SOS 141-143

2. KERROS

1. KERROS

3. KERROS

4. KERROS

5. KERROS

NELJÄ
S L

IN
JA

ITÄIN
EN

 PAPIN
KATU

1. KERROS

NELJÄ
S L

IN
JA

ITÄIN
EN

 PAPIN
KATU

K
IR

JA
S
TO

121

R
U
O

K
A
LA

133-1
35

K

136

W
C

154

W
C

156

PK
H

PK
H

PK
HS

S

nykytilat -kaavio 2KÄYTÄVÄT 1:1100

KIRJASTO JA RUOKALA

Kirjaston ikkunat ovat korkealla, sillä tilan lattiataso on kadun alapuolella. Kirjastossa on 2000-luvulla 
uusitut valaisimet.  Yksivärisiin seiniin on maalattu sama koristekuvio, kuin käytäville, mutta muista tiloista 
poikkeavasti koko seinäpinta on valkoinen.

Koulun keittiössä ei valmisteta ruokaa, vaan ainoastaan lämmitetään. Tila on valoisa ja sieltä on oma 
uloskäynti, jonka läheisyydessä on pukutilat. Seinät on laatoitettu ja lattia on 6-kulmaista laattaa. Katto on 
metallisälealakatto.

Keittiön lattia on harmaata 
kuusikulmaista laattaa.

Ruokala ja kirjasto sijaitsevat ensimmäisessä kerroksessa. Tilojen 
käyttötarkoitukset poikkeavat toisistaan, mutta niiden ulkoasu 
on lähes yhtenevä.

Kirjaston kohdalla oli alunperin avoin vaatenaulakko, ehkä tyt-
töjen, sillä rakennuksen toissa päässä sijainneiden naulakoiden 
kautta kuljettiin veistosaleihin, joiden käyttö oli pojille suunnat-
tu. Jo 1927 erotettiin tila käytävästä ja siihen tehtiin elokuvasali. 
Nyt tila on kirjastona, mutta se on ollut myös normaalissa ope-
tuskäytössä, joten perusvarustelu on sama, kuin luokkahuoneis-
sa. Nykyisin tilassa pidetään opettajien kokoukset ja atk-luokan 
nyt poistuttua sinne kaavaillaan mediateekkia.

Alunperin ensimmäinen kerros käsitti lukuisia teknisiä tiloja, 
asuntoja sekä veistosalit, joiden paikalle ruokala ja keittiö teh-
tiin peruskorjauksen yhteydessä 1969. Silloin myös lattiakorkoja 
jouduttiin tasaamaan. Ruokala on kolmen salin muodostama ti-
lasarja, jonka päätteenä on koulun keittiö. Salien väliset oviaukot 
on avattu kantaviin seiniin peruskorjauksessa. Samalla avattiin 
ruokasalien viereinen käytävä yhdistämään porrashuoneet myös 
1. kerroksessa ylempien kerrosten tapaan. Ruokalan ikkunat ovat 
katutasossa Neljännen linjan varrella ja osa niistä on varustettu 
kalterein. 
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RUOKALAN (ja kirjaston) PINNAT JA VARUSTEET

KATOT

LATTIAT

SEINÄT

PATTERIT JA 
ASENNUKSET

KALUSTEET JA 
VARUSTEET

Elementtipatterit ovat seinien 
sävyyn maalattuja.

Katot ovat rei’itettyä metalli-
sälettä. Keitiön katossa ei ole 
rei’itystä.

Valaisimet on uusittu 2000-lu-
vulla.

Katonrajassa on ikkunaseinäl-
lä verholauta.

Seinät on maalattu yksivä-
risiksi.

Ikkunalaudat ovat mosaiikki-
betonia.

Kolmen ruokasalin välillä on 
suuret liukuovet.

Lattia on vaalean harmaata 
muovimattoa.

Jalkalista on puinen, tumman-
harmaaksi maalattu.

Seinillä on kiinnityspintoja.

Ruokapöydät ja penkit, sekä 
tarjoiluvaunut ovat ruokalaan 
kuuluvia irtokalusteita.
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HALLINTOTILAT

Koulun 2.kerroksen kadunpuoleiset luokkahuoneet ovat perus-
korjauksen jäljiltä olleet toimistotiloina. Opettajienhuone on 
pysynyt alkuperäisellä paikallaan, mutta siihen on lisätty keittiö. 
Toimistotiloissa on kouluisännän huone, neuvotteluhuone, ope-
tusvälinevarasto, atk-tukihenkilön huone, rehtorin ja vararehto-
rin huoneet, kanslia, koulupsykologin ja koulukuraattorin huo-
neet ja terveydenhoitajan tila, sekä varastotilaa.

Tiloissa on muovimatot, joista osa on uusittu harmaiksi tai vih-
reiksi esim. opettajienhuoneessa, atk-tilassa ja rehtorin huonees-
sa, mutta monissa tiloissa on sininen muovimatto peruskorja-
uksen jäljiltä, kuten toimistohuoneiden eteisissä, vararehtorin 
ja terveydenhoitajan huoneissa. Katot ovat 600x1200 rei’itettyä 

piilokiinnitettyä kipsilevyä. Seinät on maalattu kuten 
muuallakin koulussa, mutta niiden alaosa on harmaa 

esimerkiksi käytävien vihreän alaosan sijaan. Ovet 
ovat pääasiassa valkoisia puulasiovia, joiden ik-

kunat on käsitelty jääkukkamaalilla. Varuste- ja 
kalustetaso vaihtelee tilan käyttötarkoituksen 
mukaan.

Opettajien keittiö.

Yllä: atk-tila, terveydenhoitajan huone ja neuvotteluhuone.
Alla: Opettajienhuoneen pintoja ja valaistusta on uusittu 2000-luvulla. Päätyseinällä on säilytyslokerikot. 
Tila on pyritty pitämään rauhottumispaikkana, ei työtilana.
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MUIDEN KÄYTTÄJIEN TILAT

Koulun 2. Kerroksessa entisissä hammashoitolan tiloissa toimii 
nykyisin seurakunnan iltapäiväkerho. Lisäksi 2.kerroksen B-por-
taan päädyssä on esikoulu, jonka käytössä on myös yksi luokka 
3.kerroksessa. Näissä tiloissa pintakäsittelyt ovat vaihtelevia: lat-
tioissa on valikoima muovimattoja ja katot ovat joko maalattuja 
tai kipsilevyalakattoja. Tiloissa näkyy niiden edellisten käyttötar-
koitusten rippeitä, mutta niitä on vähän muokattu uuden tarpeen 
mukaan, esimerkiksi poistamalla entiset hammashoitolan odo-
tustilan pesualtaat. 

Koululla suhtaudutaan avoimesti ulkopuolisiin käyttäjiin ja ra-
kennuksen monipuolinen käyttö nähdään rikkautena. Toki kou-
lu ensisijaisesti halutaan koulukäyttöön, jos oppilasmäärä jatkaa 
kasvuaan.
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Iltapäiväkerhon tilaa on jaettu seinäkkeellä. Hammashoitolan aikainen väliseinä osuu ikkunan kohdalle.

Yllä: Iltapäiväkerhon eteistila on matala, sillä sen päällä on iv-konehuone. 
Sekä ip-kerhon (vas, alla), että esikoulun (oik.) tiloissa on keittiösyvennykset peruskorjauksen jäljiltä.
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Koulun kaikissa kerroksissa on wc-tiloja. Luokkakerroksissa 3-5 
on pienet yksittäiset oppilaswc:t käytävän B-portaan päädyssä. 
Lisäksi 3. kerroksessa on inva-wc, jonka yhteydessä on muuta-
ma wc-koppi, jotka on tehty 1999. Suurin osa oppilaille tarkoi-
tetuista wc-tiloista sijaitsee pohjakerroksessa ja niihin on kulku 
ulkokautta. Ne on siirretty nykyiselle paikalleen peruskorjauksen 
yhteydessä.

Henkilökunnan wc-tilat ovat 2.kerroksessa: naisten wc opettaji-
enhuoneen eteisen vieressä ja miesten wc hissin vieressä. Pohja-
kerroksessa on keittiön yhteydessä keittiöhenkilökunnan omat 
sosiaalitilat ja yksi henkilökunnan wc D-portaan alla. Pohjaker-
roksessa on myös huoltohenkilökunnan sosiaalitila hissin takana.

Oppilaille on salien vieressä peruskorjauksessa luokkahuoneisiin 
tehdyt pukuhuoneet. Pukutilat eivät ole riittävät, sillä suihkujen 
käyttö on jaettu ja tarve olisi kummankin salin yhteydessä sekä 
tyttöjen että poikien pukuhuoneille suihkuineen. Henkilökun-
nalle on kaksi suihkua, toinen teknisentyön varaston nurkassa ja 
toinen 2.kerroksessa pukuhuoneiden yhteydessä. Ainakin liikun-
nanopettajat pitävät näitä hankalina ja riittämättöminä. 

Näissä tiloissa pintakäsittelyt vaihtelevat suuresti. Lattiat ovat 
muovimattoa, laattaa tai turvalattiaa. Katot ovat usein metallisä-
lekattoja, mutta myös alas laskettuja maalattuja kipsilevykattoja 
tai puukattoja ja muita käsittelyitä löytyy. Seinät on pääasiassa 
maalattu yhdellä sävyllä.

WC- JA PUKUTILAT
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3-5. kerroksessa on käytävän 
nurkassa pieni wc.  Alakatto 
on matalalla ja tilan haju on 
tunkkainen.

Poikien wc 154 pohjakerrok-
sessa. 

Suihku 4. kerroksen pukuhuoneiden välissä. 2. kerroksen pukuhuone. Ikkunat on käsitelty jääkukkamaalilla.4. kerroksen pukuhuone (tila 410). 2.kerroksen pukuhuoneen suihku.

Naisten wc:n etuhuone opet-
tajienhuoneen yhteydessä 
2. kerroksessa.

Pohjakerroksen isoissa 
wc-tiloissa käsienpesualtaat 

ovat terästä.

Tyttöjen wc 156 pohja-
kerroksessa.
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Luokkien ovet ovat umpinaisia lakattuja tammiviilupintaisia laakaovia, joiden listat 
on maalattu punaisiksi, samoin kuin luokkien tuloilmasäleikkö oven päällä. Luokkien 
ovissa on ovipumppu ja lisälukko sisäpuolella. Käytävien muut ovet ovat kokonaan 
punaisia, nämä ovet johtavat yleensä wc-tiloihin, mutta kuvan punainen ovi vie ter-
veydenhoitajan huoneeseen. Tilojen nimet on esitetty vaihtelevin kyltein ja lapuin.

Peruskorjauksessa käytäville on lisätty palo-osastot 
ja niiden rajoille lankalasiset teräs-lasiovet. Teräsosat 
ovat tummanharmaita, samaa sävyä kuin useimpien 
tilojen lattialistat. Lasiosat ovat hyvin peilaavia.

Salien ovet ovat umpinaisia laakapariovia, 
jotka on varustettu pikasalvoilla ja ovi-
pumpuilla. Ovilistat on maalattu punaisiksi 
samaan sävyyn, kuin seinän maaliraita. 
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SISÄOVET

Koulussa on myös valkoiseksi maalattuja puuovia. Luokkien 
väliset ovet, pukuhuoneiden ovet, jotkin wc-tilojen ovet (esim. 
1. kerroksen käytävällä), komeroiden ovet, sekä useat 2. ker-
roksen hallintotilojen, esikoulun ja iltapäiväkerhon ovista ovat 
tällaisia. Osa ikkunallisista puuovista on käsitelty jääkukka-
maalilla läpinäkymättömiksi, mutta valoa läpäiseviksi.

B-portaan yläpäästä ullakolle 
johtavalta tasanteelta löytyy 
yllättävä keltaiseksi maalattu 
teräsovi

Alunperin luokkien ovet olivat 
vaaleita peiliovia. Kuvassa 
ote vanhasta luokkakuvasta /
Kallion ala-asteen arkisto

Koulun sisäovet on uusittu peruskorjauksessa ja niitä on vain 
muutamaa eri tyyppiä, jotka on esitelty tällä aukeamalla. Alku-
peräisiä ovia ei ole säilynyt. Nykyisten ovien heloja on uusittu ja 
ne ovat vaihtelevassa kunnossa. monissa ovissa painikkeet ovat 
löysällä ja osittain niitä puuttuu kokonaan.
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TALOTEKNIIKKA

LÄMMITYS

Jo kilpailuvaiheessa tuli koulurakennukseen varata tilat keskus-
lämmitykselle ja polttoaineen varastoinnille, mikä oli varsin 
edistyksellistä, sillä kakluunit olivat vielä yleinen lämmitystapa. 
Keskuslämmitysjärjestelmän toimitti alunperin OY Vesijohto 
AB.193 Rakennuksen pohjakerroksessa nykyisen ruokasalin koh-
dalla oli konehuone, jossa 5 isoa höyrykattilaa piti talon lämpi-
mänä.194 Lämmitysjärjestelmä oli matalapaineella toimiva höyry-
järjestelmä, jota lämmitettiin koksilla. Jo harvinaiseksi tullutta 
järjestelmää korjattiin vielä 1965, jolloin pattereita puhdistanut 
putkimies mainitsi aihetta käsitelleessä lehtijutussa, että edelli-
sestä vastaavan järjestelmän korjauksesta oli hänellä kulunut jo 
kolmisenkymmentä vuotta.195

Vuoden 2002 kuntoarviossa todetaan, että rakennus on LVI-
teknisiltä osiltaan tyydyttävässä kunnossa. Järjestelmät ovat pää-
osin 1960-luvulta, eli peruskorjauksen ajalta, jolloin rakennus lii-
tettiin HKS:n (nyk. Helsingin energia) kaukolämpöverkostoon. 
Kiinteistössä on pumppukiertoinen suljettu vesilämmityslaitos 
ja lämpöpatteriverkoston lisäksi rakennuksessa on ilmastoinnin 
lämpöjohtoverkosto. Putket ovat näkyvillä putkikanavassa ja 
pystyvedot ovat pinta-asennuksia.196 Vuonna 2002 on arvioitu, 
ettei järjestelmä vaadi huoltotoimenpiteitä seuraavan 10 vuoden 
aikana.

193  HKA
194  G. J. L. 1910 s. 489
195  US 27.10.1965
196  Kuntoarvio 2002

Koulun pohjakerroksessa on lämpökeskus, tila 122. Patterit ovat pääasiassa kolmea eri tyyp-
piä, jotka on esitetty yllä. Elementti- ja 
levypatterit on maalattu seinien sävyyn. 
Uusitut patterit (keskellä) ovat valkoisia.
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VESI JA VIEMÄRI

Alkuperäinen putkiurakoitsija lienee ollut Vesijohtoliike Huber 
Oy, sillä se on  tilannut Ajon riippuradan koksin kuljetusta varten 
Kallion kansakouluun. Luettelo toimituksista on vuodelta 1937, 
mutta sen otsikko ”olemme tähän mennessä toimittaneet” viit-
taa myös menneisiin toimituksiin. 197

Kiinteistö on liitetty Helsingin veden vesi- ja viemäriverkostoon. 
Vuonna 2002 putkistojen kunto on ollut tyydyttävä ja todennä-
köisesti uusimistarpeessa seuraavien 10 vuoden aikana, eli en-
nen vuotta 2012. Vesikalusteet ovat pääosin uusittuja ja toimivia, 
mutta huoltotoimenpiteiden (esim. tiivistys) tarpeessa niiden 
vanhetessa.198

197   Luettelo osoitteessa: digi.kansalliskirjasto.fi
198  Kuntoarvio

Koulun kellarikerroksessa on putkikäytävä, jonne on pääsy sekä B-portaasta, että lämmönjakohuoneesta. 
Kuva B-portaan päädystä.

Wc-istuin tyttöjen wc:ssä.
Ks. myös wc- ja pukutilat.

Teknisentyöntilassa on teräksi-
set altaat.

Käsienpesuallas pohjakerrok-
sen sosiaalitilassa.
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Alkuperäisen ilmastointijärjestelmän toimitti OY Vesijohto AB, 
kuten lämmitysjärjestelmänkin.199 Rakennuksen ilmanvaihtoka-
navina on kivirakenteiset hormit. 200 Alkuperäistä järjestelmää 
pidettiin modernina ja siitä kirjoitettiin: [Luokkahuoneiden ollessa] 
uudenaikaisella ilmanvaihtolaitoksella varustettuina, ei ilma 10-tuntisen-
kaan työajan jälkeen tunnu nimeksikään huonontuneelta. 201

Nykyisin rakennus on pääosin varustettu koneellisella tulo- ja 
poistoilmanvaihtojärjestelmällä (osin sekoittava järjestelmä). 
Luokkien ilmastointina on käytäväpuhallusjärjestelmä, jossa 
käytäviin puhallettu ilma johdetaan käytäviltä ovien yläpuolella 
olevien säleikköjen välityksellä luokkahuoneisiin, joista se pois-
tuu.202

Peruskorjauksen yhteydessä tehtiin ilmanvaihtokonehuoneita 
ullakolle, 2. Kerrokseen tilan 251 (ent. Hammashoitolan odotus-
huone) päälle ja porras D:n viereen (tila 424, luukku tasanteelta). 
Muutokset ilmanvaihdossa näkyvät myös muissa koulun tiloissa, 
erityisesti käytävillä. Päätelaitteet ovat suorakulmaisia säleikköjä, 
joiden koko vaihtelee tiloittain, tai lautasventtiilejä.

Tulo- ja poistoilmakoneet, sekä sinkitystä teräslevystä tehty 
kanavisto ovat pääosin 1969 peruskorjauksen ajalta ja vuonna 
2002 niiden on arvioitu olleen huollon tai uusimisen tarpeessa.203 
Käyttäjiltä saadun palautteen perusteella ilmanvaihdon paranta-
minen on koulun korjaustarpeista akuutein.

199  HKA
200  Kuntoarvio
201  G. J. L. 1910 s. 489
202  Kuntoarvio
203  Kuntoarvio

ILMANVAIHTO

Vanhassa luokkakuvassa näkyy seinän 
alareunan iv-säleikkö /Kallion ala-asteen 

arkisto

Luokissa oli alunperin 
suuret ilmanvaihtosälei-
köt /HKA

Suunnitelma luokkahuoneiden ovien päälle sijoitettavasta säleiköstä. Kuvan mukaan raittiin ilman otto-
aukkojen ääniloukot sijaitsevat ovien päällä seuraavissa tiloissa: 310/311, 312, 315, 316, 317, 319, 320, 
411/412, 414, 417, 418, 419, 421, 422, 509/510, 511, 515, 516, 517, 520, 521. Kuva: RVA

Nykyiset säleiköt ovat suorakulmaisia ja 
melko pieniä.
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D-portaan tasanteelta on luukku iv-konehuoneeseen (ks. leikkaus teknisentyön opetustilan 
kohdalta)

Käytävien päädyissä on iv-kuiluja ja katon alaslasku, jonka otsapinnan säleikköjen 
läpi puhalletaan ilmaa käytäville ja edelleen luokkiin.

Luokkien ovien päällä on punaiseksi 
maalattu säleikkö ja ääniloukko.

Leikkauspiirustus käytävän alakatosta ja 
iv-järjestelmästä vuodelta 1968. /RVA
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Osa katkaisijoista on perus-
korjauksen ajalta, esimerkiksi 
wc-tiloissa ja siivouskome-
rossa.

Luokkahuoneen käytävän 
uusittuja katkaisijoita Uusi 
vakio -sarjasta.

SÄHKÖ JA VALAISIMET

Rakennuksessa on alusta asti ollut sähkövalo kaasuvalon sijaan, 
sillä kaupungin oma sähkölaitos oli juuri valmistunut Suvilah-
teen, eikä sähkön toimitus ollut enää ongelma. Kouluun tuli 
myös kaasu, jota käytettiin oppilasruokalassa (150 litran kaasu-
pata astioiden pesuveden kuumentamista varten), tyttöjen ta-
lousopetuksessa, poikien veistosaleissa liimapannuja varten ja 
kouluhoitajan huoneessa.204 Valaisimet olivat ripustettuja. Myö-
hemmin ne korvattiin pallovalaisimilla ja peruskorjauksen yhtey-
dessä valaisimet muutettiin pääosin loisteputkivalaisimiksi, jotka 
ovat tiloissa edelleen.

Vuonna 2002 kuntoarviossa on sanottu koulun sähköjärjestel-
mien olevan pääosin 30 vuotta vanhoja ja kunnostustoimenpi-
teiden tarpeessa. Tämän jälkeen on tiettävästi 2010 tehty Atk-
järjestelmät ja uusittu ruokalan, kirjaston ja opettajienhuoneen 
valaisimet, mutta tietoa muista toimenpiteistä ei ole. 

Koulussa on merkki- ja turvavalaisinjärjestelmä, aikakello (pää-
kello kouluisännän huoneessa) ja kuulutusjärjestelmä, jonka on 
toimittanut Teleste. Rakennus on varustettu myös rikosilmoitin-
järjestelmällä. Luokissa, käytävillä ja muissa vastaavissa tiloissa 
on kaapelihyllyinä valkoiset umpilevyhyllyt. Joissakin luokissa ja 
toimistotiloissa on johtokanavia. Lista-asennuksia on melko vä-
hän. Sähköasennukset on käsitelty tiloittain eri tilojen kohdalla. 

Käyttäjät toivovat koko koulun kattavaa toimivaa langatonta 
verkkoa, jotta oppimisessa voitaisiin käyttää nykyaikaisia välinei-
tä, kuten tabletteja.

204  HKA Koulun johtajan kirje kaasulaitokselle koskien kaasun säännöstelyä 27.2.1945

Lämmänjakohuo-
neen katkaisijoita
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Wc- ja pukutiloissa on seinäkiinnitteisiä valaisimia, 
Kuva esikoulun tiloista. Kattokiinnitteisiä kupuvalaisimia 
on muutamissa paikoissa, kuten porrashuoneiden 
ylätasanteilla ja teknisissä tiloissa.

Kirjastossa, opettajienhuoneessa, ruoka-
lassa (kuvassa) ja 5. kerroksen ylimmällä 
porrastasanteella on 2000-luvulla uusitut 
valaisimet. 

Suurin osa koulun valaisimista on loisteputkivalaisimia. 
Luokissa valaisimet on kiinnitetty maalattuun katto-
pintaan. Saleissa ja käytävillä valaisimet on upotettu 
alakattoon. Valaisimissa on heijastin ja ritilä.

Kaiutin ja sähköhylly käytä-
vällä

Kello ja kaiutin luokka-
huoneessa

Poistumisopaste porrashuo-
neessa
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PIHA
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Koulun piha voidaan käsittää kolmessa osassa: yksi on suo-
jaisampi sisäpihamainen kohta, jonka ympärille koulu kiertyy ja 
jonka keskellä on erillinen sadekatos, toinen on suurehko asfalt-
tialue koulun päädystä puiston rajalle ja kolmas on pihan vieressä 
Neljännen linjan ja Porthaninkadun kulmassa oleva Porthanin-
puistikon leikkipuisto. Puisto on koulun pihatasoa alempana ja 
rajattu aidoin, mutta koulun nuoremmat oppilaat viettävät väli-
tuntejaan siellä ja sen voi käsittää koulun pihan jatkeeksi, mikä 
on ollut tarkoituksena jo puistoa perustettaessa 1970-luvulla.

Koulun pihalle on kolme oppilaiden saapumissuuntaa, yksi kai-
kilta koulua ympäröiviltä kaduilta. Jätekatoksen vieressä on vielä 
yksi istutusten keskellä oleva portti, joka ei ole käytössä. Neljän-
nen linjan varrella oleva pääportti ei ole tarkoitettu oppilaille, 
vaan autoliikenteelle. Lähes koko Neljännen linjan puoli pihas-
ta on varattu henkilökunnan autojen pysäköinnille ja saatto- ja 
huoltoliikenteelle. Huoltoliikenne suuntautuu koulun jakelukeit-
tiöön sekä jätekatokselle. Saattoliikenne vaatii tilaa, sillä monet 
koulun oppilaat saapuvat takseilla.

Piha on aidattu katualueesta ja pihalla oleilevien oppilaiden tur-
vallisuuden vuoksi pihan vilkasliikenteinen autoalue on erotettu 
muusta pihasta pollarein ja niiden välissä olevin ketjuin. Pihan 
tunnelman luovat poikkeuksellisesti näkyviin jääneet asuintalo-
jen pihasiipien palomuuripäädyt, jotka ovat erivärisiä. Palomuu-
ripäätyjen väliin jäävistä asuintalojen pihoista kaksi on erotettu 
koulun pihasta läpinäkyvin teräsaidoin ja kaksi umpinaisin be-
tonimuurein.

Istutukset ja suuriksi kasvaneet puut rajaavat koulun pihan ja viereisen puiston katualueesta. Piha ja 
puisto on aidattu teräsverkkoaidalla.

Koulun piha puiston suunnasta nähtynä. Korttelin keskellä koulun pihaa rajaavat asuintalojen värik-
käät palomuuripäädyt ja aidat niiden välissä.
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2

3

Oppilaiden saapumisreitti koululle Porthaninkadulta on Port-
haninpuistikon läpi. Koulun piha on pengerretty puistoa kor-
keammalle, joten pihalle noustaan puisia portaita. (keskellä). 
Koulun piha avautuu suurena puiston portilta (yllä). 

Neljännen linjan varrella puiston ja pihan rajalla on portaat 
oppilaita varten (yllä). Pihan puolella kulkureitti on erotettu 
parkkialueesta (alla).

Itäiseltä papinkadulta pääsee koulun pihalle portista, joka pidetään auki 
koulun aukioloaikoina. Salisiiven ja naapuritalon palomuurin välistä on hieno 
näkymä Kallion kirkolle.
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Helsingin kaupungin rakennusviraston puisto-osaston laati-
ma havainnekuva Kallion ala-asteen pihan perusparannuk-
sesta 3.5.1982. Oletettavasti nykyiset istutukset ovat peräi-
sin tältä ajalta. Pihaan on tämän jälkeen tullut jätekatos ja 
leikkitelineitä ja parkkialue, jotka on lisätty kuvaan. Lisäksi 
kuvaan on lisätty tietoja nykytilanteesta punaisella.
/Kallion ala-asteen arkisto.

Oppilaiden saapumissuunnat pihalle

Arvio alueesta, joka on varattu autoille

1

2

3

AJOPORTTI

LEIKKI-
TELINEET

teräsaita teräsaita betoniaita betoniaita
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Pihalla on kivetty alue, jolle on istutettu neljä puuta. Taustalla 
näkyy puisia tasapainoilupuomeja ja lipputanko. Palomuurit 
rajaavat pihaa.

Asuintalojen rajalle on sijoitettu jalkapallomaaleja, palloseinä, 
koripallokori ja istutuksia, joita reunustavat puuaidat. (yllä ja 
keskellä).
Kiipeilyteline ja liukumäki on sijoitettu puiston rajalle. Niiden 
alustana on hiekka.

Maalattu teräsverkkoaita pihan ja puiston välillä.

Parkkialueen ja pihan erottavat pollarit, joiden välissä on ketjut.
Pihalla on roska-astioita.

Ajoportin ja keittiön sisäänkäynnin välissä oleva istutusalue on 
varattu oppilaskunnalle. Kuva lokakuulta 2014.
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Pihan reunoilla on matalin puuaidoin rajattuja pensas- ja puuis-
tutuksia ja lisäksi pihan keskialueella on yksi neljän puun ryhmä 
kivetyllä alueella. Yksi istutusalue on varattu oppilaskunnalle ja 
sillä on huolehtijansa myös kesäaikaan. Pihaa rajaavilla seinäpin-
noilla kiipeilee köynnöskasveja. Kuntoarviossa koulun päädyn 
köynnös on esitetty poistettavaksi, sillä se aiheuttaa julkisivulle 
kosteusrasitusta. Pihalla on joitakin leikkivarusteita, kuten puo-
meja ja leikkiteline liukumäkineen. Pihalla on myös penkkejä. 
Valaisimet ovat seinäkiinnitteisiä valonheittimiä ja oviympäris-
tössä on numerovalaisimet.

Porthaninpuistikon varustelussa on 1990-luvun lopulla huomioi-
tu koulun erityisopettajan toiveet: siellä on keinut, kiipeilyteline, 
keinueläimiä ja noppakivipintainen kumpu. Puiston kasvillisuus 
(mm. 13 Berliinin poppelia) ja pintavesiolosuhteet kaipaavat 
Rakennusviraston selvityksen mukaan korjaus- tai uudistamis-
toimenpiteitä. Puisto pyritään säilyttämään viihtyisänä puiden 
rajaamana leikkipaikkana Näkymä Oy:n vuonna 2004 tekemän 
viitesuunnitelman mukaisesti siten, että koulun ja sen iltapäivä-
toiminnan toivomukset otettaisiin huomioon.205

Koulun asfaltoitu piha viettää pois rakennuksesta ja sadevedet 
johdetaan vesikatolta pihan kautta kaivoihin, joita on 3kpl. Sade-
vesiviemäriverkosto on peruskorjauksen ajalta.206 

Piha on koulun käyttäjien uudistamistoivelistan kärjessä. Puus-
toa pidetään paikkaan sopimattomana, sillä nykyiset lehtipuut 
ovat roskaavia ja tahmaavia, mikä haittaa lasten leikkipaikalla. 
Erityisesti Neljännen linjan varrella puut ovat ylikasvaneita. Pi-
halta puuttuu paikka ulko-opetukseen ja ideoita jopa amfimai-
sesta paikasta on esitetty.

205  Palmgren et al. 2007. s.83
206  Kuntoarvio

Piha on valaistu räystäänalle 
asennetuin seinäkiinnitteisin 

valonheittimin. Asuntojen ikku-
noiden alla on istutusalue.
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SADEKATOS (1971)

Sadekatos on tehty vuonna 1971, eli juuri peruskorjauksen 
valmistumisen jälkeen. Pääsuunnittelija ollut Tauno Koskela, 
HKR:n talonrakennusosasto, mutta suunnitelmia on allekirjoit-
tanut arkkitehti Ossi Leppämäki. Tontilla on edelleen ollut voi-
massa rakennuskielto.207

Katoksen rakenteena on maalatut teräsputkipilarit ja niiden pääl-
lä I-teräspalkki. Vesikatteen kantava rakenne on maalatut puura-
kenteiset niskalankut ja vesikatteena on pelti ruodelaudoituksen 
päällä. 208

207  RVV
208  Kuntoarvio

Sadekatoksen julkisivupiirustus /RVV
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Ark -Hormian jätekatossuunnitelma vuodelta 2004. 1:400

JÄTEKATOS (2004)

Vuoden 2002 kuntoarviossa kehotettiin erillisen jäteaitauksen 
rakentamiseen ja Ark-Hormia on suunnitellut koulun nykyisen 
jätekatoksen vuonna 2004. Katoksen toisessa päädyssä on kiin-
teistönhoitajan varasto. Julkisivulaudoituksen vaalea keltainen 
sävy ja kadun puolella rappauksen vaalea siniharmaa sävy on 
valittu koulurakennuksen julkisivun sävyjen mukaan. Katoksen 
rakentamisen yhteydessä on levennetty ajoporttia, mutta rauta-
portti on toteutettu vanhan mallin mukaan.

Viereinen sivu: 
Ajoportti koulun pihalle 

Neljänneltä linjalta. Oikealla 
jätekatoksen takaseinä. 
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KALLION KOULUN RAKENNUSTAITEELLISET ARVOT

Vuonna 2004 Helsingissä oli 22 asemakaavalla suojeltua kou-
lurakennusta, joista harvan kohdalla suojelu ulottui sisätiloihin. 
Kallion ala-aste on suojeltu merkinnällä sr-2 vuonna 1985 vah-
vistetussa asemakaavassa, jonka numero on 8965.209

Sr-2: Suojeltava rakennus. Rakennus on kaupunkikuvallisesti ja kulttuu-
rihistoriallisesti arvokas eikä sitä saa purkaa ilman rakennuslautakun-
nan lupaa. Rakennuslautakunta voi myöntää luvan purkamiseen vain, jos 
siihen on olemassa pakottava syy. Rakennuksessa ei saa suorittaa sellaisia 
lisärakentamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät katujulkisivujen tyyliä tai 
vesikaton perusmuotoa.

Kallion ala-asteen kohdalla voidaan päätellä, että asemakaavan 
suojelumerkinnällä tavoitellaan lähinnä sitä, ettei koulurakennus-
ta saa purkaa. Katujulkisivuja on yksinkertaistettu 1960-luvun 
lopun peruskorjauksessa, joten julkisivun osalta kaavamerkintä 
on mahdollista tulkita siten, ettei julkisivujen alkuperäistä ilmettä 
saa tärvellä enempää ja palauttavat muutokset ovat sallittuja.

Kaupunkisuunnitteluviraston vuonna 2004 julkaistu Opintiellä 
-kouluinventoinnin luokitus on asemakaavaa tuoreempi tulkinta 
aiheesta. Siinä on käyty läpi kaikki Helsingin koulut, jotka ovat 
valmistuneet ennen vuotta 1980, yhteensä 135 koulua. Koulut 
on jaettu neljään arvoluokkaan: 1+, 1, 2 ja 3.

Kallion ala-asteen koulu kuuluu luokkaan 2:
• Koulurakennus on ajalleen tyypillinen
• Rakennuksen arkkitehtuurissa on laadukkaita elementtejä
• Rakennus on pääosin hyvin säilynyt alkuperäisessä asussaan
• Rakennuksella on historiallisia arvoja

209  Makkonen 2004, s. 4-11.

Yleensä Helsingin kaupunginmuseo vaatii rakennushistoriasel-
vityksen luokkien 1+ ja 1 kouluista ja osallistuu näissä luokissa 
olevien koulujen peruskorjauksiin ohjaavana viranomaisena mu-
seoviraston mandaatilla. 

Asemakaavallisten tavoitteiden yleismainintana teoksessa tode-
taan, että rakennuksen alkuperäinen käyttötarkoitus on yleensä 
paras vaihtoehto, joten ainakin kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaimmat koulurakennukset tulisi pyrkiä säilyttämään koulukäy-
tössä.

Kunnossapitoa ja peruskorjausta koskevissa tavoitteissa Opin-
tiellä -julkaisussa pidetään alkuperäistä ratkaisua aina parhaana 
lähtökohtana. Lisäksi luokan 2 kouluista on lausuttu seuraavaa:
Julkisivut ja vesikatto sekä ikkunat tulee säilyttää alkuperäisinä tai 
alkuperäisen kaltaisina. Rakennustekniset ominaispiirteet sekä 
alkuperäiset tilalliset ja toiminnalliset ratkaisut tulee pääosin säi-
lyttää. Keskeisten sisätilojen pintamateriaalit, kiinteä kalustus ja 
merkittävimmät yksityiskohdat tulee säilyttää. Alkuperäiset värit 
tulee säilyttää.

Erotuksena luokan 1+ ja 1 kouluihin luokasta 2 puuttuu mainin-
ta: Aiemmin tehdyt rakennustaiteellista, kaupunkikuvallista tai 
historiallista arvoa heikentäneet muutokset tulee pyrkiä palaut-
tamaan alkuperäisen kaltaisiksi.

Asteikolla a,b ja c, jossa a on painokkain ja c vähiten merkityksel-
linen, Kallion ala-asteen koulu on luokiteltu seuraavasti:
Arkkitehtoninen laatu: a, 
kaupunkikuvallinen merkitys: a, 
historiallinen arvo: b, 
säilyneisyys: c.210

210  Makkonen 2004, s. 88-90.
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Tämän perusteella voidaan päätellä, että Kallion ala-asteen kou-
lun alkuperäinen arkkitehtuuri on laadukasta ja aikakaudelleen 
ominaista ja koulun tilajäsennys ovat toimiva. Tässä tulee kuiten-
kin huomioida, että etenkin rakennuksen alimmissa kerroksissa 
tilamuutoksia on tehty paljon, joten toimivimmiksi tilaratkaisuik-
si voitaneen luokitella ne, joiden muuttamiselle ei ole ollut tar-
vetta (ks. säilyneisyyskaaviot). 

Kaupunkikuvallisesti rakennus on tärkeä osa ympäristöään. 
Rakennuksen hahmo ei ole muuttunut aikojen saatossa, vaikka 
julkisivuja onkin muutettu. Kattomuoto on säilynyt. Kaupunki-
kuvassa rakennuksen rooli on muuttunut merkittävästi, kun kivi-
kaupunki on kasvanut sen ympärille, eikä se enää erotu korkeana 
ja vaaleana ympäristössään, kuten valmistuessaan.

Historiallisesti kyseistä rakennusta ja sen toimintaa ei ole näh-
ty erityisen poikkeuksellisiksi tai edustavan esimerkillisesti laji-
tyyppiään, tulee kuitenkin muistaa, että koulu on valmistuessaan 
ollut Suomen suurin kansakoulu ja sen valmistuminen on ollut 
merkittävä muutos alueen asukkaille ja silloisille oppilaille. Siten 
koululla on roolinsa alueen henkisessä ja aineellisessa perinnössä 
ja se on osa kaupungin kulttuuriympäristöä, vaikka se ei olekaan 
säilynyt erityisen hyvin alkuperäisen kaltaisena yksityiskohdiltaan 
tai kaikkien suunnitteluratkaisujensa osalta.

Kallion kansakoulu ei nouse esiin sen suunnitelleiden arkkiteh-
tien kohdalla. Luultavasti pitkä suunnitteluprosessi, joka päätyi 
halvennettuun toteutusratkaisuun ei herättänyt suunnittelijois-
sa ylpeyttä. Bertel Jung tunnetaan muista ansioistaan, erityisesti 
kaupunkisuunnittelijana ja Oscar Bomansoninkaan uralla Kalli-
on kansakoulu ei erotu muista suunnittelutöistä. Peruskorjauk-

sen suunnittelivat virastoarkkitehdit, eikä sekään vaihe koulun 
historiassa erotu kohokohtana sen suunnitelleiden arkkitehtien 
uralla.

Koulun nykytila on esimerkki siitä, miten 1960-luvulla korjattiin 
jugendrakennuksia. Peruskorjauksessa 1969 jugendkoulu on py-
ritty muuttamaan vastaamaan sen ajan arkkitehtonisia ihanteita, 
jonka myötä rakennus on menettänyt jugendidentiteettiään. He-
rääkin kysymys, onko kerroksellisuus jo arvo itsessään? 

Rakennusmuistomerkkimme ja niiden suojelu –teoksessa Otto 
I. Meurman kirjoitti 1964, että tunteettoman muuttelun tulok-
sena vanhoista rakennuksista tulee sopusoinnuttomia tekeleitä ja 
samassa teoksessa Nils Erik Wickberg totesi, että jugendtalojen 
systemaattinen tuhoaminen 1960-luvulla oli järjenvastaista.

Helsingin jugendarkkitehtuuri –kirjassa Kallion ala-aste on mer-
kitty kartalle ja koulun suunnittelijat mainitaan, mutta ei Kallion 
kouluun liittyen, vaan muissa yhteyksissä. Kirjassa huomioidaan 
erikseen Kallion jugendrakennuksista Kallion kirkko, kirjasto 
ja kauppahalli, sekä asuinrakennuksia, mutta ei Kallion koulua, 
vaikka suurin osa Kallion nykyisistä rakennuksista on valmistu-
nut jugendin jo väistyttyä.211

Kallion koulua voidaan pitää unohdettuna myöhäisjugendin 
edustajana, jonka alkuperäistä loistoa on riisuttu peruskorjauk-
sessa. 1960-luvun korjauksista ja arkkitehtuurista on säilynyt lu-
kuisia esimerkkejä, mutta myöhäisjugendia, varsinkaan kouluja, 
ei ole säilynyt monta. Esimerkiksi Opintiellä –julkaisussa on yh-
teensä kuusi vuosien 1900 ja 1919 välillä rakennettua kivijugend-
koulua. Näin voidaan perustella, että Opintiellä –julkaisussakin 
mainittu alkuperäisyys korjausten lähtökohtana tulisi olla lähtö-
kohta myös Kallion koulun tulevissa muutostöissä.

211  Moorhouse et al. 1987, s. 313.
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RAKENNUKSEN LUONNETTA, MUTTA ALKUPERÄISET RATKAISUT TULEE OTTAA
HUOMIOON

Koulun hahmo on säilynyt alkuperäisen kaltaisena, mutta ko-
risteellisia katujulkisivuja on yksinkertaistettu, mikä on tehnyt 
talosta kaljun. Koristeiden ja värien, kuten ikkunoiden välisen 
urituksen, ja ikkunajaon palauttaminen toisivat rakennukselle 
sen luonteen takaisin. Ulko-ovien palauttaminen enemmän ra-
kennuksen tyylin mukaiseksi korostaisi sisäänkäyntejä, jotka ny-
kyisin ovat vaatimattomat.

Näyttämölaajennus 1960-luvulta ei merkittävästi muuta talon 
hahmoa tai ulkoasua. Pihan puolen julkisivuista ei ole ollut al-
kuperäisiä suunnitelmia ja niistä on alunperin kustannussyihin 
vedoten tehty yksinkertaiset. Niitä on muutettu paljon, erityisesti 
sisäänkäyntien osalta, joten ne kestävät muuntelua edelleenkin, 
kuitenkin siten, ettei aukotusta muuteta sisätilojen kannalta epä-
edullisempaan suuntaan.

Sisätiloista tilavat porrashuoneet ja kerroksien 2-5 leveät käy-
tävät ovat rakennustaiteellisesti ja koulun tunnelman kannalta 
merkittävimmät. Näissä tiloissa alkuperäiset lattiapinnat ovat 
pääasiassa säilyneet. Tiloja tulisi käsitellä palauttavasti. Erityisesti 
valoisuuden palauttaminen olisi paikallaan.

Koulurakennuksella on selkeä tilarakenne, joka perustuu käy-
tävää reunustaviin luokkahuoneisiin ja toisessa päädyssä sijait-
seviin saleihin. Näitä tiloja kiertävät kantavat massiivitiiliseinät. 
Tilojen mittasuhteet tulisi säilyttää, mutta suunnitteluratkaisu 
muokkautuu tarpeen mukaan myös muuhun käyttöön, mikä on 
nähtävässä esimerkiksi koulun nykyisissä toimisto- ja pukuhuo-
neratkaisuissa. Luokkahuoneiden muuttaminen muuhun käyt-
töön ei merkittävästi muuta koulun yleistunnelmaa.
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NYKYAIKAISESTA KOULUSUUNNITTELUSTA

Kallion koulun kohdalla tulee muistaa, että kyseessä on pääasi-
assa 6-12-vuotiaille oppilaille ja henkilökunnalle suunnattu ala-
asteen koulu, jota toki voidaan käyttää monipuolisesti. Yleensä 
käsite opetustiloista kattaa kaikki esiopetuksen, peruskoulun, 
lukioiden, ammattioppilaitosten, korkeakoulujen, yliopistojen ja 
aikuisopetuksen tilat. Tässä keskitytään koulusuunnitteluun ala-
asteen tilojen ja ympäristön näkökulmasta.

Arkkitehtuurimuseon järjestämässä Schools as public places –se-
minaarissa 4.2.2015 kansainväliset ja kotimaiset koulusuunnitte-
lijat esittelivät tuoreita koulusuunnitelmiaan. Seminaari muistutti 
hyvin siitä, kuinka Suomessa koulujen käyttö yhteistoimintaan 
on itsestäänselvyys. Koulut ovat paikallisten asukkaiden moni-
toimitiloja ja koulujen tiloja ja pihoja käytetään kouluajan ulko-
puolellakin. Kouluympäristön avaaminen vapaaseen käyttöön 
on myös luottamusasia, joka kansainvälisesti tarkasteltuna on 
suomalainen erityispiirre.

Tanskalaisen Effekt -arkkitehtitoimiston puheenvuorossa mie-
lenkiintoista oli ajatus siitä, kuinka oppiminen muuttuu täysipäi-
väiseksi, lapset vapautetaan koulutiloista ja oppiminen voi olla 
mitä vain missä vain. Yleinen uutisointi koulujen kehittymisestä 
Suomessa viittaa samankaltaisiin ajatuksiin, eli oppimisen siirty-
miseen pois luokkahuoneesta.

Suomalaisen koulun nykytilaihanteen tuorein esimerkki lienee 
keväällä 2015 järjestetty Jätkäsaaren peruskoulun ja Busholmens 
grundskolan arkkitehtuurikilpailu, jonka tavoitteena oli ”löytää 
kaupunkikuvaa rikastuttava, hyvin toimiva, viihtyisä, arkkitehtonisesti 
korkeatasoinen, terveellinen ja turvallinen ratkaisu, joka toimii jousta-
vasti myös tulevaisuudessa. Erityisesti suunnittelussa tulee ottaa huomioon 
ratkaisunkokonaistaloudellisuus, pitkäaikaiskestävyys, energiatehokkuus 
sekä huollettavuus.” 212

212  Kilpailuohjelma 2015

Kilpailuohjelman mukaan koulu tarjoaa tasa-arvoisen ja tur-
vallisen opiskelu- ja työskentely-ympäristön, jossa painotetaan 
elinikäistä oppimista. Oppilaille tarjotaan ajattelun välineitä pe-
rustietojen ja taitojen omaksumiseksi. Toimintakonseptina on 
aktiivinen yhteisöllisyys, jota toteutetaan toimimalla yhteistyössä 
erilaisissa joustavissa ryhmissä, mikä tarkoittaa yhteistyötä niin 
koulun sisällä, kuin kotien ja muun yhteiskunnan kanssa.213

Koulun julkisin tila on sydänalue, jonka keskeinen tila on yhdis-
tetty ruoka- ja juhlasali näyttämöineen. Ruokasali toimii työti-
lana ruoka-aikojen ulkopuolella. Käytävien sijaan monipuoliset 
toimintatilat välittävät samalla liikennettä. Oppilailla ei ole ko-
tiluokkia, vaan oppiminen tapahtuu kotisoluissa, jotka koostu-
vat useasta erikokoisesta tilasta, joiden välillä on näköyhteys ja 
äänieristys. Kotisoluihin on yhteys pihalta, sekä sydänalueelta. 
Soluista löytyy wc-tilat, säilytystilaa henkilökohtaisille tavaroil-
le, opettajien työtilaa ja opetustilat, jotka ovat monipuolisia ja 
monimuotoisia, sekä muunneltavia. Opetus voidaan järjestää ti-
lanteeseen sopivimmalla tavalla ja oppilas voi opiskella itselleen 
sopivimmassa ympäristössä. Koulun sisätiloissa ei käytetä ulko-
jalkineita.214

Jo toteutunut esimerkki koulusta, jossa on vastaava sydänalue ja 
soluja, on Verstas Arkkitehtien suunnittelema vuonna 2012 avat-
tu Saunalahden koulu Espoossa. Kyseisen koulun suunnittelussa 
on korostettu sisä- ja ulkotilan yhteyttä. Kiinnostava ajatus on 
koulukiusaamisen vähentäminen suunnitteluratkaisuilla, johon 
Verstas Arkkitehdit on pyrkinyt olemalla suunnittelematta huo-
nosti valvottavissa olevia soppia, vaikka koulutilat käsittävätkin 
erikokoisia tiloja erilaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin.215

Koulusuunnittelijat intoutuvat helposti luomaan leikkisiä tiloja, 
kun tulevat käyttäjät ovat lapsia, mutta toinen näkökulma on 
luoda laadukas ja neutraali ympäristö, minne lapset voivat tuoda 
värin.

213  Kilpailuohjelma 2015
214  Kilpailuohjelma 2015
215  Yle: Parempi oppimisympäristö
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Kallion koulu ja Jätkäsaaren tuleva koulurakennus eivät ole suo-
raan verrattavissa keskenään niiden kokoeron vuoksi, mutta 
uuden koulun kilpailuohjelman vertailu Kallion koulun kanssa 
antaa kuvan siitä, kuinka Kallion koulu vastaa nykykoulusuun-
nittelun ihanteisiin.

Jätkäsaaren uusi koulu rakennetaan satamatoiminnoilta vapau-
tuneeseen kaupunginosaan, jonne kaupunki on vasta kasvamas-
sa. Tilanne on ollut vastaava, kun Kallion koulu on rakennettu 
matalien puutalojen keskelle teollisuudesta tunnettuun kaupun-
ginosaan ja vasta koulun valmistumisen jälkeen kivikaupunki on 
ympäröinyt sen. Jätkäsaaren koulun tontilla on rakennusoikeutta 
8000m2 eli 1400m2 enemmän kuin Kallion koulun tontilla. Jät-
käsaaren koulu suunnitellaan 740 oppilaalle luokka-asteille 1-9 ja 
Kallion koulun oppilasmäärä on n. 380 luokka-asteilla 1-6. Tosin 
Kalliossa oppilasmäärä on jatkuvassa kasvussa.

Jätkäsaaren koulu tulee kaavamääräysten mukaan rakentaa kiinni 
katuun, aivan kuten Kallion koulukin. Merkittävä ero on, että 
uuden koulun maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa umpi-
naista vaikutelmaa ja Kallion jugendkoulun alin kerros on umpi-
nainen graniittimuuri muutamilla ikkunoilla, joissa niissäkin on 
kaltereita.

Jätkäsaaren koululle tulee varata 10 autopaikkaa, jotka sijoitetaan 
kallioluolaan. Lisäksi tontilla tulee olla yksi liikuntaesteisten py-
säköintipaikka ja paikka opetusviraston jakeluautolle. Polkupyö-
räpaikkoja varataan sekä oppilaille että henkilökunnalle sellaiseen 
paikkaan, missä ilkivaltariski on vähäinen. Pihan tulee olla innos-
tava, viihtyisä ja helppo huoltaa. Kallion koulun pihasta suuri ala 
on varattu pysäköinnille ja osoitettuja polkupyöräpaikkoja ei ole.

NYKYISET SUUNNITTELUTAVOITTEET 1900-LUVUN ALUN 
KOULURAKENNUKSESSA

Jätkäsaaren kouluun tulee monta sisäänkäyntiä, joita yksi on pää-
sisäänkäynti asiointi- ja juhlakäyttöön. Tilat ryhmitellään julki-
sesta yksityiseen siten, että koululla on sydänalue, joka on myös 
iltakäytössä. Kaikki tilat ovat avoimia, valoisia ja visuaalisesti yh-
teydessä toisiinsa. Tavoitteena on käytävätön koulu, jossa kaikki 
tila on hyötykäytössä, eikä pelkästään liikennetilana. Koulu ja-
kaantuu kotisoluihin, kotiluokkia ei ole. Kilpailuohjelmassa on 
solut jätetty kilpailuehdotusten tekijöiden ratkaistaviksi, mutta 
niistä sanotaan, että 1.-2. Luokkien oppilaat ovat omissa koti-
soluissaan ja 3.-9. Luokkien oppilaat toimivat kotisoluissa ja yh-
teisissä aineopetustiloissa.

Seuraavassa on vertailtu näiden kahden koulun tilaohjelmia. 
Opetustilojen tilantarve on arvioitu siten, että Kalliossa koko-
naispinta-alan ja oppilasmäärän puolesta Jätkäsaarta vastaavat 
pinta-alat olisivat n. 75% annetuista arvoista.

Koulujen tilaohjelmien vertailusta jää pois seuraavat tilat, jotka 
esiintyvät Jätkäsaaren koulun tilaohjelmassa, mutta joita ei ala-
asteen koulussa tarvita:
• Opinto-ohjaajan huone
Aineopetustilat:
• Kuvataide
• Fysiikka, kemia, maantieto, biologia
• Luonnontieteen valmistelu- ja varastotilat
• Kotitalous

Kallion koulun tilat, joita ei ole Jätkäsaaren koulun tilaohjelmas-
sa:
• Liikuntasali ja pukuhuoneet
• Käytävät
• Asunnot
• Esikoulu ja iltapäiväkerho
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TILAOHJELMAVERTAILU

JÄTKÄSAAREN KOULUKILPAILUOHJELMA 2015 KALLION ALA-ASTE

SYDÄNALUE:
• Kouluisännän huone
• Ruokasali/juhlasali
• Näyttämötilat varastoineen
• Musiikki (lähellä näyttämöä)
• Ryhmätyötilaa
• Kirjasto
• Komponenttikeittiö
• Ruoan itseottotiskit, astioiden palautus (äänieristetty)
• Oppilaskunnan huone
• Wc-tilaa myös yleisökäyttöön

Hallinto ja oppilashuolto:
• 2kpl johtajan/rehtorin huoneita
• 2kpl kansliahuoneita, yhteensä 3 työpistettä ja arkistovarasto
• TVT-vastaavan työtila
• 2kpl hallinon/oppilashuollon neuvottelutiloja (yhdistettävissä)
• Oppilashuollon tilat (Kuraattori ym.)

Henkilökunnan sosiaalitilat:
• 1 kahvila (70m2)
• Naulakot, miehille ja naisille erikseen puku-, pesu- ja wc-tilat

Kotisolut:
• Yleisopetustilaa 5-6 solua, käynti ulkoa (75% = 1425m2)
• Opettajien työtilaa soluittan (75% = 223,5m2)
• Oppilaiden henkilökohtaisten tavaroiden säilytys soluauloissa
• Oppilaswc:t sisältäen inva-wc:t (75% = 45m2)

Aineopetustilat:
• Tekstiilityö ja Tekninen työ

Huolto- ja varastotilat:
• Siivous, opetusvälineet, kiinteistönhoito
• Jätevarasto, sadekatokset

• Kouluisännän huone (2.krs)
• Ruokasali ja juhlasali erikseen
• Näyttämötilat varastoineen juhlasalin yhteydessä
• Musiikki (5.krs)
•  -
• Kirjasto (1.krs)
• Komponenttikeittiö (1.krs)
•  -
•  -
• Wc-tilaa myös yleisökäyttöön

Hallinto ja oppilashuolto:
• 2kpl johtajan/rehtorin huoneita
• 1kpl kansliahuoneita, yhteensä 1 työpiste
• TVT-vastaavan työtila
• 1 kpl hallinon/oppilashuollon neuvottelutila (+kirjasto)
• Oppilashuollon tilat (Kuraattori ym.)

Henkilökunnan sosiaalitilat:
• Opettajienhuone ja huoltohenkilökunnnan sosiaalitila erikseen
• Naulakot, miehille ja naisille erikseen puku-, pesu- ja wc-tilat

• Luokkahuoneet (25kpl x n.60m2 = 1500m2) +käytävät
• -
• Naulakot käytävillä, luokkahuoneet
• Oppilaswc:t sisältäen inva-wc:t (n. 93m2, suurin osa: pohjakrs)

Aineopetustilat:
• Tekstiilityö ja Tekninen työ

Huolto- ja varastotilat:
• Siivous, opetusvälineet, kiinteistönhoito
• Jätevarasto, sadekatos
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Kummastakin tilaohjelmasta löytyy pääasiassa samat tilat, pait-
si Kallion koulusta puuttuu erikseen osoitettua ryhmätyötilaa, 
opettajien työtilaa, oppilaskunnan huone ja ruokalasta erotettu 
ruoanotto- ja astianpalautustila. Merkittävä ero on tilojen ryh-
mittely ja suhde toisiinsa: Kallion koulun tilat on järjestetty toi-
sistaan erikseen käytävien varsille, kun kilpailuohjelmassa esite-
tään sydänalueella toisiinsa yhteydessä olevia julkisimpia tiloja, 
jotka vaihettuvat edelleen yksityisemmiksi kotisoluiksi.

Nykyihanteen vastaisesti Kallion koulussa on erillisiä luokka-
huoneita käytävien varsilla. Tätä ei kuitenkaan nähdä koululla 
ongelmana, vaan koetaan, että uudet pedagogiset aatteet voidaan 
hyvin toteuttaa tälläkin tilajärjestelmällä. Jugendkoulun väljät ti-
lat mahdollistavat monipuolisen toiminnan.

Uudessa koulussa vapaudesta ja liikkuvuudesta seuraava valvot-
tavuuden haaste on ratkaistu läpinäkyvyydellä. Tilojen välillä on 
lasiseiniä ja ne ovat yhteydessä toisiinsa. Jugendkoulussa, jossa 
tiloja rajaavat kantavat massiivitiiliseinät, tulee valvottavuus rat-
kaista toisella tavalla.

Kallion koulussa 1960-luvulla tehdyssä peruskorjauksessa ju-
gendrakennus pyrittiin muuttamaan vastaamaan sen ajan ihan-
teita. Tässä korjauksessa rakennuksen luonne kärsi, eivätkä suu-
ret muutokset, kuten sisäänkäyntien ja porrassyöksyjen siirrot, 
tämän päivän näkökulmasta merkittävästi parantaneet koulu-
ympäristöä. Uusi haaste tulee olemaan koulun muokkaaminen 
nykypäivän tarpeita vastaavaksi alkuperäinen luonne säilyttäen.

Kallion koulun etuna ovat väljät ja tilavat käytävät ja luokka-
huoneet, joita voidaan käyttää monipuolisesti. Väljyydestä seu-
raava tilojen tehottomuus on taloudellisista näkökulmista nähty 
ongelmana sekä vuosina 2002 että 2007, jolloin rehtorin mu-
kaan koulu oli lakkautusuhan alaisena.

Muistiinpano Kallion ala-asteen oppilasmäärästä ja tiloista.
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Kallion kansakoulu kuvatieto-
jen mukaan 1950-luvulla, eli 
ennen sen edellistä merkittä-
vää muutosvaihetta.
/Kallion ala-asteen arkisto
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SUOSITUKSIA JATKOTOIMENPITEIKSI
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Kallion koulu toimii tarkoituksessaan varsin hyvin ja sen käyttä-
jät pitävät koulua tarkoitukseensa hyvin sopivana. Kouluraken-
nuksessa on ala-asteen lisäksi kaksi asuntoa, seurakunnan iltapäi-
väkerho ja esikoulu, mikä on osoitus koulurakennuksen tilojen 
joustavuudesta ja monikäyttöisyydestä, sekä siitä kuinka koulu 
sopeutuu vallitsevaan tilanteeseen ja käyttää tilojaan kunkin ti-
lanteen vaatimalla tavalla. Rakennuksella on myös iltakäyttäjiä, 
kuten voimistelu- ja sählyjoukkueita ja muita harrastusryhmiä. 

Lähtökohtana koulun kehittämiselle tulee luonnollisesti olla sen 
pääkäytön, eli ala-asteen koulun tarpeet, mutta koulun monipuo-
linen ja ympärivuorokautinen käyttö nähdään koulun puolesta 
rikkautena, sekä ilkivaltaa ehkäisevänä turvallisuustekijänä. Aja-
tellaan, että julkisen rakennuksen ja sen pihan tulisi palvella mah-
dollisimman monipuolista joukkoa kattavasti. 

Selvitystyön aikana ja koulun käyttäjien kanssa käydyissä keskus-
teluissa on noussut esiin muutamia kehitystarpeita. Niistä koulun 
piha-alueen parannus lienee ilmeisin, sillä piha on kunnostuksen 
ja toiminnallisten uudistusten tarpeessa ja pihan kehittäminen on 
myös käyttäjien uudistustoivelistan kärjessä.
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Luokkahuoneiden koko on n. 60m2, mikä tarkoittaa, että niihin 
mahtuu n. 30 oppilaan ryhmä. 216 Käytännössä näissä tiloissa tu-
lee toimimaan erikokoisia ryhmiä tilanteen ja tarpeen mukaan, 
mutta niiden muoto ja koko soveltuu hyvin tarkoitukseensa.

Käyttäjien näkökulmasta parannettavia tiloja ovat oppilas-wc:t, 
joita on kerroksissa vähän, sekä puku- ja suihkutilat: liikuntaa 
opettaville opettajille on nykyisin huonot suihkumahdollisuudet 
ja oppilaiden puku- ja suihkutiloja ei ole riittävästi. Kumman-
kin salin yhteyteen tarvittaisiin pukuhuone ja suihku sekä tytöille 
että pojille erikseen. Itse salit ovat sopivan kokoiset ja kumpikin 
sopii liikunnanopetukseen hyvin. Ainoa saleihin liittyvä käytän-
nöntoive on, että näyttämön alla säilytettävät tuolit olisivat tuo-
liryhmien sijaan yksittäisiä tuoleja, joita yhdenkin ihmisen olisi 
mahdollista siirrellä.

Koulusta puuttuu työtila opettajille, joten he tekevät oppituntien 
ulkopuoliset työnsä joko kodeissaan tai luokkahuoneissa. Opet-
tajien huone on varattu rauhoittumiseen ja työpisteet on haluttu 
pitää poissa sieltä. Huoltohenkilökunnan sosiaalitila on luon-
nonvaloton kellarikoppi, jonka sijoitusta muualle tulisi harkita.

Yleisesti huomioitavia asioita ovat ergonomia, esteettömyys, 
akustiikka, turvallisuus ja terveellisyys. Terveellisyyden kannalta 
akuutein tarve on ilmanvaihdon parantaminen. Monet tilat ovat 
tunkkaisia ja käyttäjien mukaan ilmanvaihto ei toimi. Turvalli-
suutta parantaisivat selkeä tilanumerointi ja tilojen nimeäminen, 
eli opasteet.

Seuraavassa on esitetty ratkaisuja näihin muutostarpeisiin. Eh-
dotetut muutokset eivät ole ainoita mahdollisia suunnittelurat-
kaisuja, vaan ne osoittavat, että muutostarpeille on olemassa 
sellainen toteutusvaihtoehto, joka on sekä käytännöllinen, että 
rakennusta kunnioittava.

216  RT 96-10939

Rakennushistorian näkökulmasta olisi oleellista palauttaa koulun 
ulkoasu lähemmäs alkuperäistä, eli lisätä peruskorjauksen aikaan 
poistetut katujulkisivujen koristeet takaisin huomioiden alkupe-
räinen suunnitelma julkisivujen ja katon värityksestä. Rakennus-
konservaattori Pentti Pietarilan Rakennusten värit ja koristetyylit 
-kirjassa jugendtalojen julkisivuista mainitaan, että aikakauden 
värien tuli olla puhtaita ja tuoda vaaleudellaan rakennukset esiin 
katukuvasta. Sävyt olivat yleensä kellertävistä tai punertavista 
pigmenteistä sekoitettuja. Harvemmin käytettyjä sävyjä olivat 
erilaiset kylmät siniharmaat ja vihreiksi määritellyt sävyt, joita 
Kallion koulun julkisivuihin on myöhemmin lisätty. Katot käsi-
teltiin usein mustiksi.

Nykyisin varsin vaatimattomat sisäänkäynnit kaipaavat arvok-
kuuden palatusta, joka toteutuisi vaihtamalla ovet ja palauttamal-
la katokset niille sisäänkäynneille, joilta ne on poistettu.

Pihan kehittäminen ja julkisivujen palauttaminen liittyvät kumpi-
kin kaupunkikuvaan ja niiden kohdalla tulisi huomioida kaupun-
kikuvan eheyttäminen ja koulun kaupunkikuvallinen identiteetti. 
Tällä hetkellä aukea piha, jota reunustavat ylikasvaneet puut, on 
kaupunkirakenteen keskellä jäsentymätön kohta ja koulu on me-
nettänyt alkuperäistä loistoaan, kun sen julkisivut on yksinker-
taistettu.

Sisätiloja parantaisi alkuperäisten luonnonvalo-olosuhteiden pa-
lauttaminen niiltä osin, kuin niitä on huononnettu, eli käytävillä 
porrashuoneiden päädyissä ja pohjakerroksessa, jonka suuret 
vaatesäilytysaulat on sittemmin jaettu väliseinin pienemmiksi ti-
loiksi.

186



KATUJULKISIVUJEN PALAUTUS

Risaliittien
koristeet,
Huom! alkupe-
räinen toteutus 
poikennut sunni-
telmasta.

5. kerroksen väri-
tys ja koristeet

Ikkunoiden väliset 
pinnat: uritus ja 
värit.

Ikkunajako.

Risaliittien
koristeet,
Huom! alkupe-
räinen toteutus 
poikennut sunni-
telmasta.

Ikkunoiden ylä-
puoliset koristeet.

Katujulkisivujen yksinkertaistetut koristeet ja värit tulisi pa-
lauttaa alkuperäisten suunnitelmien ja toteutuksen mukaan. 
Kuvassa esitetty palautuskohdat alkuperäisin suunnitelmin ja 
vanhoin valokuvin.
Ikkunajaon palautusta tulee harkita, jos ikkunoiden uusiminen 
tulee aiheelliseksi.

Pääsisäänkäyn-
nin ovi.
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MUUTETUT TILAT

3 KPL UUSIA SISÄÄNKÄYNTIKATOKSIA
3. KERROKSEN MUUTOKSET SAMOJA, KUIN 4. JA 5. KERROKSESSA

UUDET SISÄIKKUNAT TAI AUKOT, JOISTA LUONNONVALO
PÄÄSEE AIEMMIN PIMEISIIN RAKENNUKSEN KOHTIIN

Muutostarpeet kerroksissa 3-5 ovat vähäisiä. Näissä kerroksissa 
on nykyisin vain yksi pieni oppilaiden wc B-portaan päädyssä ja 
3. kerroksessa hoito-wc. Wc-tilojen todellinen määrän tarve tu-
lee kartoittaa. Nyt ehdotuksessa hissin kohdalle on lisätty kaikki-
en käyttöön liikuntaesteisille soveltuvat wc-tilat peilikuvapareina. 
On tasa-arvoista, kun kaikki tilat on tarkoitettu kaikille. Paikka 
hissin takana on luonteva keskeisyytensä vuoksi ja tässä kohdas-
sa hissi oli jo vienyt tilaa luokkahuoneesta. Nyt wc-tilojen tiel-
tä pienentyneet 3 luokkahuonetta voidaan käyttää pienemmille 
ryhmille, opettajien työtiloina tai kerrosaulojen monitoimitiloi-
na. 5. kerroksessa tekstiilityöluokka voidaan siirtää esim. entisen 
luonnontieteenluokan kohtaan, jossa on valmiina varastotilaa. 5. 
kerrokseen on mahdollista järjestää isompi opetustila salien pääl-
lä, jossa luokkien välissä on vain kevyt väliseinä.

KERROSWC:T JA AULOJEN MONITOIMITILAT
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Kallion koulua ei voi luennehtia pimeäksi, mutta sen luonnonva-
lo-olosuhteita on heikennetty käytävien päädyissä rakentamalla 
palo-osastoivia umpiseiniä porrashuoneiden ja käytävien välille. 
Luonnonvalon palauttaminen näihin paikkoihin parantaa koulun 
viihtyisyyttä. Umpiseinien etu on porrashuoneiden äänten erot-
taminen käytävistä, joka rauhoittaa käytävät paremmin moni-
käyttöisiksi oppimistiloiksi pelkän liikennettä välittävän funktion 
sijaan. D-portaan päädystä ei ole säilynyt suunnitelmia tai kuvia, 
joista näkyisi millainen alkuperäinen ratkaisu ennen käytävän ja 
portaan erottavan seinän rakentamista oli.

Luontevin ja kustannustehokkain tapa palauttaa valo käytäville 
olisikin korvata umpiseinät kokonaan tai osittain palo-osastoi-
villa lasiseinillä, jolloin turvallisuus ja akustiikka säilyisivät en-
nallaan, eikä vanhoja kaiteita päädyttäisi palauttamaan arvailujen 
perusteella. Näin vältetään mahdollinen historian vääristely.

B-portaan päädyn valoisuuden parantaminen olisi myös mie-
lekästä. Käytännössä se vaatisi nykyisen betonisen oviseinän 
korvaamista lasiseinällä ja pienen wc:n poistamista. Wc-tiloille 
on kerroksissa tarvetta ja alkuperäistä avaruudentuntua ei tässä 
päädyssä saavuteta, kun porras täytyy kuitenkin turvallisuussyistä 
pitää käytävästä erotettuna tilana, joten nykytilanteen säilyttämi-
nen on käytännöllinen vaihtoehto.

Yllä luonnos siitä, miten käytävä palautettaisiin alkuperäiseen 
asuunsa. Kaiteiden palauttaminen ei ole mahdollista alkupe-
räisyystiedon puuttuessa. Lisäksi avokaiteiden palauttaminen 

vaatisi uuden erillisen poistumistien rakentamista.
Alla valokuvat käytävän ja D-portaan välisestä nykyisestä 

umpiseinästä.

KÄYTÄVIEN VALOISUUDEN PALAUTUS
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2. kerros säilyttää roolinsa hallintokerroksena. Esitetyillä muu-
toksilla vastataan opettajien työtilatarpeeseen sijoittamalla 
opettajienhuone B-portaan päätyyn. Paikalla on ollut erilaisia 
käyttötarkoituksia rakennuksen historian aikana, joten sen muok-
kaaminen opettajien tilaksi työtiloineen on luonteva jatkumo.
Paikalla on nykyisin entiseen luokkahuoneeseen tehty asunto ja 
iltapäiväkerho. Asunnon ottaminen opettajien työtilaksi ei pois-
ta rakennuksen ympärivuorokautista käyttöä, sillä 1. kerroksessa 
on vielä asunto alkuperäisellä paikallaan. Opettajienhuoneen uu-
desta sijainnista on hyvä näköyhteys oppilaiden välituntipihalle.

Pukuhuone-, suihkutila- ja sosiaalitilatarpeeseen on vastattu laa-
jentamalla näitä tiloja nykyisen opettajanhuoneen kohdalle ja 
siirtämällä sosiaalitila tähän kerrokseen. Puku- ja suihkutiloja tu-
lee parantaa myös 4. kerroksessa. Näillä muutoksilla parannetaan 
kaikkien koulun käyttäjien (henkilökunta, oppilaat, harrastajat) 
toimintaolosuhteita, sillä nykyiset tilat ovat riittämättömät. 

Pohjakerroksen nykyiset oppilaswc:t, joihin on ollut kulku ulko-
kautta, korvataan kerroskohtaisilla wc-tiloilla. Rakennuksen eri 
päädyissä oli alunperin vaatesäilytysaulat ja niiden katoamisen 
myötä saapuminen koulutiloihin on muuttunut suoraviivaiseksi 
kerroksiin siirtymiseksi. Kirjaston avaaminen D-portaan pää-
dyssä loisi aulamaisen, mutta silti käytettävän mediateekin, joka 
on erotettu käytävästä ja porrashuoneesta nykyisinkin ovilla. Va-
loisuus ja alkuperäinen tilantuntu palaavat. Teknisen työn tilaan 
vievien portaiden päätteenä on nykyisin umpiseinä, tämä kohta 
olisi optimaalinen esimerkiksi oppilaiden tekemälle taiteelle.

AVOIN MONIKÄYTTÖINEN POHJAKERROS

HENKILÖKUNNAN TILAT JA PUKUHUONEET
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Wc-tilojen poistaminen B-portaan päädyssä avaisi entisen vaate-
aulan sisäänkäynnin taas koulun sisäänkäynniksi. Tästä ovesta on 
mahdollista järjestää esteetön kulku rakennukseen. Syntynyttä 
palautettua aulatilaa voidaan käyttää opetustarkoituksiin tai esi-
merkiksi näyttelytilana. Kun samalla ruokalan ja käytävän väliin 
avataan valoaukkoja kohtiin, joissa alunperin oli oviaukkoja, tu-
lee kerroksesta viihtyisämpi ja sen myötä käytettävämpi. Ruoka-
lan avaaminen käytävään lisää sen monikäyttömahdollisuuksia.

Aulojen palauttaminen kohottaa saapumisen rakennukseen ja 
siihen liittyy rakennuksen ulkopuolella puuttuvien sisäänkäyn-
tikatosten palauttaminen. Alunperin pihajulkisivuilla sijainneet 
katokset olivat kaarevia teräskatoksia, jotka luultavasti oli teh-
ty peltisepäntyönä ajan tavan mukaan. Katokset eivät ole olleet 
elimellinen osa koulun alkuperäistä arkkitehtuuria tai suunnitte-
luratkaisua. Lisäksi sisäänkäyntien paikkoja on muutettu, joten 
katosten palauttaminen alkuperäiseen paikkaan ei olisi miele-
kästä. Siten katosten toteuttamisessa oleellista on sisäänkäyntien 
suojaaminen ja ne tulee suunnitella rakennuksen tyyliin sopiviksi, 
mutta siten, että ulkoasusta käy ilmi niiden olevan uusi lisäys.

KALUSTUS, PINTAMATERIAALIT,  TILAOPASTEET

Nykyisin koulun sisäväritys on hajanainen, kun lattiat ja seinät 
on toteutettu eri aikaan. Tulevissa korjauksissa tulee värit valita 
toisiinsa sopiviksi ja mahdollisuuksien mukaan alkuperäistä nou-
dattaen. Alkuperäiset linoleumlattioiden sävyt eivät ole tiedossa.

Koulun julkisivurappaus on kokonaan uusittu peruskorjaukses-
sa, joten väritutkimus ei siltä osin ole hyödyllinen, mutta sisällä 
väritutkimuksella saatettaisiin löytää tietoja alkuperäisistä sävyis-
tä. Niiden värien osalta, joista ei saada tietoja väritutkimuksella 
tai alkuperäisistä suunnitelmista, tulee ainakin päätiloissa nou-
dattaa rakennuksen valmistumisajalle tyypillisiä sävyjä. Jugendin 
sisävärejä on eritelty esimerkiksi Pentti Pietarilan Rakennusten 
värit ja koristeet -kirjassa, mutta Kallion koulun kohdalla tulee 
muistaa, että se edustaa jo rationalisoitunutta myöhäisjugendia, 
eivätkä tyylisuuntauksen kirjavimmat ja ilmeikkäimmät esitykset 
enää kuulu sen tyyliin.

Kattopinnat ovat alunperin olleet maalatut, mutta nykyisin nii-
hin on siellä täällä lisätty alakattoja tai akustiikkalevyjä. Sileä 
akustiikkakatto ratkaisee akustoinnintarpeen muuttamatta tilo-
jen ilmettä.

Koulun tilanumerot ja –nimet tulee merkitä esim. kaikkiin oviin 
tai ovien viereen koulun tyyliin sopivalla tavalla. Nykyisin mer-
kinnät ovat tyyliltään vaihtelevia tai puuttuvat.

Koulun väljiin tiloihin on 
mahdollista luoda oppilaan 

mittakaavaa ja vaihtelevuutta 
irtokalustuksella, kuvassa 

esimerkki toimistomaailmasta. 
Kuva: http://malcew.com/

Break-out-furniture
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TEKNIIKAN UUDISTUKSET

Koulun selkeä tilajärjestys ja rakenneratkaisu ovat kalustettavis-
sa tarpeen mukaan. Koulun henkilökunnan palautteen mukaan 
luokat toimivat tarkoituksessaan ja niitä kalustetaan luovasti: osa 
opettajista on nykyisin luopunut pulpeteista kokeiluluontoisesti. 
Suunnittelussa tulee muistaa koulun olevan työtila unohtamatta 
leikkiä ja lasten mittakaavaa. Ergonomia tulee huomioida esim. 
toimistotiloissa sähköpöytinä.

Jos koulussa siirrytään pois kotiluokkajärjestelmästä tulee op-
pilaiden henkilökohtaisten tavaroiden säilytys ratkaista uudella 
tavalla, esimerkiksi lukittavilla naulakkokaapeilla. Jos nämä ka-
lusteet sijoitetaan käytävään, tulee niiden ulkoasussa huomioida 
käytävien tyyli.

Koulun tekniset järjestelmät ovat pääosin peruskorjauksen jäljil-
tä ja korjauksen tarpeessa. Käyttäjien toiveissa on koko koulun 
kattava langaton verkko, joka mahdollistaisi opetuksen nykyai-
kaisilla välineillä.

Ilmastoinnin uudistamisen yhteydessä tulee arvioida, voidaanko 
nykyiset 60-luvun ilmanvaihtojärjestelmistä seuranneet muutok-
set palauttaa enemmän alkuperäistä ilmettä vastaaviksi ainakin 
käytävillä. Jos ilmastointijärjestelmä muuttuu, ei käytävien katto-
jen alas lasketuille osille ole välttämättä enää tarvetta ja luokki-
en ovien ääniloukuista voidaan luopua, jolloin ovityypit voidaan 
vaihtaa korkeammiksi ja palauttaa niiden vaalea sävy.

Uusien ilmanvaihtokanavien kohdalla tilojen mittasuhteet kär-
sivät vähiten, jos kanavia ei pyritä piilottamaan ja koteloimaan, 
vaan ne jätetään siististi näkyviin. Tällöin on ilmiselvää, että ka-
navat ovat uusi tekninen lisäys. Rehellinen kanavien näkyviin 
jättäminen on myös kustannustehokasta, kun säästytään alakat-
tokuluilta ja hygieenistä, kun laskettujen kattojen päälle jäävä tila 
ei pääse pölyttymään. Tulee kuitenkin arvioida saadaanko kana-
visto kuljetettua esim. luokkien eikä käytävien puolella, jolloin 
uudet lisäykset tapahtuisivat muualla, kuin päätiloissa.

Alkuperäiset valaisimet olivat ripustettuja, mutta valaisintyyppi-
en palautus olisi teknisesti haastavaa nykyiset vaatimukset täyt-
täen. Modernien valaisintyyppien kohdalla tulee tilakohtaisesti 
harkita, voidaanko alkuperäistä tunnelmaa palauttaa esimerkiksi 
uusilla ripustetuilla valaisimilla, vai onko käytännöllisempää käyt-
tää kattoon suoraan kiinnitettyjä valaisintyyppejä.
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Kallion kaupunginosan keskellä keskeneräiseksi jääneessä um-
pikorttelissa 319 on katua rajaavien rakennusten sijaan avoin 
koulun piha ja puistikko. Korttelin avoimuudesta johtuva kau-
punkitilallinen löysyys ja Porthanin puistikon luokitus merkit-
tävyydeltään toiseksi alhaisimpaan arvoitusluokkaan Raken-
nusviraston aluesuunnitelmassa herättelevät ajatuksia korttelin 
kehittämisestä kaupunkitilaa parantaen.

Paikan kehityssuunnittelun puolesta puhuu myös se, että Ra-
kennusviraston alueselvityksen asukaskyselystä vuodelta 2007 
käy ilmi, ettei Porthaninpuistikko lukeudu alueen suosituimpien 
ulko-oleskelupaikkojen joukkoon. Samassa selvityksessä kehote-
taan keskittämään resursseja suosittuihin leikkipaikkoihin, joita 
ovat ainakin alueen asukaspuistot. Huomioon tulee kuitenkin 
ottaa Kallion alueen asukaslukuun nähden suppea virkistysaluei-
den määrä, joka on paikoitellen vain 4-6m2 asukasta kohden, kun 
kaupungissa keskiarvo on 15m2.217

Paikan kehityspotentiaali on huomioitu Juha Ilosen tekemässä 
kartoituksessa Olohuone Helsinki – 31 uutta kaupunkitilaa Hel-
sinkiin, jossa Ilonen ehdottaa Porthaninkujan luomista korttelin 
läpi Porthaninkadulta kohti Kallion kirkkoa. Tämä olisi reitti 
palomuurien kupeessa. Ilosen mielestä 1900-luvun alun talojen 
matalien pihasiipien muodostamat palomuurijulkisivut ovat ta-
hatonta arkkitehtuuria parhaimmillaan ja hänen visiossaan palo-
muurijulkisivut voisi hyödyntää ikkunoille. 218

Koululla ajatukseen korttelin läpi avattavasta kujasta suhtaudu-
taan varovaisen uteliaasti. Pohditaan esimerkiksi haittaisivatko 
välituntien pallopelit ohikulkijoita.

217  Palmgren et al. 2007. s.46, 51 ja 58
218  Ilonen 2013. s. 150.

Pihan muutostarpeesta ja uudistustoiveista kertoo sekin, että 
koululla on järjestetty sisäisiä pihasuunnittelukilpailuja. Pihan 
kehityksessä toivotaan ulko-opetustilaa, esimerkiksi jotain amfi-
teatterimaista. Pihan nykyistä autopaikkamäärää voidaan vä-
hentää, mutta ulkopaikkakuntalaisille opettajille tulisi varata 
pysäköintitilaa. Asemakaavan mukainen autopaikkamäärä on 
kahdeksan. Pihan suunnittelun haasteellisuutta lisää monien op-
pilaiden saapuminen takseilla ja huoltoliikenne, joiden ei tulisi 
ristetä pihalla leikkivien lasten kanssa.

Seuraavilla sivuilla on esitetty pihan nykytilanne ongelmakohti-
neen ja luonnosehdotus ratkaisun avaimista.

PIHA JA SUHDE YMPÄRISTÖÖN

Palomuurijulkisivuja koulun pihalta nähtynä
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NYKYTILANNE

Kesäisin koulun sisätiloista on kauniit vehreät näkymät, joita 
sävyttävät naapuritalojen palomuuripäädyt.
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IDEA/EHDOTUS Kaupunkitila jäsentyy, kun entisen Porthaninkadun koulun kohdalle palautetaan 
rakennus. 

Matala rakennus ei heikennä naapuritalojen näkymiä tai luonnonvalo-olosuhteita. 

Koulun pihan monikäyttöisyys paranee puiston ja pihan välisten aitojen poistuttua 
ja pihan avautuessa paremmin kaupunginosan asukkaiden käyttöön. Pihan suunnit-
telee inspiroivaksi ja käytännölliseksi ammattilainen, esimerkiksi maisema-arkkitehti. 

Opettajille voidaan varata kandunvarren autopaikat koulupäivien ajaksi siten, että 
niiden käyttö sallitaan muille iltaisin ja viikonloppuisin.

Uusi esteetön sisäänkäynti parantaa koulun saavutettavuutta.
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LOPUKSI

Vuonna 1910 valmistunut Kallion koulu edustaa tyyliltään myö-
häisjugendia, mutta sen arkkitehtonisia erityispiirteitä on karsittu 
peruskorjauksessa vuonna 1969. Myöhäisjugendin edustajia on 
säilynyt vähän, mutta 1960-luvun arkkitehtuurista ja korjauksista 
on paljon esimerkkejä, joten tämän koulun kohdalla kerrokselli-
suuden arvottamisen sijaan alkuperäisten ratkaisujen palauttami-
nen on oleellisempaa.

Rakennuksen kohdalla ei ole tarvetta tiukalle rakennussuojelulle, 
mutta sen alkuperäistä arkkitehtuuria tulee kunnioittaa. Vaikka 
peruskorjauksessa rakennusta muutettiin paljon, on sen alku-
peräinen suunnitteluratkaisu osoittanut vahvuutensa ja edelleen 
aistittavissa paikalla. Vanhan rakennuksen arkkitehtuuri on ainoa 
asia, joka koulun käyttäjille tulee mieleen kysyttäessä, onko talos-
sa jotain, mitä ei missään nimessä saisi muuttaa.

Kallion koulussa viihdytään hyvin ja henkilökunnan vaihtuvuus 
on pientä. Muuttuviin tilanteisiin suhtaudutaan realistisesti, mis-
tä kielii esimerkiksi koulutilojen osittainen käyttö myös muuhun 
kuin koulun omaan toimintaan. Asenne muutoksia ja uudistuksia 
kohtaan on avoin. Seinien ei ajatella olevan esteenä tai rajoittee-
na uusien pedagogisten tavoitteiden toteuttamiselle. Ympäristön 
soveltuvuus uudenlaiseen opetukseen on enemmän ajatteluta-
vasta kuin fyysisistä tiloista kiinni. Historiallinen rakennus ajan 
tuomien kerrostumiensa kera tuo lisäarvoa toimintaympäristölle.

Koulun vaiheita tutkittaessa pelkän nykytilojen ja muutosvai-
heiden toteamisen sijaan innoittavampaa oli etsiä ja selvittää 
ratkaisuihin johtaneita syitä ja eri aikoina vallinneita suunnitte-
luihanteita. Tarve ymmärtää toteutettuja suunnitelmia vaati pe-
rehtymistä ja aiheen taustoitusta. Tämän seurauksena syntyivät 
työn kansakouluhistoriaosuus ja 1960-luvun ajankuvasta kertova 
osuus. Kallion koulu valaisee konkreettisena esimerkkinä ajan 
mukaisten aatteiden toteutusta 1910-luvulla, 1960-luvun lopulla 
ja pian ehkä myös 2010-luvulla.

Suunnittelun taustalla vaikuttaneiden ilmiöiden lisäksi toinen 
kiinnostava aihe oli koulun merkitys ympäristössään, mikä taas 
tarkoitti alueen historian selvittämistä erityisesti sen osalta, mil-
laiseen yhteiskunnalliseen ilmapiiriin koulu valmistui. Kirjalli-
suuslähteisiin perustuvat osuudet ovat oleellista tausta-aineistoa 
koulurakennuksen kulttuurihistoriallisen merkityksen ymmär-
tämisen kannalta. Koulutalo on osa rakennusperintöä ja alueen 
historiaa.

Erityisesti koulun nykytilat yksityiskohtineen esittelevä inven-
tointiosuus on tehty tulevaa korjaussuunnittelua silmälläpitäen. 
Työ toimii suunnittelun apuvälineenä.

Sekä 1960-luvun peruskorjauksessa että nykyisissä tilaihanteissa 
hallintotilojen tarve on koulussa kasvanut. Peruskorjauksessa to-
teutettu luokkahuoneiden pilkkominen toimistohuoneiksi ei ole 
muuttanut koulun arkkitehtuuria merkittävästi ja osoittaa alku-
peräisen suunnitteluratkaisun joustavuuden. Haaste syntyy siitä, 
että alkuperäisten tilojen  joustavuus perustuu niiden väljyyteen, 
mikä näyttäytyy epäedullisessa valossa kun kouluja mitataan nii-
den tilojen tehokkuuden mukaan.
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Koulun jatkokehityksessä tulee huomioida koko ympäröivä 
yhteisö ja se, mitä hyötyjä sekä koulu että ympäristö voivat jat-
kosuunnittelulla saavuttaa. Kaupunkikuvassa historiallisen ar-
vokkuuden palautus ja yhteisöllisyyden lisääminen suomalaisen 
avoimuusideologian kautta voivat optimistisimmassa skenaari-
ossa lisätä sivuun jääneen paikan arvostusta ja sen merkitystä 
alueella.

Uusien suunnitelmien kohdalla tulee välttää tekemästä uudelleen 
1960-luvun virheitä. Peruskorjauksessa tehtiin muun muassa 
tilamuutoksia, rakennemuutoksia vaatinut sisäänkäynnin siirto 
ja talotekniikan uudistus. Esimerkiksi 1. kerrokseen avattu uusi 
käytävä paransi tilojen käytettävyyttä, mutta monien toteutet-
tujen muutosten oleellisuus hämärtyy myöhemmin arvioituna. 
Luokkahuonekohtaisten ilmanvaihtohormien korvaaminen käy-
täväpuhallusjärjestelmällä lienee esimerkki olosuhteita heikentä-
neestä muutoksesta. 

Jatkoa ajatellen oleellisin tutkimuskohde on sisäväritutkimus 
alkuperäisten sävyjen selvittämiseksi. Kaikessa suunnittelussa 
tulee luonnollisesti käyttää päteviä ammattilaisia, erityisesti nä-
kisin maisema-arkkitehdin ammattitaidon hyödyntämisen pihan 
kehittämisessä olennaiseksi.

Ilokseni huomaan, että apunani ja tukenani on työn aikana ol-
lut suuri joukko ihmisiä. Isoin kiitos kuuluu tämän työn valvo-
jalle ja ohjaajalle, eli arkkitehtuurin historian professorille Aino 
Niskaselle ja lehtori Aimo Nissille. Ohjaus on ollut perusteellis-
ta, pitkäjänteistä ja ammattitaitoista. Työn aiheesta saan kiittää 
Helsingin kaupungin tilakeskuksen projektinjohtaja-arkkitehtia 
Anneli Nurmea. Aiheen tiimoilta oli tärkeää ja avartavaa keskus-
tella kaupunginmuseon arkkitehdin Mikko Lindqvistin kanssa. 
Keskustelu koulun rehtorin Tuomo Säävälän kanssa edesauttoi 
ymmärtämään millaista koulussa nykyisin on. Arkistomateriaalin 
ja nykytiedon hankinnassa saan kiittää avuliaan arkistohenkilö-
kunnan lisäksi sekä tilakeskuksen että Kallion ala-asteen ystäväl-
listä henkilökuntaa.

Kiitos joustamisesta ja kärsivällisyydestä työnantajalleni Arkki-
tehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy:lle. Kiitos koko Työhuone 
Yhdentoista väelle inspiroivasta seurasta, erityisesti Jätkäsaaren 
koulukilpailun tehneelle porukalle, jonka avulla sain hyvän kä-
sityksen nykyaikaisesta koulusuunnittelusta. Erityskiitos Noora 
Laakille työn oikolukemisesta, Satu Niemelle kääntöavusta ja 
Kati Rusaselle työn läpikäymisestä ja kommenteista sen eri vai-
heissa. Kiitos tuesta ja läsnäolosta vanhemmilleni ja ystävilleni.

Työ on sisältönsä lisäksi opettanut niin tiedonhankinnasta, laajan 
kokonaisuuden käsittelystä kuin ajankäytönhallinastakin. Koko-
naisuudessaan se on herättänyt antoisia restaurointifilosofisia 
pohdintoja ja keskusteluja sekä ohjauksissa että työpaikallani. 
Keskusteluja käytiin esimerkiksi siitä, ettei ilman tietoja vanhasta 
tule luoda vanhan kaltaista tai että epämieluisat pakolliset muu-
tokset tulee toteuttaa mahdollisimman pienellä alueella. Toivon, 
että lopputulos innostaa hyvien vanhaa kunnioittavien ja nykyi-
set vaatimukset toteuttavien suunnitteluratkaisujen toteuttami-
seen Kallion ala-asteen koulun korjauksissa.
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Tiedossa olevat tehdyt korjaus- ja huoltotoimenpiteet ovat seuraavat:

1969 Peruskorjaus

1982 Piha
1987 Uusi oviaukko keskivaiheille (kerros ei tiedossa: ruokala/toimis 
 tot/luokat)
1988 Ulkomaalaus
1988 Hammashoitolan muutos /Arkkitehtuuritoimisto Aino Tuori Ky
1992 Hoito-wc:t
1992 Eha
1992 Hissin hälytys
1995 Dysfasialuokat, perusparannus ja tietoverkko
1996 Eo
1996 Musiikkiluokan perusparannus ja hoito-wc:n laajennus /Vilénin  
 rakennushuolto Oy
1997 Sälekaihtimet
1997 Ulkopuolen maalaustyöt: ikkunat /Maalaus- ja rakennusliike Hel 
 kar Oy
1999 Tekninen työ, perusparannus /Ark-Hormia, Rakennus- ja maala 
 usliike
1999 Tietoverkko ja siihen liittyvät muutokset: avauksista johtuneita  
 maalaustöitä ja näkyvinä elementteinä sähköhyllyt = johtokanavat  
 /Ark-Hormia, Sähkö-Miksu
2000 Katujulkisivut (kunnossapito)
2001 Peltikaton maalaus /Pintakäsittelytekniikka Oy
2001-2002 Sisämaalaus
2002 Ikkunoiden ulkopuitteiden maalaus
2003/05 Pihan puolen julkisivujen maalaus (ei katujulkisivuja, eikä pihan  
 päätyjulkisivua)/ Maalaus- ja rakennusliike Helkar Oy
2004 Jätekatos ja porttimuutos /Ark-Hormia
2007(?) Opettajien keittiö
2010 ATK-Järjestelmät
2013/14 Julkisivujen maalaus

Viimeaikoina (2000-l.): kirjasto, opettajien huone, ruokalan valaistus
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LIITE 1: ALKUPERÄISET SUUNNITELMAT JA NYKYTILANTEEN SÄILYNEISYYSKAAVIOT

GSEducationalVersion

1969 peruskorjauksen muutokset ja lisäykset

1990-luvun muutokset: tekn. työn tilat, hoito wc ja tietoverkko

2000-luvun muutokset

Huom! Tilanumerot vuoden 1970 piirustusten mukaan.
Luokkien tilanumeroiden perässä suluissa numero,
jota koululla tällähetkellä käytetään.

1969 lisätyt alakatot

1960 ja aiemmat muutokset 1969 peruskorjauksen muutokset ja lisäykset

1960 ja aiemmat muutokset

1969 peruskorjauksessa yksinkertaistetut kohdat

1990-luvun muutokset: tietoverkko (käytävät)

1969 Kaikkien ikkunoiden ikkunajako
yksinkertaistettiin ja ulko-ovet uusittiin

legenda 15.7.2015

Ajoituskaavioiden pohjapiirustukset on tehty käsillä olevaan dwg-aineis-
toon, eli digitoituihin inventointikuviin vuodelta 1993. Sama aineisto on 
kuitenkin Rakennusviraston arkistossa paperikuvina päiväyksellä jo vuo-
delta 1979. Muuttuneet kohdat on korjattu vastaamaan nykytilannetta. 

Ajoituskaavioissa on esitetty koulun nykytilanne, eli ei esimerkiksi puret-
tuja rakenteita. Ajoituskaaviot on esitetty aukeamalla saman kerroksen 
alkuperäisen suunnitelman kanssa, jotta kuvia voi verrata. Kaavioissa 
alkuperäiset rakenteet on esitetty mustalla. Ajoitus ei ota kantaa tilojen 
pintamateriaaleihin (joista suurin osa on peruskorjauksen jäljiltä, paitsi 
käytävien ja porrashuoneiden lattiat), sen sijaan ajoituksessa on huomioitu 
tilamuutokset ja kiintokalusteet. Ajoitus on jaettu seuraavasti:

GSEducationalVersion

1969 peruskorjauksen muutokset ja lisäykset

1990-luvun muutokset: tekn. työn tilat, hoito wc ja tietoverkko

2000-luvun muutokset

Huom! Tilanumerot vuoden 1970 piirustusten mukaan.
Luokkien tilanumeroiden perässä suluissa numero,
jota koululla tällähetkellä käytetään.

1969 lisätyt alakatot

1960 ja aiemmat muutokset 1969 peruskorjauksen muutokset ja lisäykset

1960 ja aiemmat muutokset

1969 peruskorjauksessa yksinkertaistetut kohdat

1990-luvun muutokset: tietoverkko (käytävät)

1969 Kaikkien ikkunoiden ikkunajako
yksinkertaistettiin ja ulko-ovet uusittiin

legenda 15.7.2015

GSEducationalVersion

1969 peruskorjauksen muutokset ja lisäykset

1990-luvun muutokset: tekn. työn tilat, hoito wc ja tietoverkko

2000-luvun muutokset

Huom! Tilanumerot vuoden 1970 piirustusten mukaan.
Luokkien tilanumeroiden perässä suluissa numero,
jota koululla tällähetkellä käytetään.

1969 lisätyt alakatot

1960 ja aiemmat muutokset 1969 peruskorjauksen muutokset ja lisäykset

1960 ja aiemmat muutokset

1969 peruskorjauksessa yksinkertaistetut kohdat

1990-luvun muutokset: tietoverkko (käytävät)

1969 Kaikkien ikkunoiden ikkunajako
yksinkertaistettiin ja ulko-ovet uusittiin

legenda 15.7.2015

Muutokset, jotka käyvät ilmi vuoden 1960 nykypohjapiirustuksista. Käy-
tännössä näitä peruskorjausta edeltäviä muutoksia on ollut hyvin vähän 
ja niitä on säilynyt vielä vähemmän. Suunnittelijoista tai tekijöistä ei ole 
tietoja.

1969 peruskorjauksessa tehtiin paljon isoja muutoksia. Korjauksen suun-
nittelivat Helsingin kaupungin rakennusviraston arkkitehdit. 

Peruskorjauksessa lisätyt alakatot on esitetty erikseen kaavioissa.

Peruskorjauksessa uusittiin kaikki ovet, joten kaavioissa on korostettu ne 
ovet, jotka ovat kokonaan uusia. Muutos palo-oveksi on merkitty tekstillä 
PO.

1990- ja 2000-luvun muutoksista on säilynyt tietoja, joten ne on eritelty 
kaavioihin. Näitä muutoksia on melko vähän ks. viereinen luettelo.

POHJAPIIRUSTUKSET
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KELLARI = HUOLTOKÄYTÄVÄ,
ALKUPERÄINEN (NYKYPIIRUSTUS 1960)
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GSEducationalVersion

1969 peruskorjauksen muutokset ja lisäykset

1990-luvun muutokset: tekn. työn tilat, hoito wc ja tietoverkko

2000-luvun muutokset

Huom! Tilanumerot vuoden 1970 piirustusten mukaan.
Luokkien tilanumeroiden perässä suluissa numero,
jota koululla tällähetkellä käytetään.

1969 lisätyt alakatot

1960 ja aiemmat muutokset 1969 peruskorjauksen muutokset ja lisäykset

1960 ja aiemmat muutokset

1969 peruskorjauksessa yksinkertaistetut kohdat

1990-luvun muutokset: tietoverkko (käytävät)

1969 Kaikkien ikkunoiden ikkunajako
yksinkertaistettiin ja ulko-ovet uusittiin

legenda 15.7.2015

KELLARI = HUOLTOKÄYTÄVÄ
NYKYTILANNE 1:250 (KUVA 1970)
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Huom! Yksi asunto muutettu toteutusvaiheessa 
pesulaksi ja veistosalin varastoksi

1. KERROS

HUOM! Piirustuksen mit-
tasuhteet ovat saattaneet 

vääristyä kaupunginarkiston 
skannauksessa

ALKUPERÄINEN 1908
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1. KERROS
NYKYTILANNE 1:250

GSEducationalVersion
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1.krs ajoitus 12.7.2015

GSEducationalVersion

1969 peruskorjauksen muutokset ja lisäykset

1990-luvun muutokset: tekn. työn tilat, hoito wc ja tietoverkko

2000-luvun muutokset

Huom! Tilanumerot vuoden 1970 piirustusten mukaan.
Luokkien tilanumeroiden perässä suluissa numero,
jota koululla tällähetkellä käytetään.

1969 lisätyt alakatot

1960 ja aiemmat muutokset 1969 peruskorjauksen muutokset ja lisäykset

1960 ja aiemmat muutokset

1969 peruskorjauksessa yksinkertaistetut kohdat

1990-luvun muutokset: tietoverkko (käytävät)

1969 Kaikkien ikkunoiden ikkunajako
yksinkertaistettiin ja ulko-ovet uusittiin

legenda 15.7.2015
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HUOM! Piirustuksen mit-
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ALKUPERÄINEN 1908
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2. KERROS
NYKYTILANNE 1:250

GSEducationalVersion
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2.krs ajoitus 12.7.2015

GSEducationalVersion

1969 peruskorjauksen muutokset ja lisäykset

1990-luvun muutokset: tekn. työn tilat, hoito wc ja tietoverkko

2000-luvun muutokset

Huom! Tilanumerot vuoden 1970 piirustusten mukaan.
Luokkien tilanumeroiden perässä suluissa numero,
jota koululla tällähetkellä käytetään.

1969 lisätyt alakatot

1960 ja aiemmat muutokset 1969 peruskorjauksen muutokset ja lisäykset

1960 ja aiemmat muutokset

1969 peruskorjauksessa yksinkertaistetut kohdat

1990-luvun muutokset: tietoverkko (käytävät)

1969 Kaikkien ikkunoiden ikkunajako
yksinkertaistettiin ja ulko-ovet uusittiin

legenda 15.7.2015
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HUOM! Piirustuksen mit-
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3. KERROS
NYKYTILANNE 1:250

GSEducationalVersion
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3.krs ajoitus 12.7.2015

GSEducationalVersion

1969 peruskorjauksen muutokset ja lisäykset

1990-luvun muutokset: tekn. työn tilat, hoito wc ja tietoverkko

2000-luvun muutokset

Huom! Tilanumerot vuoden 1970 piirustusten mukaan.
Luokkien tilanumeroiden perässä suluissa numero,
jota koululla tällähetkellä käytetään.

1969 lisätyt alakatot

1960 ja aiemmat muutokset 1969 peruskorjauksen muutokset ja lisäykset

1960 ja aiemmat muutokset

1969 peruskorjauksessa yksinkertaistetut kohdat

1990-luvun muutokset: tietoverkko (käytävät)

1969 Kaikkien ikkunoiden ikkunajako
yksinkertaistettiin ja ulko-ovet uusittiin

legenda 15.7.2015
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HUOM! Piirustuksen mit-
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skannauksessa

ALKUPERÄINEN 1908
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4. KERROS
NYKYTILANNE 1:250

GSEducationalVersion
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4.krs ajoitus 12.7.2015

GSEducationalVersion

1969 peruskorjauksen muutokset ja lisäykset

1990-luvun muutokset: tekn. työn tilat, hoito wc ja tietoverkko

2000-luvun muutokset

Huom! Tilanumerot vuoden 1970 piirustusten mukaan.
Luokkien tilanumeroiden perässä suluissa numero,
jota koululla tällähetkellä käytetään.

1969 lisätyt alakatot

1960 ja aiemmat muutokset 1969 peruskorjauksen muutokset ja lisäykset

1960 ja aiemmat muutokset

1969 peruskorjauksessa yksinkertaistetut kohdat

1990-luvun muutokset: tietoverkko (käytävät)

1969 Kaikkien ikkunoiden ikkunajako
yksinkertaistettiin ja ulko-ovet uusittiin

legenda 15.7.2015
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5.krs ajoitus 12.7.2015

5. KERROS
NYKYTILANNE 1:250

GSEducationalVersion

1969 peruskorjauksen muutokset ja lisäykset

1990-luvun muutokset: tekn. työn tilat, hoito wc ja tietoverkko

2000-luvun muutokset

Huom! Tilanumerot vuoden 1970 piirustusten mukaan.
Luokkien tilanumeroiden perässä suluissa numero,
jota koululla tällähetkellä käytetään.

1969 lisätyt alakatot

1960 ja aiemmat muutokset 1969 peruskorjauksen muutokset ja lisäykset

1960 ja aiemmat muutokset

1969 peruskorjauksessa yksinkertaistetut kohdat

1990-luvun muutokset: tietoverkko (käytävät)

1969 Kaikkien ikkunoiden ikkunajako
yksinkertaistettiin ja ulko-ovet uusittiin

legenda 15.7.2015
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NYKYTILANNE 1:250 (ALKUPERÄISTÄ EI OLE)

GSEducationalVersion
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ullakko ajoitus 12.7.2015

GSEducationalVersion

1969 peruskorjauksen muutokset ja lisäykset

1990-luvun muutokset: tekn. työn tilat, hoito wc ja tietoverkko

2000-luvun muutokset

Huom! Tilanumerot vuoden 1970 piirustusten mukaan.
Luokkien tilanumeroiden perässä suluissa numero,
jota koululla tällähetkellä käytetään.

1969 lisätyt alakatot

1960 ja aiemmat muutokset 1969 peruskorjauksen muutokset ja lisäykset

1960 ja aiemmat muutokset

1969 peruskorjauksessa yksinkertaistetut kohdat

1990-luvun muutokset: tietoverkko (käytävät)

1969 Kaikkien ikkunoiden ikkunajako
yksinkertaistettiin ja ulko-ovet uusittiin

legenda 15.7.2015

ULLAKKO
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        KUVA 1969 (ALKUPERÄISTÄ EI OLE)VESIKATTO

GSEducationalVersion

1969 peruskorjauksen muutokset ja lisäykset

1990-luvun muutokset: tekn. työn tilat, hoito wc ja tietoverkko

2000-luvun muutokset

Huom! Tilanumerot vuoden 1970 piirustusten mukaan.
Luokkien tilanumeroiden perässä suluissa numero,
jota koululla tällähetkellä käytetään.

1969 lisätyt alakatot

1960 ja aiemmat muutokset 1969 peruskorjauksen muutokset ja lisäykset

1960 ja aiemmat muutokset

1969 peruskorjauksessa yksinkertaistetut kohdat

1990-luvun muutokset: tietoverkko (käytävät)

1969 Kaikkien ikkunoiden ikkunajako
yksinkertaistettiin ja ulko-ovet uusittiin

legenda 15.7.2015

Kuva valokuva työpiirustuksesta /RVA
Kattovarusteita uusittu ja lisätty.

219
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GSEducationalVersion

1969 peruskorjauksen muutokset ja lisäykset

1990-luvun muutokset: tekn. työn tilat, hoito wc ja tietoverkko

2000-luvun muutokset

Huom! Tilanumerot vuoden 1970 piirustusten mukaan.
Luokkien tilanumeroiden perässä suluissa numero,
jota koululla tällähetkellä käytetään.

1969 lisätyt alakatot

1960 ja aiemmat muutokset 1969 peruskorjauksen muutokset ja lisäykset

1960 ja aiemmat muutokset

1969 peruskorjauksessa yksinkertaistetut kohdat

1990-luvun muutokset: tietoverkko (käytävät)

1969 Kaikkien ikkunoiden ikkunajako
yksinkertaistettiin ja ulko-ovet uusittiin

legenda 15.7.2015

Julkisivujen ja leikkausten ajoitus on tehty tuoreimpiin piirustuksiin, eli 
1970-luvun kuviin, joihin peruskorjauksen rakennusaikaiset muutokset 
on merkitty. Alkuperäiset rakenteet on mustattu. Alkuperäiset julkisivut ja 
leikkaukset on esitetty niiden piirustustusten rinnalla, joista alkuperäinen 
suunnitelma on olemassa.

Muutokset leikkauksiin ja julkisivuihin on jaettu seuraavasti:

JULKISIVUT JA LEIKKAUKSET

Muutokset, jotka käyvät ilmi vuoden 1960 nykypohjapiirustuksista. Näitä 
kohtia on leikkauksissa hyvin vähän ja julkisivuissa ei lainkaan.

1969 peruskorjauksessa tehtiin paljon isoja muutoksia. Korjauksen suun-
nittelivat Helsingin kaupungin rakennusviraston arkkitehdit. Suunnitelmat 
on allekirjoittanut arkkitehti Ossi Leppämäki. Leikkauksissa näkyy alakat-
tolisäykset ja tilamuutokset. Julkisivuihin on merkitty lisäykset.

GSEducationalVersion

1969 peruskorjauksen muutokset ja lisäykset

1990-luvun muutokset: tekn. työn tilat, hoito wc ja tietoverkko

2000-luvun muutokset

Huom! Tilanumerot vuoden 1970 piirustusten mukaan.
Luokkien tilanumeroiden perässä suluissa numero,
jota koululla tällähetkellä käytetään.

1969 lisätyt alakatot

1960 ja aiemmat muutokset 1969 peruskorjauksen muutokset ja lisäykset

1960 ja aiemmat muutokset

1969 peruskorjauksessa yksinkertaistetut kohdat

1990-luvun muutokset: tietoverkko (käytävät)

1969 Kaikkien ikkunoiden ikkunajako
yksinkertaistettiin ja ulko-ovet uusittiin

legenda 15.7.2015

GSEducationalVersion

1969 peruskorjauksen muutokset ja lisäykset

1990-luvun muutokset: tekn. työn tilat, hoito wc ja tietoverkko

2000-luvun muutokset

Huom! Tilanumerot vuoden 1970 piirustusten mukaan.
Luokkien tilanumeroiden perässä suluissa numero,
jota koululla tällähetkellä käytetään.

1969 lisätyt alakatot

1960 ja aiemmat muutokset 1969 peruskorjauksen muutokset ja lisäykset

1960 ja aiemmat muutokset

1969 peruskorjauksessa yksinkertaistetut kohdat

1990-luvun muutokset: tietoverkko (käytävät)

1969 Kaikkien ikkunoiden ikkunajako
yksinkertaistettiin ja ulko-ovet uusittiin

legenda 15.7.2015

1969 peruskorjauksessa julkisivuja yksinkertaistettiin poistamalla koristei-
ta. Nämä kohdat on merkitty erikseen. Koska kaikkien ikkunoiden ikku-
najako yksinkertaistettiin, ei sitä ole erikseen merkitty värillä kaavioihin.

Julkisivuja on maalattu peruskorjauksen jälkeen, mutta sitä ei ole erikseen 
merkitty kaavioihin. Leikkauksissa peruskorjausta tuoreemmat muutokset 
näkyvät vain käytävien sähköhyllyinä.

GSEducationalVersion

1969 peruskorjauksen muutokset ja lisäykset

1990-luvun muutokset: tekn. työn tilat, hoito wc ja tietoverkko

2000-luvun muutokset

Huom! Tilanumerot vuoden 1970 piirustusten mukaan.
Luokkien tilanumeroiden perässä suluissa numero,
jota koululla tällähetkellä käytetään.

1969 lisätyt alakatot

1960 ja aiemmat muutokset 1969 peruskorjauksen muutokset ja lisäykset

1960 ja aiemmat muutokset

1969 peruskorjauksessa yksinkertaistetut kohdat

1990-luvun muutokset: tietoverkko (käytävät)

1969 Kaikkien ikkunoiden ikkunajako
yksinkertaistettiin ja ulko-ovet uusittiin

legenda 15.7.2015
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JULKISIVU NELJÄNNELLE LINJALLE
ALKUPERÄINEN 1908
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1969 peruskorjauksen muutokset ja lisäykset

1990-luvun muutokset: tekn. työn tilat, hoito wc ja tietoverkko

2000-luvun muutokset

Huom! Tilanumerot vuoden 1970 piirustusten mukaan.
Luokkien tilanumeroiden perässä suluissa numero,
jota koululla tällähetkellä käytetään.

1969 lisätyt alakatot

1960 ja aiemmat muutokset 1969 peruskorjauksen muutokset ja lisäykset

1960 ja aiemmat muutokset

1969 peruskorjauksessa yksinkertaistetut kohdat

1990-luvun muutokset: tietoverkko (käytävät)

1969 Kaikkien ikkunoiden ikkunajako
yksinkertaistettiin ja ulko-ovet uusittiin

legenda 15.7.2015

JULKISIVU NELJÄNNELLE LINJALLE
NYKYTILANNE (1970)
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JULKISIVU ITÄISELLE PAPINKADULLE
ALKUPERÄINEN 1908
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JULKISIVU ITÄISELLE PAPINKADULLE
NYKYTILANNE (1970)

GSEducationalVersion

1969 peruskorjauksen muutokset ja lisäykset

1990-luvun muutokset: tekn. työn tilat, hoito wc ja tietoverkko

2000-luvun muutokset

Huom! Tilanumerot vuoden 1970 piirustusten mukaan.
Luokkien tilanumeroiden perässä suluissa numero,
jota koululla tällähetkellä käytetään.

1969 lisätyt alakatot

1960 ja aiemmat muutokset 1969 peruskorjauksen muutokset ja lisäykset

1960 ja aiemmat muutokset

1969 peruskorjauksessa yksinkertaistetut kohdat

1990-luvun muutokset: tietoverkko (käytävät)

1969 Kaikkien ikkunoiden ikkunajako
yksinkertaistettiin ja ulko-ovet uusittiin

legenda 15.7.2015
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LEIKKAUKSET A-B ja C-D
ALKUPERÄINEN 1908
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LEIKKAUS A-A

GSEducationalVersion

1969 peruskorjauksen muutokset ja lisäykset

1990-luvun muutokset: tekn. työn tilat, hoito wc ja tietoverkko

2000-luvun muutokset

Huom! Tilanumerot vuoden 1970 piirustusten mukaan.
Luokkien tilanumeroiden perässä suluissa numero,
jota koululla tällähetkellä käytetään.

1969 lisätyt alakatot

1960 ja aiemmat muutokset 1969 peruskorjauksen muutokset ja lisäykset

1960 ja aiemmat muutokset

1969 peruskorjauksessa yksinkertaistetut kohdat

1990-luvun muutokset: tietoverkko (käytävät)

1969 Kaikkien ikkunoiden ikkunajako
yksinkertaistettiin ja ulko-ovet uusittiin

legenda 15.7.2015

Huom! Leikkauksessa ei ole 
esitetty ei-leikkautuvia väliovia

Kerroskorkeus:
1.krs 3.54m
2. - 5.krs 4.25m

luokkien korkeus: 3.75m
salien korkeus: 6m

NYKYTILANNE (1970)
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GSEducationalVersion

1969 peruskorjauksen muutokset ja lisäykset

1990-luvun muutokset: tekn. työn tilat, hoito wc ja tietoverkko

2000-luvun muutokset

Huom! Tilanumerot vuoden 1970 piirustusten mukaan.
Luokkien tilanumeroiden perässä suluissa numero,
jota koululla tällähetkellä käytetään.

1969 lisätyt alakatot

1960 ja aiemmat muutokset 1969 peruskorjauksen muutokset ja lisäykset

1960 ja aiemmat muutokset

1969 peruskorjauksessa yksinkertaistetut kohdat

1990-luvun muutokset: tietoverkko (käytävät)

1969 Kaikkien ikkunoiden ikkunajako
yksinkertaistettiin ja ulko-ovet uusittiin

legenda 15.7.2015

LEIKKAUS B-B JA PIHAJULKISIVU LUOTEESEEN
NYKYTILANNE (1970) n. 1:250

228



JULKISIVU KAAKKOON

GSEducationalVersion

1969 peruskorjauksen muutokset ja lisäykset

1990-luvun muutokset: tekn. työn tilat, hoito wc ja tietoverkko

2000-luvun muutokset

Huom! Tilanumerot vuoden 1970 piirustusten mukaan.
Luokkien tilanumeroiden perässä suluissa numero,
jota koululla tällähetkellä käytetään.

1969 lisätyt alakatot

1960 ja aiemmat muutokset 1969 peruskorjauksen muutokset ja lisäykset

1960 ja aiemmat muutokset

1969 peruskorjauksessa yksinkertaistetut kohdat

1990-luvun muutokset: tietoverkko (käytävät)

1969 Kaikkien ikkunoiden ikkunajako
yksinkertaistettiin ja ulko-ovet uusittiin

legenda 15.7.2015

NYKYTILANNE (1970) n. 1:250
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PIHAJULKISIVU KOILLISEEN

GSEducationalVersion

1969 peruskorjauksen muutokset ja lisäykset

1990-luvun muutokset: tekn. työn tilat, hoito wc ja tietoverkko

2000-luvun muutokset

Huom! Tilanumerot vuoden 1970 piirustusten mukaan.
Luokkien tilanumeroiden perässä suluissa numero,
jota koululla tällähetkellä käytetään.

1969 lisätyt alakatot

1960 ja aiemmat muutokset 1969 peruskorjauksen muutokset ja lisäykset

1960 ja aiemmat muutokset

1969 peruskorjauksessa yksinkertaistetut kohdat

1990-luvun muutokset: tietoverkko (käytävät)

1969 Kaikkien ikkunoiden ikkunajako
yksinkertaistettiin ja ulko-ovet uusittiin

legenda 15.7.2015

NYKYTILANNE (1970) n. 1:250

230



LEIKKAUS C-C JA PIHAJULKISIVU KAAKKOON

GSEducationalVersion

1969 peruskorjauksen muutokset ja lisäykset

1990-luvun muutokset: tekn. työn tilat, hoito wc ja tietoverkko

2000-luvun muutokset

Huom! Tilanumerot vuoden 1970 piirustusten mukaan.
Luokkien tilanumeroiden perässä suluissa numero,
jota koululla tällähetkellä käytetään.

1969 lisätyt alakatot

1960 ja aiemmat muutokset 1969 peruskorjauksen muutokset ja lisäykset

1960 ja aiemmat muutokset

1969 peruskorjauksessa yksinkertaistetut kohdat

1990-luvun muutokset: tietoverkko (käytävät)

1969 Kaikkien ikkunoiden ikkunajako
yksinkertaistettiin ja ulko-ovet uusittiin

legenda 15.7.2015

NYKYTILANNE (1970) n. 1:250
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LIITE 2: PIIRUSTUSLUETTELOT

Apukoulu 1897
P 75-077863 tunnistetiedot, uudisrakennus 
P 75-077864 julkisivu 
P 75-077865 julkisivu 
P 75-077866 pohjat 
P 75-077867 leikkaus

Voittanut kilpailuehdotus 1907 Arkitekten 5/1907 
(ruotsiksi) tai Kotitaide 5/1907 (suomeksi)
Asemapiirustus
Pohja 1.krs
Pohja 2.krs
Pohja 3.krs
Pohja 4.krs
Pohja 5.krs
Leikkaus A-A
Leikkaus B-B
Julkisivu Itäiselle Papinkadulle
Julkisivu Neljännelle linjalle

Alkuperäiset piirustukset 1908 Helsingin kau-
punginarkisto (värillinen aineisto), Arkitekten 5/1909
Asemapiirustus
Pohja 1.krs
Pohja 2.krs
Pohja 3.krs
Pohja 4.krs
Pohja 5.krs
Leikkaus A-B
Leikkaus C-D
Julkisivu Itäiselle Papinkadulle
Julkisivu Neljännelle linjalle

ARKKITEHTIPIIRUSTUKSET Rakennusvalvontaviraston arkisto, (mustavalkoinen 
aineisto)
P 75-077871 tunnistetiedot, uudisrakennus 
P 75-077872 julkisivu 
P 75-077873 julkisivu 
P 75-077874 pohjakerros 
P 75-077875 1.kerros 
P 75-077876 2.kerros
P 75-077877 3.kerros 
P 75-077878 4.kerros 
P 75-077879 leikkaus 
P 75-077880 asemapiirros 

Apukoulun muutostyö 1912 Rakennusvalvonta-
viraston arkisto
P 75-077881 tunnistetiedot, muutos 
P 75-077882 pohja- ja 1.kerros 
P 75-077883 asemapiirros, leikkaus 

Nykypiirustukset 1960 Helsingin kaupungin kiinteis-
tövirasto, Tilakeskus
Asemapiirustus
Kellari
Pohja 1.krs
Pohja 2.krs
Pohja 3.krs
Pohja 4.krs
Pohja 5.krs
Leikkaus A-A (1908)
Leikkaus B-B (1908)
Julkisivu Itäiselle Papinkadulle (1908)
Julkisivu Neljännelle linjalle (1908)

Laajennus 1968 Rakennusvalvontaviraston arkisto
P 75-077902 hyväksymisleima 
P 75-077903 asemapiirros
P 75-077904 kellari
P 75-077905 1.kerros
P 75-077906 2.kerros
P 75-077907 3.kerros
P 75-077908 4.kerros
P 75-077909 leikkaus
P 75-077910 julkisivu Itäiselle Papinkadulle 
P 75-077911 julkisivu koilliseen
P 75-077912 leikkaus, pihajulkisivu kaakkoon

Peruskorjaus 1968Rakennusvalvontaviraston arkisto
P 75-077887 hyväksymisleima 
P 75-077888 asemapiirros
P 75-077889 kellari 
P 75-077890 1.kerros 
P 75-077891 2.kerros 
P 75-077892 3.kerros 
P 75-077893 4.kerros 
P 75-077894 5.kerros 
P 75-077895 ullakko 
P 75-077896 leikkaus 
P 75-077897 julkisivu Neljännelle linjalle 
P 75-077898 julkisivu Itäiselle Papinkadulle 
P 75-077899 julkisivu koilliseen 
P 75-077900 julkisivu kaakkoon, pihajulkisivu luotee-
seen, leikkaus 
P 75-077901 leikkaus, pihajulkisivu kaakkoon 
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RAM-piirustukset 1970 Rakennusvalvontaviraston 
arkisto
P 75-077913 hyväksymisleima
P 75-077914 asemapiirros
P 75-077915 kellari
P 75-077916 1.kerros
P 75-077917 2.kerros
P 75-077918 3.kerros
P 75-077919 4.kerros
P 75-077920 5.kerros
P 75-077921 ullakko
P 75-077922 leikkaus
P 75-077923 julkisivu Neljännelle linjalle
P 75-077924 julkisivu Itäiselle Papinkadulle
P 75-077925 julkisivu koilliseen
P 75-077926 julkisivu kaakkoon, pihajulkisivu luotee-
seen, leikkaus
P 75-077927 leikkaus, pihajulkisivu kaakkoon
P 75-077928 pihajärjestelyt
P 75-077929 aitapiirustus, julkisivut, pohjat, detaljit 
0.00

Peruskorjauksen työpiirustukset Helsingin kaupungin 
rakennusviraston arkisto 

Sadekatos 1971 Rakennusvalvontaviraston arkisto
P 75-077930 hyväksymisleima
P 75-077931 asemapiirros
P 75-077932 pohja, julkisivu, leikkaus
P 75-077933 julkisivu koilliseen

Inventointikuvat 1993 Helsingin kaupungin kiinteistövi-
rasto, Tilakeskus
(Huom! Samat piirustukset Rakennusviraston arkistossa 
päiväyksellä 8.8.1979)
Asemapiirustus
Kellari
Pohja 1.krs (dwg)
Pohja 2.krs (dwg)
Pohja 3.krs (dwg)
Pohja 4.krs (dwg)
Pohja 5.krs (dwg)
Ullakko (dwg) 

Jätekatos 2004 Rakennusvalvontaviraston arkisto
P 5008-136-06 asemapiirustus
P 5008-137-06 katujulkisivu,korttelileikkaus,pohjapiirros
P 5008-138-06 leikkauksia, julkisivut
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IV 1968 Rakennusvalvontaviraston arkisto
I 70-043836 kellari, osa a
I 70-043837 1.kerros, osa a
I 70-043838 1.kerros, osa a
I 70-043839 2. kerros, osa a
I 70-043840 3.kerros, osa a
I 70-043841 4.kerros, osa a
I 70-043842 5.kerros, osa a
I 70-043843 ullakko, osa a
I 70-043844 1.kerros, osa b
I 70-043845 2.-3.kerros, osa b
I 70-043846 4.kerros.,osa b
I 70-043847 5, kerros, osa b
I 70-043848 konehuoneen leikkauksia
I 70-043849 leikkauksia

IV RAM 1970 Rakennusvalvontaviraston arkisto
I 70-043850 kellari, osa a
I 70-043851 1.kerros, osa a
I 70-043852 1a kerros, osa a
I 70-043853 2.kerros, osa a
I 70-043854 3a kerros, osa a
I 70-043855 4a kerros, osa a
I 70-043856 5.kerros, osa a
I 70-043857 ullakko
I 70-043858 1a kerros, osa b
I 70-043859 2.-3.kerros, osa b
I 70-043860 4. kerros, osa b
I 70-043861 a kerros, osa b
I 70-043862 konehuoneleikkauksia
I 70-043863 leikkauksia

LUJUUSLASKELMAT 1909 Rakennusvalvontaviras-
ton arkisto
L 74-018161 laskelmat Kallion kansakoulu 
L 74-018162 laskelmat
L 74-018163 laskelmat

LUJUUSLASKELMAT Kallion kansakoulu, perus-
korjaus ja laajennus Rakennusvalvontaviraston arkisto
L 70-043830 laskelmat 
L 70-043831 laskelmat
L 70-043832 laskelmat
L 70-043833 laskelmat
L 70-043834 laskelmat
L 70-043835 laskelmat

MUUT PIIRUSTUKSET RAK 1968 Rakennusvalvontaviraston arkisto
R 70-043769 perustukset, osa a
R 70-043770 perustukset, osa a
R 70-043771 kellarin katto, osa a
R 70-043772 kellarin katto, osa a
R 70-043773 1.kerros katto, osa a
R 70-043774 1.kerros katto, osa a
R 70-043775 1.kerros katto, osa a
R 70-043776 1.kerros katto, osa a
R 70-043777 3.kerros katto, osa a
R 70-043778 3.kerros katto, osa a
R 70-043779 4.kerros katto, osa a
R 70-043780 4.kerros katto, osa a
R 70-043781 palkit, leikkaus, osa a
R 70-043782 d-porras, osa a
R 70-043783 palkkeja, osa a
R 70-043784 palkkeja, osa a
R 70-043785 paikkeja, osa a
R 70-043786 palkkeja, leikkaus
R 70-043787 palkkeja, leikkaus
R 70-043788 palkkeja, osa a
R 70-043789 palkkeja, osa a
R 70-043790 päätyseinän vahvistaminen, näyttämön 
aukko
R 70-043791 päätyseinän vahvistaminen, tukeminen
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R 72-042166 sadekatoksen rakenteet 1971
R 72-042167 sadekatoksen rakenteet, aitapiirustus 1971

TYÖPIIRUSTUKSET 1969 Rakennusvalvonta-
viraston arkisto
T 70-043753 kellari, osa A
T 70-043754 11-2570-b-68, 1.kerros, osa A
T 70-043755 11-2570-b-68, 2.kerros osa A
T 70-043756 11-2570-b-68, 3.kerros osa a
T 70-043757 11-2570-b-68
T 70-043758 5.kerros, osa a
T 70-043759 5.kerros,osa b, ullakko
T 70-043760 ullakko, osa a
T 70-043761 11-2570-b-68, 1.kerros, osa b
T 70-043762 11-2570-b-68, 2.-3. kerros, osa b
T 70-043763 11-2570-b-68, 4, kerros, osa b
T 70-043764 11-2570-b-68, raitisilma-aukot
T 70-043765 11-270-b-68, lasketut katot

VESI- JA VIEMÄRI 1968 Rakennusvalvonta-
viraston arkisto 
V 3678-226-93 asemapiirros 680990
V 3678-227-93 asemapiirros 680990 muutos 1969
V 3678-228-93 osa A, kellari 680990
V 3678-229-93 osa A, 1.kerros 680990
V 3678-230-93 osa A, 1.kerros 680990
V 3678-231-93 osa A, 2.kerros 680990
V 3678-232-93 osa A, 3.kerros 680990
V 3678-233-93 osa A, 4.kerros 680990
V 3678-234-93 osa A, 5.kerros 680990
V 3678-235-93 osa B, 1.kerros 680990
V 3678-236-93 osa B, 2. ja 3.kerros 680990
V 3678-237-93 osa B, 4.kerros 680990
V 3678-238-93 osa B, 5.kerros 680990
V 3678-239-93 ullakko 680990
V 3678-240-93 linjapiirros 1 680990
V 3678-241-93 linjapiirros 2 680990
V 3678-242-93 linjapiirros 3 680990
V 3678-243-93 linjapiirros 4 680990
V 3678-244-93 rasvanerotin 680990

VESI- JA VIEMÄRI 1988 Rakennusvalvontaviraston 
arkisto
V 4473-343-00 asiapaperi, Kallion Hammashoitola 
881238
V 4473-344-00 Kallion Hammashoitola, pohjapiirus-
tus 881238

RAK Muutospiirustukset 1969 Rakennusvalvonta-
viraston arkisto
R 70-043792 kellarin katto, osa a
R 70-043793 kellarin katto, osa a
R 70-043794 kellarin katto, osa a
R 70-043795 kellarin katto, osa a
R 70-043796 1.kerros katto, osa a
R 70-043797 1.kerros katto, osa a
R 70-043798 2.kerros, katto, osa a
R 70-043799 2.kerros, katto, osa a
R 70-043800 2.kerros, katto, osa a
R 70-043801 2.kerros, katto, osa a
R 70-043802 3.kerros, katto, osa a
R 70-043803 3.kerros, katto, osa a
R 70-043804 4.kerros, katto
R 70-043805 4.kerros, katto
R 70-043806 5.kerros, katto, osa a
R 70-043807 5.kerros, katto, osa a
R 70-043808 5.kerros, katto, osa a
R 70-043809 5.kerros, katto, osa a
R 70-043810 hissi
R 70-043811 ullakon kojehuoneen katot
R 70-043812 palkkeja
R 70-043813 ullakon paloseinän palkki
R 70-043814 ullakon katto, osa a
R 70-043815 ullakon katto, osa a
R 70-043816 11-2570-b-68, perustukset, osa b; laajennus
R 70-043817 ullakon kojehuoneen katot
R 70-043818 11-2570-b-68, putkikanavan kansielementit
R 70-043819 11-2570-b-68, 1.kerros, katto, osa b
R 70-043820 2. kerros, katto, osa b
R 70-043821 11-2570-b-68
R 70-043822 11-1578-c-68, palkkeja, osa b
R 70-043823 5.kerros, katto, osa b
R 70-043824 vesikatto,osa a
R 70-043825 vesikatto ,osa a
R 70-043826 vesikatto, leikkaus, osa a
R 70-043827 lämpökeskuksen porras
R 70-043828 ikkunakaide, osa a
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