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Teuvo Pakkalan koulu Puistikkodulta katsottuna, 2019

4

TEUVO PAKKALAN KOULU, RAKENNUSHISTORIASELVITYS 2019

JOHDANTO

Selvityksen tarkoitus
Teuvo Pakkalan koulun peruskorjauksen hankeselvitys
on käynnistynyt helmikuussa 2019. Tämän hankkeen
osana tehdyn rakennushistoriaselvityksen tarkoituksena
on tunnistaa koulurakennuksen ominaispiirteet, säilyneisyys ja nykytila.
Rakennushistoriaselvityksen rakenne koostuu koulurakennuksen taustatekijöistä, rakentamisen historiasta ja
vaiheista sekä nykytilan kartoittamisesta. Koulutoiminnan näkökulmasta lähialueen tarkastelu kuuluu selvitykseen.

Aineisto
Teuvo Pakkalan koulurakennuksen piirustusaineisto ja
asiakirjat sijaitsevat Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen arkistossa. Rakennuksen kuntoarvion tekovaiheessa vuonna 2004 on harmillisesti hävinnyt alkuperäinen työselostus vuodelta 1948, mutta arkistosta löytyi kiitettävästi
piirustusaineistoa.
Koulun perustamiseen ja sen eri käänteisiin liittyvät
asiakirjat löytyvät Oulun kaupunginarkistosta. Erityisesti
Oulun kaupungin kansakoulujen johtokunnan pöytäkirjat (vuosina 1945-1951), Oulun kaupungin kansakoululaitoksen toimintakertomukset (vuosina 1945-1952) sekä
Oulun kaupungin kunnalliskertomus (1946-50) antoivat

syvällisen ymmärryksen ajan hengestä, olosuhteista ja
toimintatavoista koulurakentamisen ja päätöksenteon
osalta 1940-luvun loppupuolella.
Kansalliskirjaston Heikura-kokoelma on tarjonnut niukasti aineistoa koulun suunnittelutyöhön liittyen, mutta
kaupunginarkkitehtina ja yksityisenä arkkitehtina samanaikaisesti toimineen Heikuran muiden töiden selaaminen antoi ymmärrystä hänen suunnittelussa tekemiinsä
valintoihin. Erityisesti siksi, että Teuvo Pakkalan koulurakennuksen asiakirjoista ei löytynyt rakennusselostusta
tilakeskuksen arkistosta, eikä muualtakaan, joten muissa
suunnittelukohteissa tehdyt materiaali- ja muu valinnat
antoivat johtolankoja selvitystehtävänä olevan koulun
kohdalla tehtyihin valintoihin.
Vuonna 2015 Pohjois-Pohjanmaan liiton teettämä Pohjois-Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö 2015,
Oulun koulut –inventointi (Pia Krogius ja Helena Hirviniemi) antoi ydintiedon koulurakennuksesta.

Koulurakennuksen arkkitehdin Oulun ensimmäisen kaupunginarkkitehti Martti Heikuran elämäntyötä tutkinut
Jonas Malmbergin pro gradu-työ toimi tärkeänä hakuteoksena tässä tutkimuksessa.
Koulun entisen ja nykyisen rehtorin Raimo Rantalan ja
Jari Kestilän sekä koulun entisen opettajan Leena Aleniuksen haastattelut olivat tärkeitä lähteitä tähän selvitykseen. Lisäksi koulun valokuva-albumit koulutoiminnan alkuvuosista antoivat arvokasta tietoa rakennuksen
alkuperäisistä ratkaisuista.
Kustaa Hautalan Oulun kaupungin historia V ja Turo
Mannisen Oulun kaupungin historia VI toimivat pääteoksina Oulun kaupungin kasvua ja sodanjälkeisiä kouluoloja
selvitettäessä. Lisäksi Pertti Huttusen kirjoittama kaksi
osainen laaja teos Oulun kaupungin kansakouluhistoriasta on ollut korvaamaton lähde. Arkkitehti Sirkkaliisa
Jetsosen tutkimus 1950-luvun kouluarkkitehtuurin muutosvaiheesta ja siitä tehty kooste museovirastolle ovat
olleet myös hyödyllisiä selvityksen teossa.

Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikössä rakennussuojelu ja rakennetun ympäristön hoito-kurssilla tehty selvitys Oulun kaupungin Raksilan kaupunginosasta antoi
myös perspektiiviä koulun asemakaavallisen tilanteen
tarkastelussa.
TEUVO PAKKALAN KOULU, RAKENNUSHISTORIASELVITYS 2019
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TEUVO PAKKALAN KOULU

ent. Teuvo Pakkalan kansakoulu, Karjasillan koulu
Sijainti: 			

Teuvo Pakkalan katu 17, 		

			90130 Oulu
Laajuus: 			

1147 htm2, 15 945 m3

Rakennuttaja: 		

Oulun kaupunki

Suunnittelija: 		

Martti Heikura

Suunnitteluvuosi: 		

1947

Valmistumisvuosi:

1950

RAK Suunnittelija:

M. Härö

SÄH Suunnittelutoimisto: Sortavalan Sähkö, Hammarin
			Sähkö OY
LVI Suunnittelutoimisto:

Oulun Onninen OY

Keskeiset korjaukset:
1970-luku Kaukolämpö
1981-83 Peruskorjaus

Teuvo Pakkalan koulun koillispuolinen pääsisäänkäynti

1

KOULU JA SEN YMPÄRISTÖ

luokkasiivessä

1.1.

Koulun esittely

2003 Piha- ja kellarimuutokset

Teuvo Pakkalan koulu on Raksilan ja Karjasillan alueen
lähikoulu, joka on Oulun kaupungin ylläpitämä 1.-6.
-luokkien peruskoulu. Se sijaitsee Raksilan urheilualueen
vieressä kaupungin ydinkeskustan tuntumassa. Koulussa
toimivat myös 3.-6. -musiikkiluokat ja A2 –kieleksi voi
valita saksan tai ranskan. Koulussa opiskelee 290 oppilasta ja 11 perusopetusryhmää. Koulussa toimivat musiikkiluokat 3.–6. -luokilla, joille otetaan oppilaita koko
kaupungin alueelta. Musiikkiluokkatoiminta alkoi koulussa vuonna 1967. Koulun tiloissa on myös toiminut Suzuki-koulu Oktavian musiikin opetus.

1995-98 Ilmanvaihto painovoimaisesta koneelliseksi

2005-06 Peruskorjaus; luokkasiiven ikkunoiden uusiminen, porrashuoneiden ja juhlasiiven ikkunoiden kunnostaminen.
Suojelutilanne:
RKY 2009, valtakunnallisesti arvokkaan aluekokonaisuuden Puu-Raksilan julkinen rakennus.
MRKY 2015, Pohjois-pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö 2015/arvot: rakennushistoriallinen,
historiallinen, maisema- ja ympäristöhistoriallinen ja
säilyneisyys.
Asemakaava:Voimassa olevassa asemakaavassa merkintä

Arkkitehti Martti Heikuran suunnitteleman koulun rakentaminen aloitettiin jo vuonna 1947, mutta rakennustarvikkeiden puutteen vuoksi työt jouduttiin keskeyt-

Y (yleisten rakennusten korttelialue).
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tämään useita kertoja. Teuvo Pakkalan kansakouluksi
nimetty kansakoulurakennus valmistui syksyllä 1950. Peruskoulu-uudistuksessa 1970-luvulla koulun nimi muutettiin Teuvo Pakkalan kouluksi.
Vuosina 1951–1960 koulun kellarikerroksessa toimi Oulun kaupunginkirjaston ensimmäinen sivukirjasto, Karjasillan sivukirjasto.1
Teuvo Pakkalan koulu on osa Raksilan puutaloalueen
asemakaavallista kokonaisuutta ja se kuuluu valtakunnallisesti merkittävään Raksilan puutaloalueeseen (RKY
1 Manninen,Turo: Oulun kaupungin historia VI, s. 347–348. Oulu: Oulun
kaupunki, 1995.
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Teuvo Pakkalan koulu sijaitsee Oulun kaupungin Raksilan kaupunginosassa

Koulu rajoittuu Raksilan liikuntakeskittymään, jonka muodostavat Oulun
jäähalli, Raksilan pesäpallostadion, Oulu-halli sekä Oulun uimahalli.

2009).2 Vuonna 1950 valmistunut kolmekerroksinen
tiilirakenteinen koulurakennus on kaupunkikuvallisesti
tärkeä, sillä se sijoittuu matalan puurakenteisen Raksilaa halkovan Puistikkokadun päätyyn. Nykyään Puistikkokadun kasvillisuuden kasvettua ja liikennejärjestelyjen
muututtua koulurakennuksen näkyvyys kaukaa, esim.
Ratakadulta, on estynyt kasvillisuuden ja puistorakentamisen vuoksi ja lähempääkin katsottuna näkyvyys on
kärsinyt. Rakennusmateriaaliltaan, ikkunarivistöltään
ja korkeudeltaan alueen valtavirran puurakenteisesta
rakennuskannasta poikkeavana julkisrakennuksena se

kuitenkin erottuu arvokkaasti. Yhdessä viereisten koulurakennusten kanssa rakennus muodostaa yhtenäisen
koulurakennusrintaman Teuvo Pakkalan kadun varrelle. Koulu rajoittuu Raksilan liikuntakeskittymään, jonka
muodostavat Oulun jäähalli, Raksilan pesäpallostadion,
Oulu-halli sekä Oulun uimahalli.

1

Teuvo Pakkalan koulun pohjoispuolella naapurina on
Palvelualan opisto, ja etelänpuoleisena naapurina on
OAMK:n liiketalouden yksikkö, josta on suunnitteilla
Raksilan lukio. Koulupihan kaakkopuolella sijaitsee Urheiljanpuisto.
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4

Teuvo Pakkalan koulun pohjoispuolella on naapurina Palvelualan opisto ja etelänpuoleisena naapurina OAMK:n liiketalouden yksikkö, josta on suunnitteilla Raksilan lukio.

OAMK:n liiketalouden yksikkö, jonka tilalle on
tulossa Raksilan lukio

2

Palvelualan opisto

3

Jäähalli

4

Raksilan pesäpallostadioni

5

Oulu-halli

6

Oulun uimahalli

7

Pakkalan kenttä

2 Raksilan puutaloalue, Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY, Museovirasto
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=5105.
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Koulun ympäristössä sijaitsevat liikuntakeskittymät ja koululaitokset

Kajaanintie

Välkkylä

Raksila
(a) Näkymä Teuvo Pakkalan koulusta Raksilan Puistikkokadulle päin.

c

V

V

e

V

a

d

V

V

g

V

V

b

h f
V

Kainuuntie
Karjasilta

1
2

8

OAMK:n liiketalouden yksikkö
Palvelualan opisto

3
4

Jäähalli
Raksilan pesäpallostadioni

TEUVO PAKKALAN KOULU, RAKENNUSHISTORIASELVITYS 2019

5
6
7

Oulu-halli
Oulun uimahalli
Pakkalan kenttä

(e) Näkymä Teuvo Pakkalan kadulta Urheilukatua pitkin

(b) Näkymä Teuvo Pakkalan koululta Karjasillalle, Kainuuntielle päin. Vasemmalla
OAMK:n liiketalouden yksikkö, oikealla Puu-Raksilan alue.

(f) Teuvo Pakkalan koulun sisäpiha avautuu Urheilupuistoon
ja laajalle viheralueelle.

(c) Näkymä Teuvo Pakkalan koululta pohjoiseen Kajaanintielle. Oikealla Oulun Palvelualan Kuva: (d) Näkymä Teuvo Pakkalan kadulta kaakkoon. Oikealla OAMK:n
opisto, vasemmalla Puu-Raksilan alue.
liiketalouden yksikkö.

(g) Teuvo Pakkalan koulun sisäpihalta avautuvat näkymät kohti
Urheilijanpuistoa ja Pakkalan kenttää.

(h) Näkymä Teuvo Pakkalan kadulta kaakkoon. Oikealla OAMK:n liiketalouden yksikkö,
vasemmalla Urheilijanpuisto.
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2
TEUVO PAKKALAN
KOULUN SYNTYVAIHEET JA
TAUSTATEKIJÄT
2.1.

Kaupunki kasvaa radan itä- ja 		
kaakkopuolelle

Kaupungin kasvu radan itäipuolella alkoi jo 1900-luvun
alussa.Vuoden 1902 asemakaavaehdotuksessa ja vuoden
1907 asemakaavassa nähdään Raksilan kaupunginosan
muodostuminen Ratakadun ja Syrjäkadun väliin.Vuonna
1924 asemakaavassa varsinainen Raksilan puutaloalue
kokonaisuudessaan muodostuu niin, että radan länsipuolella kaupungin keskusta alueella itä-länsi suuntaisten katujen jatkeena radan itäiselle puolelle Raksilassa
muodostuu katuverkosto. Pakkahuoneen kadun jatkeena muodostuu Puistikkokatu Raksilan kaupunginosassa,
joka muodostaa itä-länsi suunnassa Raksilassa keskiakselin, joka päättyy Vainionkadulle (nykyinen Teuvo Pakkalan katu). Puistikkokadun itäpäädyssä asemakaavassa on
varattu paikka julkiselle rakennukselle.

Asemakaava vuodelta 1902. Kuva: Oulun kaupunginarkisto.

Asemakaava vuodelta 1907. Kuva: Oulun kaupunginarkisto.

Asemakaavaehdotus vuodelta 1924. Kuva: Oulun kaupunginarkisto.

Asemakaava vuodelta 1940. Kuva: Oulun kaupunginarkisto.

Oulun kaupunki laajentui kaakkoon sodan jälkeisen ajanjakson siten, että perustettiin Karjasillan rintamamiestalopainotteinen kaupunginosa. Karjasillan ensimmäisen
asemakaavan laati kaupunginarkkitehti Martti Heikura vuonna 1943. Kaava vahvistettiin syksyllä 1944. Ensimmäiset Ruotsin lahjatalot oli pystytetty Karjasillalle
kuitenkin jo vuonna 1940 pian talvisodan päättymisen
jälkeen. 3
3
Karjasilta - rakennetun ympäristön inventointi 2014. Oulun
kaupunkisuunnittelu. Sarja A 218, s.21.
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Ilmakuva, 1939. Raksila ei ole vielä muodostunut kokonaisuudessaan. Kuva: Oulun kaupunki, yhdyskuntaja ympäristöpalvelut

2.2.

Painetta koulun rakentamiselle

Sodan jälkeen vuosina 1945-74 kansakouluikäisten määrä kasvoi vauhdikkaasti Oulussa. Oppilaiden suuri määrä
suhteessa koulujen vähäisyyteen johti lapsille raskaaseen
vuorolukuun4, jolloin lapset kävivät koulua kahdessa
vuorossa.
Vuonna 1945 Oulun kaupungin kansakoulujen johtokunta oli esittänyt kaupunginhallitukselle, että tämä ryhtyisi
valmisteleviin toimenpiteisiin koulutalon rakentamiseksi

Vuoroluvun aikaa.Yksi luokkahuone, kaksi luokkaa. Kuva:Teuvo Pakkalan koulun arkisto

Karjasillan kaupunginosaa varten. 5
Vuonna 1946 Karjasillankankaalla asuvien lapsien vanhemmat lähettivät kirjeen johtokunnalle, jossa he pyysivät johtokuntaa ryhtymään toimenpiteisiin koulutalon
saamiseksi Radantaustaa ja Karjasiltaa varten. Johtokunta toteaa pöytäkirjassaan, että kaupunginhallitus on tietoinen asian kiireellisyydestä ja on käsitellyt asiaa ja sen
toimesta on mm. laadittu piirustukset koulutaloa varten.6 Vaikeasta rakennusainetilanteesta tietoisena johto5
Oulun kaupungin kansakoulujen johtokunnan pöytäkirja
214 §, 1945.

4
Turo Manninen ”Kasvun aika: Oulu 1945-1990” teoksessa
Oulun vuosisadat 1605 – 2005, (toim.) Reija Satokangas, 2005, s.149175.

6
Oulun kaupungin kansakoulujen johtokunnan pöytäkirja
215§, 1946.

kunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se varaisi
määrärahan kaupungin seuraavan vuoden talousarvioon
tarkoitusta varten. Maailmansodan jäljiltä elettiin pula-aikaa ja rakennusaineiden saatavuus oli heikko.

2.3.

Koulun sijainti valikoituu

1940-luvun lopussa Karjasillan asukasluvun nopea kasvu synnytti kansakoulutarpeen alueella. Samaan aikaan
radan itäisellä puolella Raksilan ja Itä-Lyötyn ja osittain
keskustan koulutarpeisiin oli vastattava. Tällaisen suuren
koulun sijaintipaikka ei voinut tällöin olla Karjasilta vaan
koulu oli syytä sijoittaa Karjasillan ja keskustan puoliväliin, Raksilaan.7 Koulun paikaksi valikoitui jo vuoden
7
Pertti Huttunen.1986. Oulun kaupungin kansakoulu 18741974 osa 2., sivu 222.
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Teuvo Pakkalan koulu rakentamisvaiheessa. Kuva:Teuvo Pakkalan koulun arkisto, kopio Rakennusmestari Eino Koivupuron kuva-arkistosta.

1924 asemakaavassa Puu-Raksilan Puistikkokadun itäpäätyyn ositettu julkisen rakennuksen paikka.

2.4.

Rakentaminen alkaa

29.7.1947, Oulun kaupungin maistraatti vahvisti koulurakennuksen piirustukset ja KYMRO (Kulkulaitosten
ja yleisten töiden ministeriö, rakennusasiain osasto)
myönsi 26.8.1947 rakennustyöluvan koulurakennuksen
rakentamiselle. Tilavuudeltaan 15 800m3:n rakennuksessa oli määrä käyttää poltettua tiiltä sekä lämpöeristeenä
12

kevytbetonia. Rakennuksen oli määrä valmistua keväällä
1949.
Rakentamistyöt alkoivat jo vuonna 1947, mutta rakennus
saatiin valmiiksi vasta 1950 syyskauden alussa. Rakennuksen viivästyminen joutui ensisijaisesti rakennusmateriaalin puutteesta, mikä ajoittain jopa pakotti lopettamaan
työt kokonaan.8 Kellarikerroksen rakentamisen jälkeen
rakentaminen keskeytyi. Saman aikaan koulun kanssa

rakennettiin Merikosken voimalaitosta ja koululle tarkoitettuja varoja jouduttiin siirtämään voimalatyömaan
valmiiksi saattamiseen. Päätoimittaja Valde Näsi kertoo
tilanteesta kirjoituksessaan ”Evakkopienokaisten asialla”, teoksessa 1874-1974 Sinun kaduillas koulutie: ”…
kun koulurakentaminen muista syistä oli keskeytyksissä,
niin tiilet annettiin lainaksi poliittiselle taloyhtiölle Tuiran
puolelle ja kun taloyhtiö meni nurin, ei ollut lainan palauttajaakaan”. 9

8

9

Ibid.
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Valde Näsi ”Evakkopienokaisten asialla”, teoksessa 1874-

Ilmakuva, otettu arviolta 1951-1955 välisenä aikana. Kuva: Teuvo Pakkalan koulun arkisto

Teuvo Pakkalan koulun entinen rehtori Raimo Rantala
kertoi tarinan jonka oli kuullut koulun rakentamisessa
toimineelta rakennusmestari Eino Koivupurolta, että
kun koulurakentaminen oli keskeytynyt ja oli talvipakkaset, niin koulurakennuksen ympärille tehtiin tulipesiä
rakennuksen pakkasvaurioide estämiseksi.10
Vuonna 1948 Oulun kaupungin kansakoulujen johto1974 Sinun kaduillas koulutie, 1974, s.111.
10
Haastattelu Raimo Rantala, 13.6.2019.

kunta kehotti kaupunginhallitusta jatkamaan koulun rakennustöitä heti kun on mahdollista vielä tukalammaksi
tulleen koulutilojen puutteen vuoksi.
Koulurakennus valmistui ja loppukatselmus pidettiin
26.1.1951. Koulu aloitti toimintansa kuitenkin jo syksyllä
1950.

2.5. Karjasillan koulusta Teuvo Pakkalan kouluksi
Koulurakennuksen suunnittelu- ja rakentamisaikana käytettiin nimitystä ”Karjasillan koulu”. Koulun nimettiin
oululaisen kirjailija Teuvo Pakkalan mukaan vuonna 1950
kansakoulujen johtakunnan pyynnöstä sillä perusteella,
että koulu ei sijainnut Karjasillalla ja kirjailija Teuvo Pakkala oli erityisesti tunnettu lapsikuvauksistaan. Koulun
vihkiäisiät pidettiin kirjailijan syntymäpäivänä 9. huhtikuuta 1951.Osallistujien suuren määrän vuoksi vihkiäi-
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Teuvo Pakkalan koulun vihkiäisjuhlat 9.4.1951. Juhlakuorossa mukana Oulun miesopettajat.
Kuva:Teuvo Pakkalan koulun arkisto

set koulun oppilaiden vanhemmille järjestettiin erikseen
11. ja 12. huhtikuuta.11
Teuvo Pakkalan koulussa oli sen valmistuessa syksyllä
1950 713 oppilasta ja lukuvuonna 1951-1952 oppilasmäärä oli 826, joka oli suurin oppilasmäärä koko Oulun
kaupungin kansankouluissa.12

2.6.

Teuvo Pakkalan koulu lukuvuosi 1952-53. Luokka 6a., Opettaja Helmi Hulkkonen.
Kuva:Teuvo Pakkalan koulun arkisto

1950-luvun koulurakennukset

Kansakoulujen rakentaminen oli vilkasta sodan jälkeisessä Suomessa 50-luvulla. Rakennustyyppinä koulurakennus muodostui monikerroksisesta luokkahuonesiivestä
ja matalammasta liikunta- ja juhlasalisiivestä. Harjakattoiseen ja tiilirunkoiseen kouluun tehtiin painovoimainen ilmanvaihto. Pienemmät koulut rakennettiin puusta.
Kun 1950-luku päättyi, Suomessa oli liki 7000 koulua.13

11
Kertomus Oulun kaupungin kansakoululaitoksen toiminnasta lukuvuonna 1950-1951, toim. Aarne Lahtinen, s.29.
12
Kertomus Oulun kaupungin kansakoululaitoksen toiminnasta lukuvuonna 1951-52, toim. Reino H.Rasi.
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13
Jetsonen, Sirkkaliisa. “Kyläkouluista lähiökouluihin 1945–
1960.” [online] Koulurakennus.fi, Museovirasto. Saatavilla www muodossa <URL: http://www.koulurakennus. fi/.> (luettu 20.6.2019).
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Opettajia välitunnilla opettajainhuoneessa.
Kuva:Teuvo Pakkalan koulun arkisto
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Oulun kaupungin ensimmäisen kaupunginarkkitehdin
Martti Heikuran opiskelijakaverin vuonna 1931 piirtämä karikatyyri Heikurasta.
Kuva : Kansallisarkisto, Heikura kokoelma

Martti Gunnar Heikura (1909–63)

Teuvo Pakkalan kadun myötäisen luokkasiiven käytävien molemmissa päädyissä on suuret ruutuikkunat, joiden ansioista käytävät ovat hyvin valoisat.

Martti Heikura oli syntynyt Oulussa 29.
heinäkuuta 1909.

3.1. Koulurakennuksen kuvaus

Hän valmistui arkkitehdiksi Teknillisestä
korkeakoulusta 1935.

Oulun kaupungin ensimmäisen kaupunginarkkitehdin
Martti Heikuran suunnittelema tiilirakenteinen, rapattu
kolmikerroksinen koulurakennus edustaa jälleenrakennusaikakauden kansakouluarkkitehtuuria parhaimmillaan. Koulu on ensimmäinen Heikuran suunnittelema
muutamaa luokkahuonetta suurempi koulurakennus.14
Se liittyy Suomessa ja Heikuran tuotannossa johdonmukaiseksi muotoutuneeseen koulurakentamisen tapaan.15

Työskenteli Oulun piiriarkkitehti Gustaf
Strandbergin (1898–1853) toimistossa
1936–38
Turun kaupungin rakennustarkastaja Viljo
Laitsalmen toimistossa vuosina 1938–39.
Vuosina 1939-1963 Heikura toimi Oulun
kaupunginarkkitehdin virassa.
Virkansa ohella hänellä oli oma suunnittelutoimisto vuodesta 1939 alkaen.

14
Jonas Malmberg. Oulun kaupunginarkkitehti Martti Heikura- puukaupungista Pohjois-Suomen keskukseksi. Taidehistorian Pro
gradu- tutkielma, Helsingin yliopisto 2013, s. 72.
15

Martti Heikura kuoli vunna 1963 äkillisesti sairastumisen seurauksena.

Ibid, s.73.

Rapatuissa julkisivuissa on 50-luvun detaljeja, kuten katujulkisivussa sijaitseva eteishallin pyöreä ikkuna sekä
porrashuonetornin pikkuparveke ja paikoitellen koristeena puhtaaksimuurattua tiiltä. Koulurakennuksen kattotiilinen aumakatto poikkeaa arkkitehdin myöhemmin
50-luvulla suunnittelemisesta koulurakennuksista.
Rakennus koostuu kahdesta siivestä, joista toisessa on
juhla-/liikuntasali aputiloineen ja toisessa luokkahuoneet
leveän keskikäytävän molemmin puolin. Korkeamman,
Teuvo Pakkalan kadun myötäisen luokkasiiven käytävien
molemmissa päädyissä on suuret ruutuikkunat, joiden
ansioista käytävät ovat hyvin valoisat. Luokkasiivessä
luokkahuoneet sijaitsevat kolmessa kerroksessa ja saman siiven kellarissa on ruokala ja keittiö. Juhlasalisiipi

TEUVO PAKKALAN KOULU, RAKENNUSHISTORIASELVITYS 2019
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Rapatut julkisivut ja puhtaaksi muuratut tiilidetaljit, katujulkisivussa sijaitseva eteishallin pyöreä ikkuna sekä porrashuonetornin pikkuparveke ovat 50-luvun tyypillisiä piirteitä.

Teuvo Pakkalan kadun myötäisen luokkasiiven käytävien molemmissa päädyissä on suuret ruutuikkunat. Kuva:Teuvo Pakkalan koulun arkisto
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Pihalla on betonirunkoinen sadekatos.

Betonirunkoinen sadekatos.

Sisäänkäynnit, porrashuoneiden korkeat ikkunat sekä luokkahuoneiden tasavälein sijoitetut ikkunat.

on matalampi massa ja se jakaa pihan siten, että opettajien sisäänkäyntipiha ja välituntipiha erottuvat omiksi
alueikseen. Pihalla on betonirunkoinen sadekatos.
Alkuperäisissä suunnitelmissa luokat jakaantuivat niin,
että kahden luokkahuoneen jälkeen oli noin puolen luokan kokoinen aulatila käytävän toisella puolella. Tämä
pieni aulatila toi lisää luonnonvaloa varsinaiseen suureen käytävätilaan. Ns. aulasyvennyksiä käytettiin mm.
koulun aamunavauksissa, myöhemmin musiikkiluokkien
konserttisalina.16 Käytävän varrelle sijoittuneet aulasyvennykset tarjosivat koulun historian aikana lisää luokkatilaa tarpeen tullen, sillä mm. 60-luvulla nämä toimivat
16
Koulun entisen rehtorin Raimo Rantalan haastattelu
13.6.2019.

luokkina. Oppilasmäärien vähentyessä käytävästä seinällä erotetut aulasyvennykset yhdistettiin keskikäytävän tilaksi mm. 80-luvun alussa ja taas saman vuosikymmenen
lopussa ne erotettiin luokkatilaksi.

peräisenä. Koulussa luokkasiiven ikkunat on vaihdettu
2000-luvun alkupuolella, mutta ikkunoiden puitejako ja
väri myötäilevät alkuperäistä ikkunamallia, joten se ei ole
vaikuttanut merkittävästi rakennuksen ulkoasuun.

Rakennuksen luokkasiiven ja juhla-/liikuntasalisiiven yhtymäkohdassa sijaitsevan pääporrashuoneen kaakko- ja
luodejulkisivuissa sekä luokkasiiven pihanpuoleisessa
eteläisessä porrashuoneessa nousevat korkeat ruutuikkunat ovat tunnusomaisia. Luokkahuoneiden ikkunat
ovat julkisivussa tasavälein. Juhla-/liikuntasalin aukotus
on niukempi. Sisäänkäyntien yllä on teräsbetonirakenteiset lennokkaat lipat.
Rakennuksen kokonaishahmo on säilynyt hyvin alkuTEUVO PAKKALAN KOULU, RAKENNUSHISTORIASELVITYS 2019
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TEUVO PAKKALAN KANSAKOULUN TILAOHJELMA JA ARKKITEHTUURI

Julkisivut luoteeseen ja kaakkoon1947. Oulun kaupungin tilakeskuksen arkisto.
Asemapiirros 1947. Oulun kaupungin tilakeskuksen arkisto.

Martti Heikuran vuonna 1947 lähes valmiiksi suunnittelema koulu sijoittui
Raksilan Puistikkokadun itäpäädyssä Vainionkadun varrella vuoden 1924
asemakaavassa julkiselle rakennukselle osoitetulle tontille. Vainionkadun
nimi muutettiin myöhemmin Teuvo Pakkalan kaduksi.
Sunnitelmissa Teuvo Pakkalan kadun suuntainen 3-kerroksinen rakennusmassa on luokkasiipi. Koulurakennuksen juhla-/liikuntasalisiipi on 2-kerroksinen.
Heikuran suunnitelmissa ei ole koulun pihasuunnitelmaa.
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Julkisivut koilliseen ja lounaaseen. Pääpiirustukset v. 1947. Oulun kaupungin tilakeskuksen arkisto.

Porrashuoneen parveke ja lipputanko sekä piipun kaiteen
detaljisuunnittelu. Kuva: Oulun kaupungin tilapalvelut.
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Lukuvuosi 1950-luvun alkupuoli. Opettaja Vainö Nissinen. Kuva:Teuvo Pakkalan koulun arkisto.

Lukuvuosi 1952-53, 5a-luokka. Opettaja Helmi Hulkkonen. Kuva:Teuvo Pakkalan koulun arkisto.

Lukuvuosi 1953-54, 1-luokka. Opettaja Maija-Liisa Liljeblad. Kuva:Teuvo Pakkalan koulun arkisto.

Lukuvuosi 1968-69 3-luokka. Opettaja Esko Laukkanen Kuva:Teuvo Pakkalan koulun arkisto.
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Alkuperäiset naulakot.

Teuvo Pakkalan koulun luonnonopinluokka, oppilaskoroke.

3.2.

Luokkahuoneet

50-luvulla kansakoulurakennuksen tilaohjelman perusyksikkö oli luokka.17 Teuvo Pakkalan koululla oli 14 luokkaa,
jotka olivat kolmessa kerroksessa keskikäytävän reunoille riviin sijoitettuina.
Teuvo Pakkalan koulu kuului 50-luvun ns. keskikäytävä koulutyyppiin, joka oli yleinen koulutyyppi 50-luvun
alkupuolella. 18 1950-luvun loppua kohti yleistyi kapearunkoinen sivukäytäväratkaisu joka mahdollisti luokkien
17
Jetsonen, Sirkkaliisa. “Kyläkouluista Lähiökouluihin 1945–
1960.” [online] Koulurakennus.fi, Museovirasto. Saatavilla www muodossa <URL: http://www.koulurakennus. fi/.> (luettu 20.6.2019)
18

Teuvo Pakkalan koulun luokka, opettajan koroke (kateederi).

sijoittamisen edullisempaan ilmasuuntaan.
50-luvulla kansakoulujen luokissa opettajan pöytä sijaitsi
kateederilla ja liitutaululla varustetussa päädyssä. Oppilaat istuivat pulpettirivistöissään kasvot kohti opettajaa
ja liitutaulua. Mahdollisimman neliömäistä luokkahuonetta pidettiin hyvänä. Teuvo Pakkalan koulussa luokkahuoneet olivat suorakulmaisia. Kapeammalla sivullasijaitsi opettajakoroke eli kateederi.
Luonnonopinluokka suunniteltiin lähes aina porrastetusti nousevaksi.
1940- 50 luvulla suunniteltiin myös koulun kaikki kiintoja irtokalusteet. Teuvo Pakkalan koulun opettajainhuo-

neessa säilyneet kaapit ja oppilaspöydät ovat edelleen
hyvässä kunnossa. Arkkitehti Martti Heikuran toimiston
suunnittelemat luokkasiiven käytäviin tarkoitetut naulakot ovat siirtyneet liikuntasalisiipeen pukuhuoneisiin.
Luokkahuoneiden lisäksi Teuvo Pakkalan kansakoulun
tilaohjelmaan kuului voimistelu-/juhlasali aputiloineen,
käsityön opetustilat sekä luonnonopin luokka. Lisäksi
kouluun kuului koulukeittola, kirjasto- ja kerhohuone,
opettajainhuone, aula ja käytävät sekä wc:t. Poikien ja
tyttöjen wc:hin päästiin eri rapuista. Kuten oli tapana
kaupunkikouluissa, tilaohjelmaan kuuluivat myös koululääkärin ja hammaslääkärin vastaanottotilat.
Teuvo Pakkalan koulun luokkasiiven kerroksissa vesipis-

Ibid.
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Ylhäällä 2.krs:n käytävän vesipisteet.
Alhaalla 3.krs:n käytävän lounaispäädyn vesipiste.

Riisitautia vastaan kouluissa ja neuvoloissa annettiin valohoitoa 1920-luvulta alkaen. Valonlähteenä on toiminut
ns. alppiaurinkolamppu joka oli ultraviolettisädelamppu.
Ultraviolettisäteilyn vuoksi ”alppiauringonottajan” oli
käytettävä erityisiä suojalaseja, jotta silmät eivät vahingoittuisi säteilystä.21

Luokkakerroksissa vesipisteet sijaitsivat keskikäytävän molemmissa päissä,
siten, että käytävän koillispäädyssä oli pyöreä teräksinenvesiallas.

teet sijaitsivat keskikäytävän molemmissa päissä siten,
että käytävien koillpäädyissä oli pyöreä teräksinen vesiallas.19 Kesällä 2019 sellainen oli enää vain 1. kerroksessa kunnes elokuussa 2019 sekin oli poistettu.
Kansakoulun tyyppiratkaisuissa yhteiset tilat, kuten ruokasali ja kerhohuone, sijoitettiin yleensä koulurakennuksen alempiin kerroksiin ja ylemmissä kerroksissa oli
luokkahuoneita. Opettajainhuone pyrittiin sijoittamaan
keskeiselle paikalle. Teuvo Pakkalan koulussa ruokasali
sijaitsi puolikellarikerroksessa ja kerhohuone 1. kerroksessa. Opettajainhuone taas sijaitsi 2. kerroksessa.

Teuvo Pakkalan koulun valmistuessa lääkärin ja kouluhoitajan tilat sijaitsivat luokkasiiven 1.kerroksen luodepuolen keskiosassa. Vuoden 1951 loppupuolella kaupungin
kansakoulujen johtokunta päätti järjestää valohoitohuoneen koulun ”poliklinikan” viereiseen luokkaan, niin, että
kyseinen luokka toimii opetusluokkana vain aamuvuorossa, jotta sitä voitaisiin käyttää iltapäivällä valotushuoneena. 20

19

20
Oulun kaupungin kansakoulujen johtokunnan pöytäkirja
226 §, 4.10.1951

24

Haastattelu, Raimo Rantala 13.6.2019.

Oulun kansakoulun lapsia alppiauringossa.
Kuva : Oulun kaupungin kansakoulu 1874-1974. 2. Osa. Oppivelvollisuuskoulusta peruskouluun 1921-1974. Oulu 1986, s.152.
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Teuvo Pakkalan koulun hiljaittain eläkkeelle jäänyt vararehtori ja opettaja Leena Alenius muistaa istuneensa
koulussa valohoitohuoneessa.22 Valohoitoa Oulun kouluissa annettiin tiettävästi 70-luvulle asti.23
21
Aurinkolamppuja 1920 ja 1970-luvuilta. https://www.
kansallismuseo.fi/fi/kuukauden-esineet/2006/aurinkolamput,
luettu
30.7.2019
22
Haastattelu Leena Alenius, 13.6.2019
23
”Alppiauringolla riisitautia vastaan – Nuottasaaren kansakoulussa kalpeimmille annettiin valohoitoa” Kaleva 25.8.2017
saatavissa https://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/alppiauringolla-riisitautia-vastaan-nuottasaaren-kansakoulussa-kalpeimmille-annettiin-valohoitoa/768601/

Talonmiehen asunto
Huone
Keittiö
Eteinen
Huone
Suihkuhuone
Kuivaushuone

Pukuhuone
Pukuhuone

Lautavarasto

Poikien käsityöluokka

Maalaus ja
valmiit työt

Koulutarvikevar.

Keskikäytävä

Kerhohuone

Valohoitohuone
Luokka

Koululääkäri
Luokka

Luokka

1. kerros, 1947.
Kuva: Oulun kaupungin tilakeskuksen arkisto.
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Pääporrashuone

3.3.

Porrashuoneet

Teuvo Pakkalan koululla on kaksi pääporrashuonetta.
Toinen pääporrashuone sijaitsee luokkasiiven ja juhlasalisiiven keskellä niin, että koulurakennuksen sisäänkäynnit sekä koillispuolelta että eteläisen sisäpihan puolelta
avautuvat pääporrashuoneen eteishalliin, josta noustaan
sekä juhlasaliin että luokkakerroksiin.
Marmorimosaiikkiset porrastasanteet ja askelmat nousevat juhlallisesti ylöspäin. Porrashuoneen luode- ja
kaakkopuolella koko porrashuoneen korkuisiksi nousevat ikkunat tuovat runsaasti päivänvaloa porrashuoneeseen. Kerrostasanteilla lattiapinnasta n. 50 cm:n korkeudella olevat valkoiseksi maalatut, Heikuran toimistossa
26

Eteläinen porrashuone

suunnitellut rautakaiteet suojaavat ikkunoita.
Osittain muurattujen porraskaiteiden päällä on lakattu
tumma puulevy. Puuosan päällä on myös kaidetta pitkin
liukumista estämään asennetut puiset nappulat. Puuosan
päälle asennetut messinkiset käsijohteet luovat arvokkuutta porrashuoneeseen. 2:n ja 3:n kerroksen välitasanteen seinässä korkealla sijaitseva pieni parveke jatkuu
saman kokoisena ja muotoisena rakennuksen julkisivuun,
jossa sijaitsee lipputanko. Sittemmin kun saatiin lipputanko koulun pihalle, tämä parveke ja lipputanko jäivät pois
käytöstä, jolloin porrastasanteilta parvekkeelle nousevat
tikkaat poistettiin.
Porrashuoneessa on 1950-luvun koulurakennukselle

TEUVO PAKKALAN KOULU, RAKENNUSHISTORIASELVITYS 2019

tyypillinen suuri taideteos. Ensimmäisen kerroksen porrastasanteella sijaitseva Leirielämää-niminen teos on
kooltaan 235 × 510 senttimetriä ja se on taidemaalari
ja taidegraafikko Olli Seppäsen vuonna 1959 tekemä seinämaalaus.
Toinen pääporrashuone sijaitsee koulurakennuksen
luokkasiiven lounaispäädyssä. Porrasaskelmat ja tasanteet ovat marmorimosaiikkia. Portaikon pinnakaiteet
ovat valkoiseksi maalatut. Tummasta puusta tehtyyn
käsijohteeseen on asennettu puunappuloita liukumisen
estämiseksi.
Koko porrashuoneen korkuiseksi nousevien ikkunoiden
ansiosta porrashuone on hyvin valoisa ja juhlallinen.

Näyttämö

Portaat, 1950. Oulun kaupungin tilakeskuksen arkisto

Voimistelu- ja juhlasali

Telinevarasto
Eteläinen porrashuone

Pääportaat
Luonnonopin luokka

Kokoelma
huone

Karttahuone

Opettajainhuone
Eteinen

Tupakka- Eteläinen
huone
porrasSiivoush. huone

Keskikäytävä

Luokka

2. kerros, 1947. Kuva: Oulun kaupungin tilakeskuksen arkisto.

Luokka

Aula

Luokka

Luokka

Porrashuoneiden ikkunakaiteet
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Tyttöjen käsityöluokan seinäkaappi, 1949. Kuva: Oulun kaupungin tilakeskuksen arkisto.

Juhlasalin yläosa

parveke

Luokka

Varasto

Tyttöjen käsityöluokka

Luokka

Keskikäytävä

Luokka

Luokka

Aula

Luokka

Luokka
3. kerros, 1947.
Kuva: Oulun kaupungin tilakeskuksen arkisto.

28

TEUVO PAKKALAN KOULU, RAKENNUSHISTORIASELVITYS 2019

Lämpöjohtojen kanava

Kirjaston lainauspöytä, 1951. Kuva: Kansallisarkisto, Heikuran kokoelma.

Poikien
käymälä
Kattilahuone

Tyttöjen
käymälä

Muuntoasema

Polttoainevarasto

Koulukeittolan kellari
Vahtimestarin
kellari

Eteinen

Laatikkovarasto

Pesutupa

Kaupungin kirjasto ja kirjavarasto

Ruokasali

Keittiö

Kellarikerros, 1947.
Kuva: Oulun kaupungin tilakeskuksen arkisto.
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Kirjaston lainauspöydän suunnitelmat, 1951.
Kuva: Kansallisarkisto.

3.4.

Kirjasto

1950-luvun kouluissa kirjasto oli olennainen osa kansakoulua, yleensä yhden
huoneen kokoisena. Se palveli koululaisten lisäksi lähiympäristön asukkaita.24
Teuvo Pakkalan koulun luokkasiiven kellarikerroksessa ruokasalin viereiseen
ikkunalliseen huoneeseen oli sijoitettu 53,63m2 kirjastohuone,25 johon kulku
oli järjestetty koulun koillisesta sisäänkäynnistä ja pääeteishallin kautta. Tämä
oli ensimmäinen Ouluun perustettu sivukirjasto ja se toimi koulussa vuosina
1951-1960.26 Karjasillan sivukirjaston toiminta koulun tiloissa oli erittäin vilkasta, joten vajaassa 10 vuodessa tilat kävivät ahtaaksi. Kirjasto muutti vuonna
1960 130m2 suuruiseen huoneistoon As. Oy Ketokatu 8:ssa, jossa oli oma
sisäänkäynti.27
24
Jetsonen, Sirkkaliisa. “Kyläkouluista Lähiökouluihin 1945–1960.” [online] Koulurakennus.fi, Museovirasto. Saatavilla www muodossa <URL: http://www.koulurakennus. fi/.> luettu
20.6.2019
25
Oulun kaupungin kansakoulujen johtokunnan pöytäkirja 22 §, 18.1.1951
26
Kaarina Niskala. Tietoa ja tarinoita. Oulun kaupungin kirjastolaitos 130 vuotta. Oulun
Karjasillan sivukirjasto 1950-luvulla. Kuva: Niskala, Kaarina.Tietoa ja tarinoita. Oulun kaupungin kirjastolaitos 130 vuotta. Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto. Kaleva print Oy. 2007, sivu 39.
kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto. Kaleva print Oy. 2007, sivu 39.
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3.5.

Talonmiehen asunto

1950-luvun kouluissa opettajien ja talonmiehen asunnot
kuuluivat koulukokonaisuuteen. Asunnot olivat kansakoulun henkilökunnan luontoisetu. Asunnot sijoitettiin
joko omaksi siivekseen koulurakennuksen jatkeeksi tai
erilliseen asuinrakennukseen koulutontille.28 Teuvo Pakkalan koulussa juhla-/voimistelusiiven 1. kerroksessa sijaitsi talonmiehen asunto, johon kuului kaksi huonetta
ja keittiö. Talonmiehen asunnon itsenäinen sisäänkäynti
sijaitsi juhlasalisiiven kaakkopäädyssä.

3.6.

Ruokasali ja keittiö

Sodanjälkeisessä Suomessa koululaiset olivat monesti
aliravittuja, joten maksuton kouluateria tuli pakolliseksi
järjestää vuoteen 1948 mennessä kaikissa kansakouluissa.29 Oulun kaupungin kouluissa on lukuvuoden 194344 alusta lukien annettu maksuton kouluateria kerran
päivässä kaikille kansakoulujen oppilaille. 30 Teuvo Pakkalan koulussa oli heti alusta alkaen oma keittiö ja ruokasali koulurakennuksen luokkasiiven kellarikerroksessa.
Alussa vesi Teuvo Pakkalan koulun keittiössä ruoan valmistusta varten kannettiin vesisäiliöstä ja tämän vuoksi
piti palkata keittiöapulainen.31 Teuvo Pakkalan suuren
oppilasmäärän vuoksi koulun ruokamenot olivat suurimmat Oulun kaupungin kansakoulujen keskuudessa.

Oulun kaupungin kouluissa koulukasvitarhatoimintaa
järjestettiin 1910 luvulta asti.32 Pertti Huttunen kertoo
kirjassaan, että vuonna 1923 Oulun kansakoulu sai vakituiseksi puutarhapaikakseen ns. Snellmanin pellot Raksila-Karjasillallaa. Vielä vuoden 1945-46 Oulun kaupungin
kansakoululaitoksen toimintakertomuksessa kerrotaan,
että elintarvikepulan takia koulukasvipuutarhoissa kasvatettiin ruoka-aineksia.33 Tiettävästi Teuvo Pakkalan
koulun valmistuessa koulupihaan ei kuulunut koulukasvipuutarhaa.

3.7.

Rakenteet ja materiaalit

Teuvo Pakkalan koulun materiaalit myötäilevät hyvin pitkälle 50-luvun alkupuolen rakennustapoja ja -materiaaleja. Rakennuksen runko muodostuu pääosin kantavista
tiilisistä ulko- ja väliseinistä, joissa on käytetty kalkkisementtilaastia. Juhlasalin kattoa kannattelevat kolmen
metrin välein tehdyt teräsbetonikehät.
Koulun välipohjarakenne muodostuu alalaattapalkistosta
ja sen päälle tehdystä puukoolatusta lattiasta. Täytteenä
on käytetty lastua. Alalaatan paksuus on 40 – 60 mm ja
palkkien korkeus on yleensä 370 mm.34

Rappausten ja alustan välissä on paikoin 15-17 mm:n
laastikerros. Rappauksessa ei ole käytetty rappausverkkoa.35
Rakennus on perustettu paikalla valettujen raudoittamattomien betonisten seinä- ja pilarianturoiden varaan.
Kellarin ulkoseinien rakenteessa on käytetty 500 mm:n
raudoittamatonta säästöbetonia.36 Sokkelit on tehty pesubetonilaatoista. Katto on muodoltaan räystäätön aumakatto tiilikatteella.
Portaikoissa ja aulassa on käytetty paikalla valettua teräsbetonia, jonka pinta on marmorimosaiikkibetonia. Teuvo
Pakkalan koululla portaikoiden pinnakaiteet detaljoitiin
huolellisesti, kuten oli tapana 1950-luvulla. Siihen aikaan
kouluille ominainen yksityiskohta oli porraskaiteen puiseen käsijohteeseen tehty nappula, joka esti liukumisen
kaidetta pitkin.
Sisätiloissa väliseinät on muurattu sahajauhotiilistä.
Luokkien väliset seinät on tehty kaksinkertaisina ja seinien väliin on jätetty 40 mm ilmaraot, joiden reunat on
täytetty mineraalivillalla. Äänieristys on hyvä.
50-luvun kouluissa käytettiin äänenvaimennuslevyjä katoissa. Teuvo Pakkalan koulussa alakatot on tehty Haltex-levyistä.

27
Ibid.
28
Sirkkaliisa Jetsonen. “Kyläkouluista Lähiökouluihin 1945–
1960.” [online] Koulurakennus.fi, Museovirasto. Saatavilla www muodossa <URL: http://www.koulurakennus. fi/.>

Rakennuksen julkisivut ovat yhden kiven vahvuisia tiiliseiniä (270 mm), joiden ulkopinnalle on asennettu 180
mm:n paksuiset kevytbetonilaatat. Kevytbetonilaattojen
päällä on rappausta. Rappaus koostuu kolmesta kerroksesta: 1-3 mm:n pintarappauksesta, 11,5-35 mm:n
täyttörappauksesta ja 1-14 mm:n tartuntarappauksesta.

29
Ibid.
30
Kertomus Oulun kaupungin kansakoululaitoksen toiminnasta lukuvuonna 1945-46, toim.Aarne Lahtinen, sivu 34.

32
Pertti Huttunen, osa 2, 1986 s. 162
33
Kertomus Oulun kaupungin kansakoululaitoksen toiminnasta lukuvuonna 1945-46, toim.Aarne Lahtinen, sivu 33

35

Julkisivujen kuntotutkimus, 29.8.2018, Inspecta Oy. sivu 7

31
Oulun kaupungin kansakoulujen johtokunnan pöytäkirja
8§, 18.1.1951

34

36

Ibid. sivu14

Kuntoarvioraportti, 9.8.2004. Jaakko Pöyry infra.

Ikkunat olivat 2-lasisia, sisäänpäin avautuvia puuikkunoita, jotka olivat säilyneet vuoden 2005-06 peruskorjaukseen asti, jolloin ikkunat on osittain uusittu
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Räystäsdetalji. Kuva: Oulun kaupungin tilapavelujen arkisto.

Juhlasalin kattoa kannattelevat kolmen metrin välein tehdyt teräsbetonikehät. Kuva: Oulun kaupungin tilapavelujen arkisto.

Alakatot on tehty Haltex-levyistä ja ne ovat vielä osittain säilyneet.

Porrasshuoneen koko julkisuvun korkuiset ikkunat ovat alkupäräisiä ja 2-laKattorakenteet ja ilmastointiputket. sisia. Niissä on ikkunakaiteet.
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RAKENNUKSEN MUUTOSHISTORIA, SÄILYNEISYYS JA NYKYTILA
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4.1.

Koulun piha-alueen muutokset

Heikuran vuoden 1947 rakennuslupapiirustuksissa asemapiirros ei esitä pihasuunnitelmaa. Kuvassa ei myöskään näy koulupihan sadekatosta. Vuoden 1961 puurakenteisen autotallirakennuksen piirustusten yhteydessä
sadekatos näkyy viitteellisesti.
Varsinainen pihasuunnitelma on tehty vuonna 1981 koulun perusparannussuunnitelmien yhteydessä. Siinä on
esitetty pihan kadunpuoleiset porttisuunnitelma ja jätesäiliöaitaus. Pyörätelineet, keinut, rekki ja kiipeilypuu on
esitetty koulupihan kaakkoispuolelle. Koulupihan keskellä oleva kenttä, polkupyörien säilytysosa ja parkkipaikka
ovat asfalttia. Leikkikalusteiden alusta on sorapintainen.
Vuonna 2003 suunnitelmissa pihan päällysmateriaalina
on asfaltti edelleen hyvin laajasti, mutta leikkipihan puolelle on osoitettu nykyaikaisemmat päällysmateriaalit.
Huoltopiha on vuoden 2003 suunnitelmissa erotettu
selkeästi koululaisten pihasta matalalla puhtaaksimuuratulla punatiilellä. Huolto- ja hälytysajoja varten on tehty
liukuovi muuriin. Jätesäiliöt on muutettu molok-järjestelmään. Sadekatoksen alle on rakennettu pihavarasto.
Autoparkkipaikkoja on lisätty ja lämpöpaikat sekä uudet
istutukset esitetty ja rakennettu.

Vuoden 1947 asemapiirroksessa ei ole esitetty pihasuunnitelma, eikä välituntikatosta. Kuva: Oulun kaupungin tilakeskuksen arkisto.

Vuoden 1961 autotallisuunnitelmia koskevassa lupapiirustuksessa välituntikatos näkyy asemapiirustuksessa. Kuva: Oulun kaupunginarkisto.

Vuoden 1981 asemapiirros. Kuva: Oulun kaupungin tilakeskuksen arkisto.

Vuoden 2003 asemapiirros. Kuva: Oulun kaupungin tilakeskuksen arkisto.

Sailyneisyys ja yhteenveto
Piha-alueelle on tehty paljon toiminnallisia ja materiaalimuutoksia, viimeksi 2000-luvulla. Koulupiha on säilynyt
suojaisana. Viime vuosina on ollut paineita koulupihan
laajentamiselle. Viereinen Urheilijan puisto voi olla mahdollisen laajennuksen paikka.

34
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Koulun piha-alueen nykytila

Koulun huoltopiha lounaaseen.

Koulun välituntipiha, polkupyörätelineet sekä jaettu huoltopiha.

Koulun välituntipiha etelän suuntaan, Multikum-turva-alusta.

Koulun välituntipiha on suurelta osin asfaltoitua.

Koulun välituntipiha, polkupyörätelineet.

Koulun asfaltoitu välituntipiha.

Koulun piha koiliseen, koulun pääsisäänkäynti, paikotus ja pyöreätelineet.

Pihavarasto sadekatoksen alla.

Jätesäiliöt ovat molok-järjestelmässä.

Koulun piha idän suunnasta ja koulun sadekatos.
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4.2.

Julkisivumuutokset ja säilyneisyys

Alkuperäinen

4.2.1. Luokkasiiven muutokset

1979-81 muutokset

Koulurakennuksen luokkasiivessä ikkunat on uusittu
sekä luokissa että käytävien molemmissa päissä vuosina
2005-2006 peruskorjauksen yhteydessä, lukuun ottamatta 1. kerroksen pihanpuoleisessa ikkunarivissä pääporrashuoneen puoleista ikkunaa. Tämä alkuperäinen
ikkuna oli kokeilukappale, jossa mietittiin ikkunoiden
vaihdon sijasta niiden korjaamista. Päädyttiin ikkunoiden
vaihtamiseen korjauksen hitauden ja kalleuden vuoksi.
Uusituissa ikkunoissa puitejako ja värit ovat vanhojen
ikkunoiden mukaiset. Molempien porrashuoneiden korkeat ikkunat sekä juhlasalin ikkunat ovat alkuperäisiä.
Porrashuoneiden ja juhlasalisiiven ikkunat kunnostettiin
peruskorjauksen yhteydessä.

2003-05 muutokset

Vuonna 2004 luokkasiivessä koulupihan puolella1.kerroksen kohdalla savupiipun viereen rakennuksen rungon
ulkopuolelle on sijoitettu porras, joka johtaa teknisentyön luokkaan.
Vuosien 1981-83 peruskorjauksen yhteydessä luokkasiiven julkisivuun kaakkoon lisättiin kellariin johtavan huoltosisäänkäynnin portaat ja katos.
Vuonna 1995 luokkasiiven ilmanvaihtojärjestelmän muutostöiden yhteydessä ullakolle rakennetttu konehuone
näkyy luokkasiiven katolla.

4.2.2. Juhlasalisiiven muutokset
1. kerroksen ikkunat uusittiin vuoden 2005 peruskorjauksessa. Vuosien 1981-83 peruskorjauksen yhteydessä
juhlasalisiiven koillispuolelle tehtiin uusi sisäänkäynti ja
36
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Alkuperäinen
1979-81 muutokset
1995 muutokset
2003-05 muutokset

Luokkasiivessä tämä 1. kerroksen ikkuna
sekä molempien porrashuoneiden korkeat
ikkunat ovat alkuperäisiä.
Luokkaikkunoista ainoa alkuperäinen ikkuna.
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Koulun Teuvo Pakkalan kadun puoleinen julkisivu, 2019
Koulun Teuvo Pakkalan pihan puoleinen julkisivu, 2019

tämän kerroksen tilamuutoksien yhteydessä kaakkoispuoleisen päädyn ja koillisen julkisivun ikkunat vaihtoivat paikkaa. Juhlasalisiiven ilmanvaihtojärjestelmän
muutostöiden yhteydessä vuosina 1981-1983 ullakolle
rakennettu konehuone ei ole muuttanut juhlasalisiiven
kattomaailmaa.

Säilyneisyys
Julkisivut ovat säilyttäneet alkuperäisen ilmeensä. Koulurakennuksen ulkohahmo on myös säilynyt hyvin. Rakennusosista porrashuoneiden koko porrashuoneen
korkuiset alkuperäiset ikkunat sekä porrashuoneen
julkisivussa sijaitsevan parvekkeen ja piipun kaiteet ovat
alkuperäisiä. Sisäänkäyntien lennokkaat lipat ovat säilyneet hyvin.
38

Yhteenveto
Ajan saatossa julkisivuissa tehdyt muutokset ovat olleet
vähäisiä, minkä vuoksi julkisivut ovat säilyttäneet alkuperäisen ilmeensä. Luokkasiiven ja juhlasalisiiven 1. kerroksen uusitut ikkunat on tehty alkuperäisen ikkunamallin
mukaan. Julkisivuun tulleet lisäykset kuten huoltosisäänkäynti ja -katos sekä juhlasalisiiven uusi ovi 80-luvulla on
tehty koulun arkkitehtuuria kunnioittaen.
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Teuvo Pakkalan koulun koillispuoleinen sisäänkäynti.

Koulun julkisivujen nykytila

Teuvo Pakkalan koulu, 2019
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4.3. Luokkasiiven muutokset
4.3.1. Kellarikerroksen muutokset
Koulurakennuksen tila- ja materiaalimuutoksia on eniten
tapahtunut kellarikerroksessa.
Heikuran 1947 suunnitelmassa kirjasto sijaitsi kellarin
koillispäädyssä olevassa n. 53 neliön huoneessa. Kellarissa oli myös koulukeittola, keittolan varastotilat, ruokasali,
wc:t, pannuhuone ja muuntoasema. Näistä ensimmäisenä väistyi kirjastohuone jo vuonna 1960. Myös 70-luvulla
tehty lämmitysmuodon muutos kaukolämpöön vapautti
polttoainevaraston tiloja kellarista.
Vuosien 1981-83 peruskorjauksessa ruokasali laajeni
kirjaston tiloihin niin, että puolet kirjastohuoneesta lisättiin ruokasaliin ja toinen puoli muuttui opetusvälinevarastoksi. Samassa korjauksessa rakennettiin keittiön
säilytys- ja huoltotilat sekä sosiaaliset tilat kellariin.

Tyttöjen wc:hin johtavan porrashuoneen pyöristetty seinä ja syvennykseen asennettu alkuperäinen lämpöpatteri sekä marmorimosaiikkiset portaat pyöristetyn askelmakulmansa kanssa muodostavat hienon detaljiikan ja korkean säilyneisyyden.

Vuoden 2005 korjauksessa poikien wc:t muutettiin tyttöjen wc:n puolelle koillispäätyyn ja vapautuneeseen tilaan tehtiin rullakkovarasto.

Yhteenveto

Säilyneisyys
Kellarikerroksessa on tapahtunut paljon tila- ja materiaalimuutoksia. Ruokasalissa tilan luonne on säilynyt
hyvin materiaalimuutoksista huolimatta. Tyttöjen wc:hin
johtavan porrashuoneen pyöristetty seinä ja syvennyksen asennettu alkuperäinen lämpöpatteri sekä marmorimosaiikkiset portaat pyöristetyn askelmakulmansa
kanssa muodostavat hienon detaljiikan ja korkean säilyneisyyden.
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Kellarikerroksessa on tapahtunut paljon materiaali- ja
tilamuutoksia. Tästä huolimatta ruokasali on säilyttänyt
tilallisen eheytensä ja luonteensa.
Teknisten tilojen sekä keittiön aputilojen kohdalla jatkossakin voi tehdä muutoksia.
Koko koulurakennuksen porrashuoneiden tapaan tyttöjen wc-tiloihin johtavalla porrashuoneella on korkea
säilyneisyysaste. Hieno detaljiikan ja luonteensa vuoksi
se on arvokas.
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Poikien
käymälä
Kattilahuone

Polttoainevarasto

Koulukeittolan kellari
Vahtimestarin
kellari

Tyttöjen
käymälä

Muuntoasema

Laatikkovarasto

Eteinen

Pesutupa

Ruokasali

Kaupungin kirjasto kirjavarasto

Keittiö

Kellarikerros, 1947

Poikien wc:t
Rullakko
varasto

Kattilahuone

Tyttöjen wc:t
Ruokalan
eteinen
Alkuperäinen

Tyttöjen wc:hin johtava porrashuone on
hyvin autenttisessä tilassa

Keittiö

1975 muutokset

Ruokasali
1979-81 muutokset
2003-05 muutokset
Kellari kerroksen nykytila ja tilalliset muutokset vuosien varrella.
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Kellarikerroksen nykytila

Ruokasali sijaitsee puolikellaritilassa, jossa on runsaasti päivänvaloa.

Ruokasliin johtavat portaat koiliseen pääsisäänkäyntiaulasta.

42

Ruokasalin lämpöjohdot kulkevat lattian rajassa pintaan asennettuina

Ruokasalin huonekorkeus on matala.
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Ruokasalin ovi.

Kellarikerroksen nykytila

Keittiön huoltoportaat.

Tyttöjen wc-tilat kellarikerroksessa.

Keittiötilat.

Keittiön toimistotilat.

Huolto-ovi.

Huoltokäytävä.

Tekniset tilat.
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4.3.2. 1. kerroksen muutokset
1975 koululääkärin ja hoitajan tilan muutettiin käytävän
keskiosasta käytävän kadunpuoleiseen koillispäätyyn.
Tämä muutos aiheutti myös kahden luokkahuoneen
siirtymiseen.
Luokkiin saatiin omat vesipisteet vuoden1983 peruskorjauksen yhteydessä.
Vuoden 1998 korjauksessa luokkasiiven käytävien ja
kaikki on luokkahuoneiden lattiapinnat vaihdettiin kulutusta kestävään ja ääntä eristävään Upofloor Estrad
-muovimattoon. Ehjät vinyylilaattalattiat ja esim. teknisen
työn tiloissa oleva puulattia kuitenkin säilytettiin. Teknisen työn tilaan avautuvista ovista keskimmäinen muutettiin umpinaiseksi lasivitriiniksi.
Vuonna 2004 luokkasiiven 1.kerroksessa savupiipun viereen rakennuksen rungon ulkopuolelle sijoitettiin teknisen työn luokkaan johtava porras.
Käytävän koillispuolella sijaitseva pyöreä teräksinen vesiallas on poistettu elokuussa 2019.

Säilyneisyys
1. Kerroksen kaikissa luokissa opettajankoroke on säilynyt. Lämpöpatterit ja kattopintaan diagonaalisesti
asennetut akustoivat Haltex-levyt ovat alkuperäisiä.
Parissa luokassa Haltex-laattojen kiinnitys on vahvistettu levyjen nurkista teräksen värisillä tapeilla.
Lääkärin odotushuoneen yhteydessä olevassaa wc:ssä
on myös vanha lavuaari säilynyt.
Lattiamateriaali- ja muista muutoksista huolimatta 1.ker44

Diagonaalisesti asennetut akustoivat Haltex-levyt ovat alkuperäisiä. Parissa luokassa Haltex-laattojen kiinnitys on vahvistettu levyjen nurkista teräksen
värisillä tapeilla.

roksen keskikäytävä ja Teuvo Pakkalan kadun puoleiset
luokkahuoneet ovat hyvin säilyneet.

Yhteenveto
1. kerroksen keskikäytävän välituntipihan puolella on
tehty paljon muutoksia, jotka ovat heijastuneet myös
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julkisivuun. Luokkahuoneet oppettajan korokkeineen ja
Haltex-kattoineen muistuttavat koulun entisaikoja. Keskikäytävän luonne on vahva ja säilynyt.

Lautavarasto

Poikien käsityöluokka

Maalaus ja
valmiit työt

Koulutarvikevar.

Keskikäytävä

Valohoitohuone
Luokka

Kerhohuone

Koululääkäri
Luokka

Luokka

1. kerros, 1947

Koulupsykologi
Konehuone

Erityisopetus

Tekninentyö

Suzuki
Selloopetus

Keskikäytävä

Alkuperäinen
1975 muutokset
1979-81 muutokset
2003-05 muutokset

Koululääkäri ja
Terv.hoitaja

Luokka

Luokka

Luokka

Luokka

Luokkasiiven 1. kerroksen nykytila ja tilalliset muutokset vuosien varrella.
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1. kerroksen nykytila

Keskikäytävän nykytila vasemmalla ja alkuperäinen tilanne oikealla. Alakatton materiali, valaisimet, naulakot ja lattiamateriaali ovat vaihtuneet vuosien varrella. Käytävän molemmissa päissä olevat koko huonekerroksen korkuiset ruutuikkunat ovat säilyttäneet tilan luonnetta samanlaisena. Luokkasiiven ikkunoiden vaihdossa v. 2003-05 käytävien ruutuikkunat on myös vaihdettu. Ikkunoiden puitejako ja värit ovat vanhojen ikkunoiden mukaiset. Tilan luonteen säilymistä
on myös edesauttanut keskikäytävätilan suhteellisen kalustamattomana pitäminen.

Käytävän koillispuolella sijaitseva pyöreä teräksinen
vesiallas on poistettu elokuussa 2019.

46

Luokkien ovet ovat seinäsyvennyksissä.
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Luokkaoven tilalle tehty lasivitriini päästää päivänvaloa keskikäytävälle.

Teknisen työn tilat ovat 1. kerroksessa.

1. kerroksen nykytila

Luokkahuoneissa kalusteet ovat vaihtuneet alkuperäisistä. Myöhemmin asennetut ilmanvaihtoputket sijaitsevat katon rajassa. Lämpöpatterit osittain ja Haltex-alakatto ovat alkuperäisiä. Lattiamateriaali on uusittu.

Diagonaalisesti asennetut akustoivat Haltex-levyt ovat alkuperäisiä. Alkuperäiset valaisimet vaihtuivat loisteputkivalaisimiin v. 1982.

1. kerroksen luokkien opettajakorokkeet ovat säilyneet.

Lääkärin huoneen yhteydessä olevan wc-tilan lavuaari on alkuperäinen.

Vuonna 2004 luokkasiiven 1.kerroksessa savupiipun viereen rakennuksen rungon ulkopuolelle sijoitettiin teknisen työn luokkaan
johtava porras.

Lämpöpatterit ovat osittain alkuperäisiä.

TEUVO PAKKALAN KOULU, RAKENNUSHISTORIASELVITYS 2019

47

4.3.3. 2. ja 3. kerroksen muutokset
Pääportaat

Luokkasiiven 2. ja 3. kerroksessa lattiapintamateriaalimuutoksen lisäksi on tehty jonkin verran tilamuutoksia,
mutta ei kovin merkittäviä. 2. kerroksessa pihan puolella opettajille tarkoitettu tupakkahuone on väistynyt
1980-luvun korjauksessa ja tilalle on tullut opettajainhuone keittiönurkkauksineen. Heikuran suunnitelmissa karttahuoneeksi suunniteltu huone muuttui saman
korjauksen yhteydessä rehtorin huoneeksi wc-tiloineen
ja kokoelmahuone opetusvälinevarastoksi. Alun perin
siivoushuoneeksi suunnitellun eteläiseen porrashuoneeseen avautuvan tilan oviaukko porrashuoneeseen muurattiin umpinaiseksi ja tila liitettiin opettajainhuoneen
lepohuoneeksi.

Kokoelma
huone

Luonnonopin luokka

Karttahuone

Opettajainhuone

Tupakkahuone
Siivoush.

Eteinen
Keskikäytävä

Luokka

Luokka

Aula

Luokka

Luokka

2. kerros, 1947. Kuva: Oulun kaupungin tilakeskuksen arkisto

Kerroksissa keskikäytävän puolivälissä oleva puoliluokan
kokoinen aulasyvennys on muutettu huoneeksi vuonna
2004. Tehdyn seinän yläosa on tehty ikkunanauhaksi ja
väliseinä on muiden luokkien seiniin nähden hiukan sisään vedetty niin, että syvennyksen pyöristetyt kulmadetaljit ovat nähtävissä.

Luokka

Varasto

Tyttöjen käsityöluokka

Luokka

Keskikäytävä

Molemmissa kerroksissa luokkien opettajakorokkeet
ovat joko jo poistetut tai poistetaan parhaillaan kesällä
2019. Käytävän katon akustiset levyt eivät ole alkuperäisiä. Sen sijaan luokkahuoneiden katoissa suurin osa Haltex-akustiikkalevyistä on säilynyt sellaisenaan tai niiden
päälle on asennettu paikoitellen lisää akustiikkalevyä.

Luokka

Luokka

Aula

Luokka

Luokka

3. kerros, 1947. Kuva: Oulun kaupungin tilakeskuksen arkisto.

2. kerroksen luonnonopin luokan porrastettu puulattia
on poistettu jonkin korjauksen yhteydessä.
Kaikkiin luokkahuoneisiin on tehty vesipiste. 1980-luvun
korjauksessa

Säilyneisyys

Luokkakerroksen materiaalimuutoksista huolimatta tila
on säilyttänyt luonteensa. Osa opettajainhuoneen kiintokalusteista on alkuperäisiä, samoin osa pöydistä.

Yhteenveto

Tila- ja materiaalimuutoksia on tehty jokin verran. 2.
48
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kerroksessa käytävän pihanpuoleiselle sivulle on tehty
pienimuotoisia tilamuutoksia. Käytävien aulasyvennykset
on muutettu luokkatiloiksi ja luokissa opettajankoroke
on purettu. Luokkahuoneet ovat säilyttäneen suorakulmaisen muotonsa ja keskikäytävä on säilynyt leveänä ja
avarana tilana.

Alkuperäinen
Opetusväline
var.

Luokka

Rehtorin Opet.h.
huone

Opettajainhuone

Opett.h.
Keittiö

Eteinen

Lepoh.

1979-81 muutokset
2003-05 muutokset

Eteinen

Keskikäytävä

Luokka

Luokka

Kirjasto

Luokka

Luokka
2. kerroksen nykytila ja tilalliset muutokset
vuosien varrella.

Luokka

Varasto

Tekstiilityön luokka

Luokka

Keskikäytävä

Luokka

Luokka

Tietokoneluokka

Luokka

Luokka
3. kerroksen nykytila ja tilalliset muutokset
vuosien varrella.
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2. kerroksen nykytila

2. kerroksen tunnusväri on punaruskea. Se ilmenee lattiapinnoissa, luokkien verhoissa ja käytävien seinien maalipinnoissa. Tässä kerroksessa luokkien opettajakorokkeet ovat joko jo poistetut tai poistetaan parhaillaan kesällä 2019.
Suurimman osan 2. kerroksen luokkahuoneiden katoissa suurin osa Haltex-akustiikkalevyistä on säilynyt joko sellaisenaan tai niiden päälle on asennettu paikoitellen lisää akustiikkalevyä

2. kerroksen lämpöpatterit ovat suurelta osin alkuperäisiä.Yksittäisiä uudempia malleja näkyy myös. Vanhat kaapit ja myöhemmässä korjauksessa lisätty rehtorin huoneen liikennevalo on säilynyt.

Koulun alkuperäiset kaapit, kokouspöytä ja tuolit ovat edelleen käytössä opettajainhuoneessa.

50
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Opettajainhuoneen eteinen.

Keskikäytävän koillispuoliset vesipisteet.

3. kerroksen nykytila

3. kerroksen tunnusväri on vihreä. Se ilmenee lattiapinnoissa, verhoissa ja käytävien seinien maalipinnoissa. 3. kerroksessa myös luokkien opettajakorokkeet ovat joko jo poistetut tai poistetaan parhaillaan kesällä 2019. Osassa 3. kerroksen
luokkahuoneiden katoista Haltex-akustiikkalevyt ovat säilyneet joko sellaisenaan tai niiden päälle on asennettu paikoitellen lisää akustiikkalevyä. Joissakin luokissa ja koulun kaikissa käytävissä alakattoissa on uudemmat akustiikkalevyt.

3.kerroksen lämpöpatterit ovat suurelta osin alkuperäisiä. 				

Sähkökatkaisimien kirjo on laaja.

3.kerroksen keskikäytävän molemmissa päissä on vesipisteet.

Opettajakoroke on juuri poistettu. Luokkahuoneen katon akustiset levyt oli vaihdettu aikaisemmin.
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4.3.4. Keskikäytävien muutokset
Keskikäytävät ovat säilyttäneet tilallisen eheytensä hyvin.
Heikuran suunnitelmissa 2. ja 3. kerroksen keskikäytävien puolivälissä oleva puoliluokan kokoinen aulasyvennys on koulun käyttöhistorian aikana aika ajoin muutettu erilliseksi tilaksi, viimeksi vuonna 2004. Tällä hetkellä
syvennykset ovat käytössä erillisinä tiloina.
Käytävissä pintamateriaali on muuttunut ja kattomateriaalikin jossakin vaiheessa muutettu ja on hiukan kulahtaneen oloinen. Siitä huolimatta keskikäytävien luonne on
säilynyt erittäin hyvin niiden molemmissa päädyissä sijaitsevien korkeiden ikkunoiden ansiosta. Käytävät on myös
säilytetty avarina, eikä tila ole jaettu kalusteilla. Käytävän
molemmissa päädyissä olevat vesipisteiden rivit luovat
50-luvun tunnelmaa. 1. kerroksen koillispäädyssä oleva
pyöreä teräksinen vesiallas hanoineen oli ainoa säilynyt 50-luvun vesiallas, ennen kuin sitä poistettiin kesällä
2019. Käytävälle avautuvien luokkahuoneiden ovet jäävät viistoon muuratun oviaukon syvennyksiin niin, että
tämä rytmittää käytävää tilana. Käytävissä on käytetty
eri värisävyjä erottamaan kerroksia toisistaan. Värikoodi
toistuu seinäpintojen maaleissa ja lattiamattojen väreissä. 1. kerros on keltainen, 2. kerros on punaruskea ja 3.
kerros vihreä.

Koulun keskikäytävä 1950-luvulla. Kuva:Teuvo Pakkalan koulun arkisto

1. kerroksen keskikäytävä.

2. kerroksen keskikäytävä.

3. kerroksen keskikäytävä.

lakot on vaihdettu uusiin. Käytävän puolivälissä olevat
aulasyvennykset 2. ja 3. kerroksessa on tällä hetkellä erotettu kevytseinillä käytävätilasta. Käytävät ovat valoisat
molemmissa päädyissä sijaitsevien koko kerroksen korkuisten ikkunoiden ansiosta. Nämä ikkunat ovat koululle tunnusomaisia. Käytävissä on käytetty eri värisävyjä

erottamaan kerroksia toisistaan.

Säilyneisyys
Käytävien materiaalimuutoksista huolimatta tilan luonne
on säilynyt alkuperäisen suunnitelman mukaisesti avarana ja valoisana.

Yhteenveto
Lattian pintamateriaali, kattomateriaali, valaisimet ja nau52
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1. kerroksen pyöreä teräksinen vesiallas hanoineen oli
ainoa säilynyt 50-luvun vesiallas, kunnes sekin poistettiin
juuri ennen rakennushistoriaselvityksen valmistumista
elokuussa 2019.

Pääporrashuoneen ja keskikäytävän välinen palo-ovi.

Pääporrashuone ja lipputangolle johtava parveke, joka ei ole käytössä.

Porrashuoneet sijäitsevat luokkasiiven molemmissa päädyissä.

Eteläinen porrashuone ja sen askelmadetaljiikka.

4.3.5. Porrashuoneiden muutokset

selle tunnusomaisia. Kerrostasanteilla lattiapinnasta n. 50
cm:n korkeudella olevat valkoiseksi maalatut, Heikuran
toimistossa suunnitellut rautakaiteet suojaavat ikkunoita
ja ne ovat alkuperäiset.

Eteläinen porrashuone

Porrashuoneissa ei ole tapahtunut merkittävästi tilamuutoksia. Suurin muutos oli 1980-luvulla paloturvallisuussyistä tehty porrashuoneiden osastointi, jolloin
ovet vaihdettiin palo-oviksi. Tämä muutos ei vaikuttanut
porrashuoneiden tai luokkakerroksien luonteeseen, sillä
myös Heikuran alkuperäisissä suunnitelmissa porrashuoneet oli erotettu ovilla luokkakerroksista.
Molemmissa porrashuoneessa koko porrashuoneen
korkuiset ikkunat ovat alkuperäisiä ja koulurakennuk-

Pääporrashuone
2:n ja 3:n kerroksen välitasanteen seinässä korkealla
sijaitsevat pienelle parvekkeelle nousevat tikkaat poistettiin silloin, kun parvekkeelta ulos ulottuvalla saman
muotoisella ulkoparvekkeella sijaitseva lipputanko jäi
pois käytöstä. Tuolloin lipputanko siirtyi koulun pihalle.

Eteläinen porrashuone sijaitsee luokkasiiven lounaispäädyn sisäpihan puolella. Porrashuoneessa tapahtuneet
muutokset ovat erittäin vähäisiä. Porrashuone on säilynyt hyvin autenttisessa tilassa.

Säilyneisyys

Molempien porrashuoneiden säilyneisyysasteet ovat
korkeat. Materiaalit ja porrashuoneiden ominaispiirteet
ovat pysyneet autenttisina. Koulurakennuksen kokonaisuudessa arvokkain osa on pääporrashuone.
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Yhteenveto

Porrashuoneiden nykytila

Rakennuksen luokkasiiven ja juhla-/liikuntasalisiiven yhtymäkohdassa sijaitsevan pääporrashuoneen luode- ja
kaakkojulkisivuissa sekä luokkasiiven pihanpuoleisessa
eteläisessä porrashuoneessa sijaitsevat korkeat ruutuikkunat ovat tunnusomaisia. Alkuperäiset rautakaiteet
suojaavat ikkunoita porrastasanteilla. Porrashuoneen
marmorimosaiikkiset porrasaskelmat ja tasanteet ovat
kestäneet kulutusta. Korkean säilyneisyyden ja hienon
detaljiikan vuoksi molemmat porrashuoneet ovat koulurakennuksen kokonaisuuden arvokkaimmat osat.

Pääporrashuone, ylin kerroksessa kaide on korotettu.

Eteläinen porrashuone ja sen askelmadetaljiikka.
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Eteläinen porrashuoneen tasanne ja ikkuna.
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Porrashuoneiden nykytila

Pääporrashuone
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4.3.6. Pääsisäänkäynnin ja
eteishallin muutokset
Koulurakennuksen ulko-ovet ja tuulikaapin ovet on uusittu 80-luvun korjauksien yhteydessä. Ovien puitejako
on samanlainen kuin alkuperäisissä ovissa ja ovien kahvat ovat alkuperäisiä tuulikaapeissa ja koillispuolen ulko-ovissa.

AULA

LOUNAAN PUOLEINEN Teuvo Pakkalan koulun koillispuoleinen sisäänkäynti. Graniittiportaat ovat
SISÄÄNKÄYNTI
alkuperäiset. Ulko-ovet on uusittu, mutta alkuperäiset ovenkahvat on säilytetty.

Teuvo Pakkalan koulun välituntipihan puoleinen sisäänkäynti (lounaispuolinen).
Graniittiportaat ovat alkuperäiset. Ulko-ovet on uusittu. Tuulikaapissa alkuperäiset ovenkahvat on säilytetty.

KOILLISEN PUOLEINEN/
OPETTAJIEN
SISÄÄNKÄYNTI

Säilyneisyys

Kuva: Oulun kaupunki.
Teuvo Pakkalan koulun sisäänkäyntiaulassa sijaitseva pyöreä ikkuna sijaitsee koulun julkisivussa luoteeseen

Ensimmäisen kerroksen eteishallin pyöreä ikkuna Teuvo
Pakkalan kadun puoleisella seinällä on 50-luvun hieno
detalji. Lennokkaat teräsbetoniset lipat suojaavat sisäänkäyntejä molemmilta puolilta. Ulko-oville johtavat graniittiportaat ovat säilyneet hyvin. Ulko-ovien uusiminen
ei ole heikentänyt koulurakennuksen julkisivujen eheyttä.

Yhteenveto
Koulurakennuksen luokkasiiven ja juhla-/liikuntasalisiiven yhtymäkohdassa sijaitsevat sisäänkäynnit ja eteishalli
ovat säilyneet hyvin ja muodostavat koulurakennuksen
tunnusomaisen piirteen.
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4.4.

Juhlasalisiiven muutokset

4.4.1.		

1. kerroksen muutokset

Juhlasalisiiven 1. kerroksessa on tapahtunut runsaasti
tila- ja materiaalimuutoksia. 1981-83 peruskorjauksen
yhteydessä talonmiehen asunnosta juhlasalin näyttämölle menevien portaiden ja talonmiehen keittiön paikka
on vaihdettu keskenään niin, että tämä tilamuutos edellytti tilojen ikkunoidenkin paikan vaihtamista keskenään.
Näiden muutosten yhteydessä juhlasalisiiven koilisen
puolelle tehtiin uusi sisäänkäynti juhlasalin näyttämölle
menevien portaiden viereen. Entisestä kuivaushuoneesta tuli näin ollen eteistila ja tyttöjen pesutila. Samassa
yhteydessä poikien suihkuhuoneeseen ja pukuhuoneisiin
tehtiin pienimuotoisia muutoksia.
Saman peruskorjauksen yhteydessä koulun pääsisäänkäynnin eteisaulan yhteyteen tehtiin inva- ja muita wc-tiloja sekä ulkoiluvälinevarasto juhlasalisiiven puolelle.

Talonmiehen asunto

Huone

Näyttämö

Näyttämön yläosa

Keittiö
Eteinen
Huone
Suihkuhuone
Kuivaushuone

Juhlasalin yläosa

Voimistelu- ja juhlasali

Pukuhuone
Pukuhuone

Telinevarasto
Parveke

1. kerroksen ikkunat uusittiin 2005 koulun muiden ikkunoiden mukana. Entisen talonmiehen asunnon puolella
vaihdettiin myös lämpöpatterit.

Pääportaat

Entisessä talonmiehen asunnossa toimii nykyään päiväkerho.

Säilyneisyys

1. kerros, 1947.
Kuva: Oulun kaupungin tilakeskuksen arkisto.

Juhlasalisiiven ensimmäisessä kerroksessa on tapahtunut
paljon tila- ja materiaalimuutoksia. Tilamuutokset ovat
myös aiheuttaneet muutoksia julkisivuissa. Säilyneisyysaste on heikko.
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2. kerros, 1947. Kuva: Oulun kaupungin tilakeskuksen arkisto.

Keittiö

Huone
Eteinen

Näyttämö
Näyttämön yläosa

Eteinen

Huone
Pesuhuone
Juhlasali

Pesuhuone

Juhlasalin yläosa

Pukuhuone
Pukuhuone

Parvi

Ulkoiluväl.var

Telinevarasto
Eteinen

Aula

Pääportaat

Juhlasalisiiven 1. kerroksen nykytila ja tilalliset muutokset vuosien varrella.

Juhlasalisiiven 2. kerroksen nykytila ja tilalliset muutokset
vuosien varrella.

Juhlasalin yläosa on säilynyt hyvin alkuperäisessä kunnossa.

Alkuperäinen
1979-81 muutokset
2003-05 muutokset
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Juhlasalisiiven 1. kerroksen nykytila

Urheiluvälinevaraston 1981-1983 peruskorjauksen
yhteydessä koilliseen avattu ulko-ovi

Sukset säilytetään 1.kerroksen koillispuoleisessa eteisessä.

Liikuntasalin pukuhuoneet sijaitsevat juhlasalisiiven ensimmäisessä kerroksessa.

Yhteenveto

Juhlasalisiiven 1. kerroksessa on tapahtunut runsaasti
tila- ja materiaalimuutoksia. Vuosina 1981-83 peruskorjauksen yhteydessä tehdyt muutokset ovat vaikuttaneet
myös juhlasalisiiven julkisivuihin. Julkisivuun tehdyt muutokset on kuitenkin tehty hyvin koulurakennuksen alkuperäisen hengen mukaisesti ja tämä tuo rakennukselle
ajallista kerrostumaa häiritsemättä rakennuksen eheyttä.
Sisätilassa tehdyt tilalliset muutokset on tehty toiminnan
sujuvuuden helpottamiseksi. Nämä muutokset ovat johtaneet laajoihin pintamateriaalimuutoksiin.

Urheiluvälinevarasto
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Entisessä talonmiehen asunnossa toimii päivä- Entisen talonmiehen asunnon ulko-ovi ja
kerho.
portaat juhlasalisiiven kaakkopäädyssä.
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Koulutoiminnan jatkokehittelyssä tilamuutokset olisivat
mahdollista tässä kerroksessa.

4.4.2.		
		

2. kerroksen muutokset,
Juhlasali ja katsomo

Juhlasalin näyttämölle kulkua helpottamaan tehtiin uudet portaat 1. kerroksesta näyttämölle 80-luvulla, jolloin
portaiden paikkaa myös muutettiin. Tämän muutoksen
yhteydessä avattiin uusi oviaukko juhlasalista uusiin portaisiin. Silloin myös vaihdettiin voimistelu- ja juhlasalista
sekä parven portaista porraskäytävään johtavat ovet
palo-oviksi ja salin ilmanvaihto koneelliseksi. Ilmastointisaneerauksen yhteydessä parven katolle tehtiin IV-koneeseen johtava luukku.
2000-luvulla juhlasalisiiven parven istuimet vaihdettiin
koulun vuosijuhlia varten. Museoviraston vaatimuksesta
viimeiseen riviin jätettiin kuitenkin alkuperäiset penkit.
Poistetut penkit on säilytetty koulun ullakolla. Näkyvyyden parantamiseksi ehdotettu parven korottaminen
ei saanut lupaa museovirastolta. Tällä hetkellä parvella
oleva porrastetusti nouseva puulattia on alkuperäinen.

Säilyneisyys

Juhlasalissa ajan saatossa tehdyt muutokset ovat maltillisia. Tilassa materaalit ja detaljit ovat säilyneet hyvin. Tilan
säilyneisyys on korkea ja arvokas.
Teuvo Pakkalan koulun juhlasali. Näyttämön viereinen toinen ovi avattiin 1981-83 peruskorjauksen yhteydessä.

Katsomon säilynyt alkuperäisistuinrivi sijaitsee parven takarivissä.

Portaat näyttämölle.

Portaat näyttämölle.

Liikuntasalin detalji.
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Voimistelu-/juhlasali 1947. Kuva: Oulun Kaupungin tilapalvelujen arkisto.

Katsomoparven alkuperäinen penkkirivi ja lattia
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Teuvo Pakkalan koulun vihkiäisjuhlat 9.4.1951. Kuva:Teuvo Pakkalan koulun arkisto.

Katsomoparven kaidedetalji
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Liikunta-/ juhlasali ja katsomoparvi nykyään.

4.5.

Talotekniset muutokset

4.5.1. Lämmitys
Koulun lämmitys siirtyi kaukolämpöön 1970-luvulla. Koulun alkuperäiset lämpöpatterit ovat säilyneet nykypäivään asti muutamaa poikkeus lukuun ottamatta. Patteri- ja
linjasäätöventtiilit on uusittu vuonna 2002. Käyttövesi- ja
lämmityssiirtimet on uusittu vuonna 2002-2003.

4.5.2. Ilmastointi
Vuosina 1981-83 kahdessa vaiheessa tehdyssä peruskorjauksessa juhlasalisiiven ja keittiön ilmanvaihto muutettiin koneelliseksi. Luokkasiiven ilmavaihto muutettiin
painovoimaisesta koneelliseksi korjauksessa 1995, jolloin luokkasiiven ullakkolle tehtiin IV-konehuone.

Teuvo Pakkalan koulun 5b luokan oppilaat seisovat koulun sisäpihan puoleisella ovella lukuvuonna 1963-64 . Kuva:Teuvo Pakkalan koulun arkisto.
Kuvaparissa näkyy vaihtuneet ulko-ovet.

4.5.3. Palo-osastointi

Koulurakennuksen paloturvallisuuden saavuttamiseksi
porrashuoneet osastoitiin 1980-luvun alun korjauksessa
niin, että pääporrashuoneeseen avautuvat ovet vaihdettiin teräksisiin kehyksiin asennettuihin rautalankalaseihin. Myös vanhat laakaovet muutettiin PO B30:ksi levyttämällä ne sisäpuolelta. Saman korjauksen yhteydessä
uusittiin myös ulko-ovet.

4.5.4. Sähkötekniikka

Koulurakennuksen sähkölaitteisiin kohdistuvia korjauksia on tehty vuosien varrella. Niistä suurin oli vuonna
1982, jolloin sähkölaitteet uusittiin juhlasalisiivessa ja
osassa luokkasiipeä. Sähkökalusteita kuten esim. kytkimiä, ja pistorasioita on uusittu vuosien varrella tarpeen
tullen.
Valaisimet uusittiin pääosin vuonna 1982, jolloin pallovalaisimet väistyivät.

Luokkasiiven IV-kone on sijoitettu ullkkolle, jossa ilmakanavat kulkevat rakennuksen rakenteiden välissä.
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5

TEHDYT
KUNTOTUTKIMUKSET

Koulurakennukselle on tehty vuosien saatossa useita
kuntotutkimuksia. Kuntoarvio on tehty vuonna 2004.
Samana vuonna on tehty ulkopuolinen lämpökuvaus rakennuksen mahdollisten lämpövuotojen selvittämiseksi.
Koulun iltapäiväkerhotilassa on tehty sisäilmatutkimuksia vuosina 2008 ja 2012. Asbesti-inventoinnit on tehty
vuosina 2003 ja 2005. Asbestianalyysi on tehty vuonna
2015, sisätilojen ja julkisivujen asbesti- ja haitta-ainekartoitus vuonna 2018. Julkisivujen kuntotutkimus sekä salaoja- ja sadevesijärjestelmän sisäpuolinen tv-kuvaus on
tehty myös vuonna 2018.

Teuvo Pakkalan koulun lämpökuva. Kuva.Lämpökuvausraportti, Oulun kosteustutkimus Oy, 2004
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YHTEENVETO

Teuvo Pakkalan koulu kuuluu valtakunnallisesti merkittävään Raksilan puutaloalueeseen (RKY 2009). Rakennus kuuluu myös Pohjois-Pohjanmaan rakennetun
kulttuuriympäristön luetteloon (MRKY 2015) ja se on
arvotettu rakennushistoriallisesti, historiallisesti ja maisemallisesti arvokkaaksi sekä säilyneisyytensä vuoksi
merkittäväksi. Vuonna 1950 valmistunut koulurakennus
sijaitsee Raksilan keskiakselin muodostavan Puistikkokadun päätteenä. Se on kaupunkikuvallisesti arvokas. Viereisten koulurakennusten kanssa rakennus muodostaa
koulurintaman Teuvo Pakkalan kadun varrella. Koulurintaman takana avautuu laaja liikuntakeskittymä, jonka
muodostavat Oulun jäähalli, Raksilan pesäpallostadion,
Oulu-halli ja Oulun uimahalli.
Koululla on kulttuurihistoriallista arvoa, sillä Oulun kaupungin ensimmäisen kaupunginarkkitehdin Martti Heikuran suunnittelema tiilirakenteinen, rapattu kolmikerroksinen koulurakennus edustaa jälleenrakennusaikakauden
kansakouluarkkitehtuuria parhaimmillaan. Koulu on ensimmäinen Heikuran suunnittelema muutamaa luokkahuonetta suurempi koulurakennus.Valmistuessaan koulu
oli oppilasmäärältään suurin Oulun kaupungissa.
Koulun arkkitehtoninen arvo ilmenee massoittelussa ja
rapatuissa julkisivuissa. Niissä on 50-luvun detaljeja kuten katujulkisivussa sijaitseva eteishallin pyöreä ikkuna
ja porrashuonetornin pikkuparveke sekä paikoitellen
koristeena puhtaaksimuurattua tiiltä. Koulurakennuksen sisäänkäyntien lennokkaat lipat ovat tunnusomaisia.
Koulun tiiliaumakatto poikkeaa arkkitehdin myöhemmin
50-luvulla suunnittelemista koulurakennuksista
Rakennus koostuu kahdesta siivestä, joista toisessa on
juhla-/liikuntasali aputiloineen ja toisessa luokkahuoneet

leveän keskikäytävän molemmin puolin. Korkeamman,
Teuvo Pakkalan kadun myötäisen luokkasiiven käytävien
molemmissa päädyissä on suuret ruutuikkunat, joiden
ansioista käytävät ovat hyvin valoisat. Luokkasiivessä
luokkahuoneet sijaitsevat kolmessa kerroksessa ja saman siiven kellarissa on ruokala ja keittiö. Juhlasalisiipi
on matalampi massa, joka jakaa pihan siten, että opettajien sisäänkäyntipiha ja välituntipiha erottuvat omiksi
alueikseen. Pihalla on betonirunkoinen sadekatos.
Rakennuksen luokkasiiven ja juhlasalisiiven yhtymäkohdassa sijaitsevan pääporrashuoneen kaakko- ja luodejulkisivuissa sekä luokkasiiven pihanpuoleisessa eteläisessä
porrashuoneessa nousevat korkeat ruutuikkunat ovat
tunnusomaisia. Luokkahuoneiden ikkunat ovat julkisivussa tasavälein. Juhla-/liikuntasalin aukotus on niukempi.
Sisäänkäyntien yllä on teräsbetonirakenteiset lennokkaat lipat.

Alkuperäinen ja hyvin säilynyt

Rakennuksen kokonaishahmo ja ulkoarkkitehtuuri on
säilynyt hyvin alkuperäisenä. 1980-luvulla tehtyjen korjauksien yhteydessä juhlasalisiiven koilliseen julkisivuun
lisätty uusi sisäänkäynti sekä kaakon puoleiseen julkisivuun lisätyt koulukeittiön huolto-ovi ja portaat sopeutuvat koulurakennuksen alkuperäiseen tyyliin. 2000-luvulla
vaihdetut luokkasiiven ikkunat ja juhlasalisiiven 1. kerroksen ikkunat myötäilevät alkuperäistä ikkunamallia ja
väriä, joten tämä muutos ei ole vaikuttanut merkittävästi
rakennuksen ulkoasuun.
Porrashuoneiden koko porrashuoneen korkuisiksi nousevat ikkunat ovat säilyneet alkuperäisinä. Porrashuoneiden lisäksi juhlasali parvineen on hyvin autenttisessa
tilassa. Luokkasiiven keskikäytävissä tilan luonne on säilynyt hyvin materiaalimuutoksista huolimatta.

Sisätiloissa merkittäviä tilallisia muutoksia on tapahtunut
kellarikerroksessa ja juhlasalisiiven 1. kerroksessa. Luokkakerroksissa varsinaiset tilalliset muutokset on tehty
maltillisesti.

Jatkokehittäminen, esteettömyys ja autenttisuuden säilyminen

Koulurakennuksen kellarikerrokseen ja juhlasalisiiven 1.
kerrokseen on tehty paljon tila- ja materiaalimuutoksia
ajan saatossa. Koulun tulevissa muutos-, korjaus- ja laajennussuunnitelmissa näihin tiloihin voi tehdä suurempiakin muutoksia, kunhan huomioidaan ruokasalin tilallinen luonne sekä kellarissa sijaitsevan tyttöjen wc-tiloihin
johtavan porrashuoneen autenttisuus.
Rakennuksen kokonaishahmo ja julkisivut sekä näiden
tunnusomaiset alkuperäisosat kuten porrashuoneiden
korkeat ikkunat, sisäänkäyntien lennokkaat lipat ja eteishallin pyöreä ikkuna on syytä säilyttää.
Porrashuoneiden autenttinen materiaali sekä tilallinen
eheys ovat koulurakennuksen arvokkaimpia kohteita.
Tulevina vuosina, mahdollisten esteettömyyskorjauksien
yhteydessä on otettava erityisesti huomioon porrashuoneiden eheys ja autenttisuus.
Porrashuoneiden lisäksi vaalimisen arvoisia kohteita ovat keskikäytävät, joilla on avara ja valoisa luonne
sekä selkeä rytmi ja eheys. Myös luokkahuoneet, jotka
ovat säilyttäneet alkuperäisen suorakulmamuotonsa ja
luonteensa ovat vaalimisen arvoisia kohteita. Tilallisesti
ja materiaaliltaan autenttisina säilyneet juhlasali ja parvi
ovat koulurakennuksen kulttuurihistoriallisen ja arkkitehtonisen arvon säilyttämisen kannalta tärkeitä tiloja.
Tarvittaessa koulupihan laajennusalueeksi voi harkita ja
tutkia koulupihan vieressä sijaitsevaa Urheilijanpuistoa.
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Kaikuu pihamaa, kun lapset nauraa saa.
Leikki innostaa, se kutsuu kaikki oppimaan.
Koulu tuttu isien on turva lasten uusien.
Täällä saa rakentaa aikaa tulevaa.
Koulu keltainen kätkee sisään sydämen.
Koulu keltainen tuntee pienen ihmisen.
Koulu keltainen kaiken tämän ymmärtää,
että tärkeintä on ystävästä välittää.
Koulu keskeinen on paikka yhteinen.
Lapset musisoi ja hyvät tavat elää voi.
Yhteishenki koskettaa, kun perheet tutun koulun saa.
Täällä saa rakentaa aikaa tulevaa.
Koulu keltainen kätkee sisään sydämen.
Koulu keltainen tuntee pienen ihmisen.
Koulu keltainen kaiken tämän ymmärtää,
että tärkeintä on ystävästä välittää.
(säv. & san. Maria Portaankorva)

