OULUN KAUPUNKI
RAKENNUKSEN OMINAISPIIRTEIDEN SELVITYS

KIIMINKIJOEN KOULU (RAATINHARJUNTIE 9)

SWECO INFRA & RAIL OY, OULU / JUHO PELTONIEMI JA NOORA KELA, 5.2.2021

Kannen kuva vuoden 2005 paikkeilta: Tomi Molin
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1

JOHDANTO
Kiiminkijoen koulu sijaitsee Kiiminkijoen törmällä Kiimingin taajaman
tuntumassa. Nykyisin alakouluna toimiva rakennus rakennettiin vuonna 1959
kansakouluksi ja jatkokouluksi. Myös oppikoulu aloitti 1960-luvulla
toimintansa kansakoulun tiloissa. Rakennusta on merkittävästi laajennettu
vuosina 1982-1984 ja myöhemmin pariin otteeseen 2010-luvulla.
Rakennus on inventoitu vuonna 2004 ja arvotettu paikallisesti arvokkaaksi
vuonna 2006 maisemallisin ja historiallisin perustein. Rakennus on suojeltu
asemakaavassa merkinnällä sr-20 joka määrää, että rakennus on korjaus- ja
muutostöiden yhteydessä korjattava sen kulttuurihistorialliset ja
rakennustaiteelliset arvot säilyttäen, mutta mahdollistaa toiminnan vaatimia
muutoksia sisätiloissa.
Kiiminkijoen koulun rakennuksen ominaispiirteiden selvitys laaditaan
tukemaan päätöksentekoa koulun tulevaisuudesta. Rakennukselle on
kertynyt korjausvelkaa ja pohdinnassa on alakoulun toimintojen siirtäminen
vasta valmistuneen Kiiminkipuiston koulun yhteyteen. Alakoulun siirtyminen
merkitsisi vanhan rakennuksen purkamista ja tontin uudelleenkaavoittamista. Selvityksessä kuvaillaan rakennusta alkuperäisessä asussaan,
rakennukselle tapahtuneet muutokset, rakennuksen nykytila ja säilyneisyys.
Selvityksen lopussa on pohdintaa rakennuksen nykyarvosta ja
johtopäätökset.
Selvityksen laadinnan päämenetelmänä on ollut 30.11. ja 02.12.2020
tehtyjen inventointikäyntien havaintojen vertaaminen Oulun Tilapalveluiden
ja rakennusvalvonnan arkistoista saatuihin rakennuspiirustuksiin. Laatimisen
tukena on ollut myös valokuvamateriaalia koulurakennuksesta eri
aikakausilta.
Rakennuksen ominaispiirteiden selvityksen ovat laatineet arkkitehdit Juho
Peltoniemi ja Noora Kela Sweco Infra & Rail Oy:stä. Selvitys on tehty Oulun
Tilapalveluiden toimeksiannosta.
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Viistokuva koulualueesta vuodelta 2018.
Kuva: Copyright © 2020 Blom.

PERUSTIEDOT
Kohde

Kiiminkijoen koulu

Tila/kiinteistö

Kiimingin kaupunginosan korttelin 65 tontti 3

Laajuustiedot

Kohteena Kiiminkijoen koulu laajennusosineen.

Kiinteistön omistaja

Oulun kaupunki

Suunnittelijat

Suunnittelu OY E. Niemelä
Suunnitteluryhmä Arkton Oy
Mikkonen arkkitehdit Oy
arkkitehtitoimisto HML Oy

Rakennusajankohdat

1959, 1984, 2010 ja 2013.

Muut nimet

Kirkonkylän kansakoulu, Kiimingin ala-aste

Rakennussuojelu

Rakennusta on suojeltu merkinnällä sr-20.

Asemakaava

Alueella on voimassa 17.12.2012 hyväksytty
Kirkonseudun asemakaavan muutos kortteleissa
54, 65 ja 316 Raatinharju.

Muuta tietoa

Rakennus on määritelty paikallisesti arvokkaaksi
kohteeksi historiallisin ja maisemallisin perustein.
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valmis 1959
valmis 1984
valmis 2010
valmis 2013

2

KIIMINKIJOEN KOULU OSANA YMPÄRISTÖÄÄN
Kiiminkijoen koulu sijaitsee Kiiminkijoen törmällä Kiimingin keskustan
kupeessa. Koulun vieressä on päiväkoti. Koulu- ja päiväkotirakennukset
pihoineen ja paikoitusalueineen hallitsevat aluetta visuaalisesti. Julkisten
rakennusten lisäksi joen, kosteikkojen ja ojien rajaamalla alueella on
asuinrakennuksia ja viheralueita. Koulualueen ohi kulkee Kiimingin sisäinen
Siltatie ja sen eteläpuolella valtatie 20. Joen toisella puolella koulua
vastapäätä on urheilukenttä.
Koulun ympäristö on rakentunut vaiheittain. Alue oli ensin asuin- ja
maanviljelyskäytössä, kunnes törmälle alettiin 1940-luvulta lähtien rakentaa
julkisia rakennuksia. Näistä ensimmäinen oli vuonna 1949 rakennettu
terveystalo. Koulu ja opettajien asuintalo rakennettiin vuosikymmentä
myöhemmin, vuonna 1959. Terveystalo ja opettajien asuntola on sittemmin
purettu. Koulua on laajennettu useaan otteeseen. Laajennukset on tehty
vuosina 1982–1984, 2010 ja 2013. Päiväkotirakennus valmistui vuonna 2013.

Kiiminkijoen koulun lähiympäristö vuonna 2018:
1
2
3
4
5
6

Ukkola (vanhin osa vuodelta 1823)
Paikalla sijainnut terveystalo (1949) on purettu.
Kiiminkijoen koulu (1959)
Päiväkoti (2013). Paikalla aikanaan sijainnut Raatinharjun vuokratalo eli
entinen opettajien asuintalo (1959) on purettu.
Koulun ja päiväkodin paikoitusalue. Paikalla sijainnut Kiimingin Säästöpankin
rakennus on purettu.
Kiiminkijoen koulun laajennus (1982–1984)
7

2.1 Alueen historia kartoilla ja ilmakuvissa
1957

Vuoden 1957 peruskartta osoittaa Raatikaisenharjun tilanteen ennen koulun
rakentamista. Kartoitus on vuodelta 1954, jolloin alueella sijaitsi pääasiassa
maatilojen asuin- ja apurakennuksia sekä peltoja. Terveystalo oli rakennettu vuonna
1949 ja se näkyy peruskartalla alueen keskiosassa. Karttaan on merkitty alueen
kaakkoislaidalla sijaitseva maakunnallisesti arvokas Ukkolan pihapiiri, joka muodosti
tuolloin neljältä sivulta sulkeutuvan pihan.
Raatikaisenharju vuonna 1957:
1
2

Ukkola (vanhin osa vuodelta 1823)
Terveystalo (1949).

1963

Vuoden 1963 ilmakuvassa näkyy alue Kiiminkijoen koulun rakentamisen jälkeen.
Koulurakennuksen vanhin osa ja koulun opettajien asuintalo rakennettiin vuonna
1959. Koulu sijaitsee joen suuntaisesti rantatörmällä piha-alueen koillispuolella ja
opettajien asuintalo suorassa kulmassa kouluun nähden pihan luoteispuolella,
terveystalon vieressä. Koulualueen eteläpuolelle on rakennettu Kiimingin
Säästöpankin rakennus, joka sijaitsee lähellä Ukkolan pihapiiriä. Koulun paikkeilla
aiemmin sijainneet rakennukset on purettu. Ukkola ja alueen pohjoisreunalla
sijaitseva asuinrakennus sekä osa pelloilla olevista rakennuksista ovat säilyneet. Iso
osa pelloista on yhä käytössä ja ympäristö on pääosin avointa. Säästöpankin
eteläpuolitse kulkeva tie risteää valtatien kanssa Ukkolan pihapiirin vieressä.
1
2
3
4
5
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Ukkola (vanhin osa vuodelta 1823)
Terveystalo (1949)
Kiiminkijoen koulu (1959)
Opettajien asuintalo (1959)
Kiimingin Säästöpankin rakennus.

Vuonna 1959 valmistunut opettajien asuintalo.
Kuva: Tomi Molin.
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1980-luku
Ilmakuva 1980-luvulta osoittaa koulun vaiheittain alkaneen laajenemisen. Koulun
pihan kaakkoispuolelle on rakennettu uusi laajennussiipi. Lisäksi vuonna 1959
rakennettua koulun runkoa on laajennettu joen suuntaan. Piha-aluetta on jäsennelty
erilaisten pintamateriaalien avulla. Opettajien asuintalo rajaa yhä koulun pihaa
luoteessa.
Ukkolan pihapiiristä on purettu koulun puoleinen rakennus ja pihapiirin koillispuolelle
on rakennettu uusi asuinrakennus. Peltoina olleet alueet on otettu muuhun käyttöön
tai ne ovat alkaneet metsittyä reunoilta käsin, ja terveystaloa vastapäätä on
rakennettu kaksi asuinrakennusta: erillispientalo ja rivitalo.
Raatikaisenharjun luoteisosaan on rakennettu uusi silta, joka yhdistää alueen
Tuohimaan ja Niemeläntörmän suuntaan. Valtatie ja Kiimingin keskustaajamasta
tuleva alueen sisäinen tie eivät enää risteä Ukkolan vieressä vaan jatkuvat omina
erillisinä yhteyksinään joen yli itään.
Kiiminkijoen koulun lähiympäristö 1980-luvulla:
1
2
3
4
5
6
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Ukkola (vanhin osa vuodelta 1823)
Terveystalo (1949)
Kiiminkijoen koulu (1959)
Opettajien asuintalo (1959)
Kiimingin Säästöpankin rakennus
Kiiminkijoen koulun laajennus (1982–1984).

2012

2018

Vuoden 2012 ilmakuvassa näkyy, että koulun vieressä sijainneet terveystalo ja
entinen opettajien asuinrakennus on purettu uuden rakentamisen tieltä. Koulun
viereisen päiväkodin rakennustyöt on aloitettu. Myös Kiimingin Säästöpankin
rakennus on purettu ja sen paikalla on paikoitusalue. Puuston osuus viheralueilla on
kasvanut entisestään 1980-luvun tilanteeseen verrattuna.

Vuoden 2018 ilmakuvassa päiväkotisiipi piha-alueineen on valmis. Koulun
pihaa ja päiväkodin pohjoispuolista kenttää on jäsennelty ja uusittu.
Paikoitusalue on laajentunut kohti alueen keskiosan asuinrakennuksia, jotka
ovat säilyneet ennallaan.

Kiiminkijoen koulun lähiympäristö 1980-luvulla:
1
2
3
4
5
6

Ukkola (vanhin osa vuodelta 1823)
Terveystalo (1949) on purettu
Kiiminkijoen koulu (1959)
Opettajien asuintalo (1959) on purettu
Kiimingin Säästöpankin rakennus on purettu
Kiiminkijoen koulun laajennus (1982–1984).

Kiiminkijoen koulun lähiympäristö vuonna 2018:
1
2
3
4
5
6

Ukkola (vanhin osa vuodelta 1823)
Päiväkodin piha
Kiiminkijoen koulu (1959)
Päiväkoti (2013)
Koulun ja päiväkodin paikoitusalue
Kiiminkijoen koulun laajennus (1982–1984).
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2.2 Kaavatilanne
Yleiskaava
Alueella on voimassa Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava 2030
(Kirkonkylä–Jäälin pohjoisosa). Kiimingin kunnanvaltuusto hyväksyi
osayleiskaavan 19.9.2011. Kaava on saanut lainvoiman 3.6.2014.
Yleiskaavassa Kiiminkijoen koulu sijaitsee julkisten palvelujen ja hallinnon
alueella PY. Aluetta rajaavat koskiensuojelulain nojalla suojeltu vesialue
(W/s), lähivirkistysalue (VL) ja pientalovaltainen asuntoalue (AP). Viereinen
lähivirkistysalue on lähes kokonaan tulva-aluetta. Vesistön yli ja sitä pitkin on
osoitettu kehitettäviä tai säilytettäviä näkymiä, joissa puustoa suositellaan
hoidettavaksi niin, että näkymät pysyvät avoimina. Koulualueen vieritse on
osoitettu viheryhteystarve ja itäpuolella on luonnon monimuotoisuuden
kannalta erityisen arvokas alue. Lisäksi aluetta sivuaa ohjeellinen ulkoilureitti
ja hieman etäämmällä ohjeellinen kevyen liikenteen reitti sekä
kulttuurihistoriallisesti merkittävä tieympäristö (Vanha Kuusamontie).
Valtatie on osoitettu merkittävästi parannettavana tieosuutena.
Koulurakennus on merkitty kaavaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaana
kohteena. Kaavamääräyksessä sen määritellään olevan suojeltava rakennus,
joka on korjaus- ja muutostöiden yhteydessä korjattava sen
kulttuurihistorialliset
ja
rakennustaiteelliset
arvot
säilyttäen.
Julkisivukorjauksissa tulee käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia
materiaaleja.
Korjausja
muutostoimenpiteistä
tulee
pyytää
museoviranomaisen lausunto. Kohteen purkaminen edellyttää MRL 127 §:n
mukaista purkamislupaa. Koulun kaakkoispuolella sijaitseva Ukkola on
maakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde, joka on sisällytetty
Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliiton julkaisuun A:115.
Koulun alue kuuluu Raatinharjun, Ylikylän rannan ja tieympäristön,
Leppiniemen ja Laurinkosken kulttuurihistoriallisesti ja kyläkuvallisesti
arvokkaaseen aluekokonaisuuteen, jonka alueella vanhan rakennuskannan ja
kyläkuvan säilymistä tulee edistää ja sopeuttaa uudisrakentaminen olevaan
rakenteeseen ja oleviin rakennuksiin.
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Ote Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavasta 2030. (Kartta Kiimingin
kunta/Oulun kaupunki).

Asemakaava
Alueella on voimassa 17.12.2012 hyväksytty Kirkonseudun asemakaavan
muutos kortteleissa 54, 65 ja 316 Raatinharju.
Koulu sijaitsee yleisten alueiden korttelialueella (Y). Koulurakennus on
suojeltu merkinnällä sr-20, joka määrää, että rakennus on korjaus- ja
muutostöiden yhteydessä korjattava sen kulttuurihistorialliset ja
rakennustaiteelliset arvot säilyttäen. Julkisivukorjauksissa tulee käyttää
alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja. Sisätiloissa voidaan tehdä
toiminnan vaatimia muutoksia. Korjaus- ja muutostoimenpiteistä tulee
pyytää maakuntamuseon/museoviraston lausunto. Alueella sijaitsevaa uutta
päiväkotirakennusta ei ole suojeltu.
Kaavan yleismääräyksissä sanotaan, että alue kuuluu kulttuurihistoriallisesti
ja
kyläkuvallisesti
arvokkaaseen
aluekokonaisuuteen.
Vanhan
rakennuskannan ja kyläkuvan säilymistä tulee edistää ja uudisrakentaminen
sopeuttaa olevaan rakenteeseen ja oleviin rakennuksiin.

Ote voimassa olevasta asemakaavasta. (Kuva Oulun karttapalvelu Karttatie).
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2.3 Kiiminkijoen koulun sijainti ja ympäristö
Kiiminkijoen koulu sijaitsee liikenteellisesti keskeisellä paikalla Kiimingin
keskustan välittömässä läheisyydessä, tiiviin taajama-alueen ja joen välissä.
Koulu on rakennettu aivan joen törmälle ja se on näkyvä osa jokimaisemaa.
Ennen koulun rakentamista Kiimingin asutus ja viljelysmaat levittäytyivät
Kiiminkijoen myötäisesti joen molemmin puolin. Koulu rakennettiin valtatien
pohjoispuolelle, nauhamaisesti joenvartta mukailevaan rakentamisen
vyöhykkeeseen. Asutus ja palvelut ovat sittemmin laajentuneet kauemmas
joesta, myötäillen erityisesti valtatietä 20.
Kiiminkijoen koulun ympäristölle leimallista on vesistön läheisyys.
Kiiminkijoki virtaa leveänä uomana koulun ohi ja aluetta ympäröivät jokeen
liittyvät lampareet ja pienemmät ojat ja uomat. Koulun lähiympäristön
rakentamattomat alueet ovat puustoisia.
Kiiminkijoen koulu laajennuksineen sijaitsee aivan Kiiminkijoen törmällä. Viereiset
asuinrakennukset eivät nouse esiin maisemassa. Koulun vastarannalla on
urheilukenttä ja asuinalueita.

Kiiminkijoen koulun sijainti suhteessa Kiimingin yhdyskuntarakenteeseen.
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Koulurakennukset näkyvät Siltatien sillalta. Joen rannat hahmottuvat muilta osin
pääosin puustoisina vyöhykkeinä. Lehdettömänä aikana osa Raatinharjun
asuinrakennuksista näkyy puuston läpi. Taustalla hahmottuu maamerkkimäinen
vesitorni.

Saapuminen Siltatien suunnasta. Koulu pihoineen hahmottuu avarahkojen viher- ja
pysäköintialueiden takana. Koulun vanhin osa sijaitsee pihan peräosassa, eikä siten
nouse erityisesti esiin kokonaisuudessa taajaman suunnasta tarkasteltuna.

Koulun vieressä Siltatien ja Raatinharjuntien risteyksessä sijaitsee maakunnallisesti
arvokas Ukkolan pihapiiri. Pihapiiri on näkyvällä paikalla.

Näkymä Siltatietä pitkin. Tiiviisti rakennettu taajama jatkuu koululta länteen.
Koululle johtavat moottoriajoneuvoille ja kevyelle liikenteelle suunnitellut reitit.

Koulu ei näy Ukkolan pihapiirin suunnasta tiheän puuston vuoksi, mutta uusi
päiväkotisiipi hahmottuu parkkipaikkaa vastapäätä.
15

Koulun kanssa samaan kokonaisuuteen kuuluu päiväkoti, joka samalla rajaa koulun
pihaa. Suoraan koulua vastapäätä ei sijaitse rakennuksia. Näkymä on avoin.

Koulurakennukset jäävät päiväkodin taakse pohjoisen suunnasta tarkasteltuna.
Laajennusosa 1980-luvulta on näkyvämmällä paikalla kuin alkuperäinen osa.

Päiväkodin piha on rakennusryhmän pohjoispuolella Raatikaisenharjuntien vieressä.
Päiväkodin ja koulun pihat, urheilukenttä sekä tie ja kevyen liikenteen väylä
avartavat rakennusryhmän ympäristöä.

Raatikaisenharjuntien ympäristöä rajaavat koillispuolelta rakennukset ja puusto.
Vastapäätä on avara paikoitusalue.
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Koulun pohjoispuolella on laaja urheilukenttä ja sen takana asuinpihapiiri. Koulun
koillis- ja luoteispuolilla puusto painottuu lehtipuihin.

Päiväkotia vastapäätä on asuinrakennuksia: yksikerroksisia rivi- ja erillispientaloja.
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Viistokuva koulualueesta vuoden 2008 tienoilta.
Kuva: Suomen Ilmakuva Oy
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3

KIIMINKIJOEN KOULUN HISTORIAA

3.1 Koululaitoksen kehittyminen Kiimingissä
Vuoden 1866 kouluasetus siirsi opetustoiminnan kirkolta kuntien vastuulle.
Kiimingissä päätös kunnan ylläpitämän koulun perustamisesta syntyi vasta
vuonna 1881 Oulun läänin kuvernöörin kehotettua panemaan kunnan
kouluasia järjestykseen. Koulu päätettiin rakentaa kirkon vierelle.
Koulurakennus valmistui vuonna 1885 ja näin Kiimingin kunnan koululaitos
pääsi aloittamaan toimintansa 19 vuotta kansakouluasetuksen antamisen
jälkeen. Koulussa käynti ei ollut lapsille pakollista ja usein etäämpänä
kirkonkylästä lasten koulutus jäi kiertokoulun varaan. Kyläkouluja
rakennettiin 1910-luvulta lähtien, ensin Huttukylään ja 1930-luvulla Jääliin ja
Alakylään.

Peruskoulu-uudistus
toteutettiin
Kiimingissä
vuonna
1974.
Keskuskansakoulu muuttui ala-asteeksi ja kansalaiskoulu sekä keskikoulun 35 vuosiluokat yhdistettiin yläasteeksi. Yläaste aloitti toimintansa
keskikoulurakennuksessa, jonka valtio lahjoitti Kiimingin kunnalle.
1970-luvulla alkoi Kiimingin kunnassa väestön kasvu, jollaista ei ollut osattu
odottaa. Kymmenessä vuodessa vuoden 1970 noin 3000 asukkaan
väestömäärä kaksinkertaistui. Kirkonkylän ala-asteen tilat kävivät ahtaiksi,
minkä vuoksi rakennukselle suunniteltiin laajennus, joka valmistui vuonna
1984.1

Suurien ikäluokkien syntyminen sotien jälkeen pakotti kunnat 1950-luvulla
koulujen rakentamiseen. Koulujen rakentaminen aloitettiin kylistä, missä
uusien koulutilojen tarve oli suurin. Kirkonkylälle rakennettavan
keskuskansakoulun rakentamista esitettiin jo vuonna 1950, mutta kylien
kouluhankkeet siirsivät ajatuksen toteutusta. Päätös keskuskansakoulun
rakentamisesta tehtiin vuonna 1957 ja uusi koulu (nyk. Kiiminkijoen koulu)
vihittiin käyttöön marraskuussa 1959.
Varsinaisen kansakoulun jälkeen suoritettava jatkokouluopetus keskitettiin
Kiimingissä keskuskansakoululle ja sitä varten koululle rakennettiin
erityistiloja, kuten metalli- ja puutyöhuoneet sekä kotitalousopetukseen
tarvittavat tilat. Jatkokoulu, tai kansalaiskoulu, joksi sitä vuoden 1957
kansakoululain jälkeen nimitettiin, vakiinnutti Kiimingissä asemansa,
vaikkakin vuonna 1962 perustettu oppikoulu vähensi kiinnostusta
kansalaiskouluun.
Myös oppikoulun toimi alkuun keskuskoulun rakennuksessa, kunnes vuonna
1967 uusi keskikoulurakennus valmistui Kuusamontien eteläpuolelle
pappilan viereen. Vuonna 1968 Kiimingin keskikoulu muutettiin
yhteislyseoksi, eli yhdistetyksi keskikouluksi ja lukioksi.

1

Satokangas 1984, 5-6, 17-19, 52-73
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Koulukuva 1900-luvun alusta Kiimingin kirkonkylän vanhan kansakoulun edustalta.
Kuva: Kiiminki-kokoelma, Vanhoja valokuvia Kiimingistä

3.2 Kiiminkijoen koulun suunnittelijat
Suunnittelu Oy E. Niemelä
Suunnittelu Oy E. Niemelä oli 1950- ja 1960-luvuilla laajasti Oulussa ja sen
ympäristössä vaikuttanut rakennussuunnittelutoimisto. Toimiston perustaja
diplomi-insinööri (myöhemmin tekniikan tohtori) Eino Niemelä (1922-?) on
suunnitellut runsaasti asuinrakennuksia, joista moni sijoittuu Oulun
ruutukaava-alueelle, mutta asuinrakennusten lisäksi hän suunnitteli paljon
toimisto- ja koulurakennuksia. Niemelän tuotannossa näkyy selkeästi oman
aikansa arkkitehtoniset ihanteet 1950-luvun rapatuista julkisivuista 1960luvun nauhaikkunoihin. Asuinrakennukset olivat aikakautensa hyvää
perusasuntotuotantoa.
Useampi
Niemelän
Oulun
keskustaan
suunnittelemista rakennuksista on purettu tai odottaa purkutuomiota
tehokkaamman ja modernimman rakentamisen alta.

Suunnittelu Oy E. Niemelä, julkisia ja toimistorakennuksia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rantakylän koulu (Liminka), 1951
Saaren koulu (Ylivieska), 1953
Kiviojan koulu (Ylivieska), 1956
Raudaskylän kristillisen opiston päärakennus (Ylivieska), 1956
Korvensuoran koulu (Oulu), 1957
Kiiminkijoen koulu (Oulu), 1959
Sanomalehti Liiton talo (Oulu, Kauppurienkatu 9), 1959-1967
(purettu)
Oulun diakonissalaitos, Isokadun puoleinen osa (Oulu), 1960-l
Oulunsuun keskikoulu (Oulu, Aapistie 4), 1964 (kaavamuutos vireillä)
Oulun Toimistotalo (Oulu, Pakkahuoneenkatu 21), 1965 (purettu)
Karjasillan koulun laajennus (Oulu), 1966 (purettu)
Seurakuntatalo (Lumijoki), 1967
Puolivälinkankaan vesitorni (Oulu), 1969

Suunnittelu Oy E. Niemelä, asuin- sekä asuin- ja liikerakennuksia Oulussa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Oulunsuun keskikoulu, Suunnittelu Oy E. Niemelä, 1964. Kuva: Oulun Tilapalvelut.

2

Pohjois-Pohjanmaan 2. vaiheen maakuntakaava
Teppo 2005, 158
Arvokkaita alueita Oulussa 2015, 68, 73
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•
•

As Oy Saraseppä (Mäkelininkatu 14), 1954
Asemakatu 29, 1954
As Oy Itäkulma (Hallituskatu 23), 1955
As Oy Tuiranportti, (Koskitie 26-28), 1956
As Oy Asemansilta (Rautatienkatu 10), 1957
As Oy Tervakarhu (Koulukatu 20), 1961
As Oy Veliheikki (Heikinkatu 6), 1962 (purettu)
As Oy Tervapöllö (Mäkelininkatu 20-22), 1963
As Oy Isohirvi (Isokatu 37), 1963
As Oy Lasilippo (Saaristonkatu 18-20), 1963 (kaavamuutos vireillä)
As Oy Tervatöyry, Tervavene ja Väylänvarsi (Hallituskatu 24-30),
1962-1964
Kauppurienkatu 33, 1964
As Oy Saaristonkatu 23-25 (Saaristonkatu 23), 19642

Tolonen 2016, 64, 72-75, 101, 106, 108

1950-luvun kansakouluarkkitehtuuri
Ulkoarkkitehtuuriltaan 1940-luvun lopun ja 1950-luvun alun koulut olivat
tyypillisesti harjakattoisia, rapattuja, tiilirunkoisia rakennuksia, joiden
korkeita sokkeleita tai julkisivua saattoi koristaa liuskekivikorosteet.
Julkisivua leimasivat luokkahuoneiden säännölliset ikkunarivistöt ja
porrashuoneen kohdalla saattoi olla korkea lasipinta. Sisäänkäyntien ja
välituntikatosten yksityiskodat oli suunniteltu huolella.
Sisällä tilaohjelman perusyksikkönä toimi luokkahuone. Näiden lisäksi
keskikokoisessa
maaseudun
kansakoulussa
oli
käsityöluokka,
luonnontieteiden luokka ja voimistelusali, joka toimi myös koulun
juhlasalina. Kouluun kuului myös keittola, kirjasto- ja kerhohuone,
opettajanhuone, aula, porraskäytävät ja käytävät, sekä vessat, joihin käynti
oli tyypillisesti ulkoa käsin.

Opettajien ja talonmiehen asunnot kuuluivat kansakoulun henkilökunnan
luontaisetuihin ja ne ovatkin tyypillinen osa 1950-luvun koulukokonaisuutta.
Asunnot sijoittuivat omana siipenään koulurakennukseen tai ne sijoitettiin
erilliseen asuinrakennukseen koulutontille. Maaseudulla koulupihan
rakennuksiin saattoi kuulua navetta vielä 1950-luvun puoliväliin saakka.
1950-luvulla suunnittelijoiden yleiseksi tavoitteeksi muodostui matala,
korkeintaan kaksikerroksinen koulurakennus. Matalien koulurakennusten
suunnannäyttäjänä pidetään Meilahden kansakoulukilpailua vuodelta 1949.
Siirtyminen matalimpiin koulurakennuksiin alkoi 1950-luvun alkupuolella,
mutta monikerroksisia koulurakennuksia rakennettiin vielä 1950-luvun
loppuun saakka.3

1940 ja 1950 lukujen taitteen tyypillisessä kansakoulussa 2-4-kerroksisessa
rakennuksessa luokkahuoneiden rivistö sijoittuu keski- tai sivukäytävien
varrelle. Vaikka keskikäytäväratkaisu oli tyypillinen, kapearunkoinen
sivukäytävällinen koulu oli tavoitellumpi, koska siinä luokkahuoneet voitiin
suunnata paremmin valon ja ilmansuuntien mukaan. Koulurakennuksen
siivet saattoivat olla maaston muodoista tai arkkitehtonisista tavoitteista
johtuen peräkkäin porrastetusti tai toisiinsa nähden erisuuntaisesti.
Tyypillisesti voimistelusali oli omana siipenään. Koulun piha sijoitettiin
valoisaan ilmansuuntaan ja sitä rajattiin ja suojattiin rakennuksen muodoilla.
Monikerroksisissa rakennuksissa ruokasali, veistoluokat ja kerhohuone
sijoitettiin alempiin kerroksiin ja ylemmissä oli luokkahuoneita.
Opettajanhuone sijoitettiin rakennuksessa keskeiselle paikalle.
Kuntien tuli järjestää kansakoululaisille maksuton kouluateria viimeistään
vuonna 1948, mutta erillinen ruokailusali tuli valtionavustuksen piiriin vasta
1960-luvun lopulla. Tästä syystä maalaiskuntien kansakouluissa ruokailtiin
yleisesti luokkahuoneissa tai voimistelusalissa, joissain kouluissa jopa
eteishalleissa.

Korvensuoran koulu, Suunnittelu Oy E. Niemelä, 1957. Kuva: Pia Krogius

3

Kyläkouluista lähiökouluihin 1945-1960 http://www.koulurakennus.fi/1950-luvunkoulu/arkkitehtuuri (luettu 22.12.2020)
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Suunnitteluryhmä Arkton Oy
Suunnitteluryhmä Arkton Oy oli yksi Oulun koulun arkkitehti-ideologian
mukaan
suunnitelleista
oululaisista
suunnittelutoimistoista.
Suunnitteluryhmä osallistui vuoden 1976 Niittyaron asuntomessuille ja oli
yhtenä suunnittelijana myös vuoden 2005 Oulun asuntomessuilla.
Toimistolla Kiiminkijoen ala-asteen suunnittelusta vastasivat arkkitehdit
Pekka Martikainen ja Ulla Mattila, jotka ovat myöhemmin perustaneet omat
arkkitehtitoimistonsa. Pekka Martikainen suunnitteli mm. Iin Nätteporin,
joka valmistui vuonna 1985.
Muita suunnitteluryhmä Arkton Oy:n suunnittelemia rakennuksia:
•
•
•
•

As Oy Oulun Soutajanpuisto 1976
Kaijonharjun monipalvelukeskus 1984, laajennus 1987
Ylikiimingin koulun liikuntasali, 1985
Kellon koulun laajennus 1987 4

1980-luvun postmodernistinen Oulun koulu
Kansainvälinen postmoderni arkkitehtuuri kehittyi 1960- ja 1970-luvuilla
kritiikkinä vallalla olleelle modernille arkkitehtuurille. Oulussa
postmodernismista kehittyi 1980-luvulla paikan hengestä innoituksen saanut
regionalistinen Oulun koulun arkkitehtuurisuuntaus, jossa rakennuksiin
ammennettiin aiheita mm. perinteistä talonpoikaisrakentamisesta.
Paikallisuus, paikan hengen ja perinteisen käsityön arvostaminen tuli esille
myös rakennusten materiaalivalinnoissa, joissa suosittiin paikalla
rakennettavia tekniikoita kuten tiilimuurausta ja puurakentamista.
Suunnittelun lähtökohtana oli tulevan tilan käyttäjä. Arkkitehtuuri oli usein
monimuotoista, aiheiltaan runsasta ja leikittelevää.
Kellon koulun laajennus, Suunnitteluryhmä Arkton Oy, 1987. Kuva: Pia Krogius

4

Oulun koulun kohteet inventointi Oulun koulun arkkitehtuurin kohteista Oulussa 2020, 43,
57, 50
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3.3 Rakennus alkuperäisessä asussaan
Kiimingin kirkonkylän kansakoulu suunniteltiin sivukäytävälliseksi
koulurakennukseksi, jonka luokkahuoneet avautuvat lounaaseen. Rakennus
on porrastettu kahteen rakennusmassaan, joista voimistelusiipi on
korkeampi. Rakennuksen jäsentely on selkeä ja yleisilme siro.
Vuonna 1984 valmistuneessa laajennuksessa 50-luvun sivukäytäväkoulu
laajennettiin joen puolella kahden alimman kerroksen osalta
keskikäytävälliseksi. Uuden voimistelusalin sisältävä laajennusosa sijoitettiin
alkuperäiseen kouluun nähden kohtisuoraan, täydentäen rakennusmassan Lkirjaimen muotoiseksi. Laajennusosa on sovitettu vanhan rakennuksen
mittakaavaan ja detaljiikkaan, vaikkakin alkuperäistä koulua matalampana ja
leveämpänä on olemukseltaan tätä raskaampi. Koillis- ja kaakkoisjulkisivujen
jäsentely on monimuotoinen, mutta toisaalta kokonaisuudessa
hallitsevimmaksi nousevan voimistelusalin julkisivu on tilan toiminnan
luonteesta johtuen niukemmin jaoteltu ja aukotettu.
Kuvaus rakennuksesta alkuperäisessä asussaan pohjautuu alkuperäisiin
piirustuksiin ja 1980-luvun laajennuksen osalta myös huoneselityksiin.
Suunnittelu Oy E. Niemelän laatimat kansakoulurakennuksen piirustukset on
päivätty vuodelle 1958. Piirustukset on allekirjoitettu nimikirjaimilla TP.
Suunnitteluryhmä Arkton OY:n piirustukset on päivätty vuodelle 1982.
Ulkoasu ja julkisivut
1959 valmistunut kansakoulurakennus on porrastettu pääsisäänkäynnin
kohdalta niin, että alkuperäinen voimistelusali ja sen alapuolella sijainneet
kotitalouden opetustilat olivat puolen rakennusrungon verran Kiiminkijokea
lähempänä kuin luokkahuoneet, koulukeittiön ja opettajahuoneen sisältänyt
siipi. Porrastus tapahtuu myös maanpinnanmuodoissa niin, että
voimistelusalisiiven kohdalla piha on korkeammalla ja maasto laskee
pääsisäänkäynniltä luokkahuonesiiven kohdalle mentäessä. Voimistelusalin
sisältävä rakennusosa on myös muuta rakennusta korkeampi. Porrastuksen
kohdalla katonharjalle kohosi tiilinen keskuslämmityksen savupiippu.
Koulun piha sijoittuu rakennuksen lounaispuolelle ja sitä rajasi
luoteissivustalta erillinen opettajien asuntolarakennus piharakennuksineen.
Täystiilirunkoisen asuntolarakennuksen suunnittelusta vastasi myös
23

Asemapiirustuksesta näkyy, että opettajien asuntolarakennusta on suunnittelun
edetessä siirretty etäämmälle koulun pihasta. Päivätty vuodelle 1957, mutta korjattu
1958. Lähde: Oulun kaupungin rakennusvalvonnan arkisto.

Suunnittelu Oy E. Niemelä ja se suunniteltiin ja rakennettiin samaan aikaan
kansakoulurakennuksen kanssa.

kotitalousluokkien matalammissa ikkunoissa, joissa tosin tuuletusikkunaa ei
ole jaettu poikkipuitteella.

Koulurakennuksen loiva satulakattu oli alkujaan päällystetty 4,5-4,8 kg/m2
galvanoiduilla Sampo-levyillä. Betonisokkeli on jäsennelty pystysuoralla
urituksella. Julkisivun tiilipinta on pääosin roiskerapattu ja maalattu kirkkaan
keltaiseksi, mutta ikkunoiden väleissä rappauspinta on sileä ja väriltään
keltaiseen taittuva valkoinen. Julkisivukäsittelystä syntyy lähes
nauhaikkunamainen vaikutelma. Luokkahuoneiden ikkunoiden puitejako oli
epäsymmetrinen, pystysuora ikkunapuite erotti kapean tuuletusikkunan,
joka oli jaettu poikkipuitteella kahteen erilliseen ikkunaruutuun. Samaa
epäsymmetristä jaottelua noudatettiin kellarikerroksen, voimistelusalin ja

Rakennuksen päädyissä on porraskäytävien kohdalla kapeat ja korkeat
ikkunapinnat, pääsisäänkäynnin kohdalla ikkunapinta on lähes
porrashuoneen levyinen. Rakennuksen kellarikerros on puoliksi maan
pinnalla, jolloin ensimmäiseen kerrokseen joudutaan nousemaan yhden
porrasjuoksun verran. Sisäänkäyntiä on korostettu jättämällä ulostyöntyvän
tuulikaapin ulkoseinät puhtaaksimuuratulle tiilipinnalle. Pääsisäänkäynnin
vasemmalla puolella, nykyisten koulun hallinnon tilojen paikalla sijaitsi
matalan kattolappeen alla koulun käymälät, joihin oli käynti pihalta.

Julkisivu lounaaseen 1958.
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Julkisivut kaakkoon ja luoteeseen 1958. Koillisjulkisivu puuttuu sekä Oulun Tilapalveluiden että Oulun rakennusvalvonnan arkistoista.
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Vuonna 1984 valmistunut laajennusosa on selkeän postmoderni, ja erottuu
alkuperäisestä
koulurakennuksesta
puhtaaksimuuratulla
beigellä
tiilijulkisivullaan ja runsaammilla julkisivuaiheillaan. Rakennuksen ikkunaaukotukset ovat monimuotoiset vaihdelle pienistä neliöikkunoista
julkisivupinnasta ulostyöntyviin vaakaikkunoihin ja laajoihin neliöruutuisiin
ikkunapintoihin. Ylempään kerrokseen sijoittuviin julkisivusta ulostyöntyvien
ulokkeiden vaakaikkunoita on korostettu rappaamalla niiden ympäristö.
Vanhan koulun ja uudisosan liittymäkohtaan sijoittuva porraskäytävä
avautuu jokimaisemaan laajan neliöruutuihin jaetun ikkunapinna kautta.

Massoittelussa on leikitelty työntämällä toiseen kerrokseen sijoittuva
kirjasto
ulokkeena
ulos
julkisivusta.
Liikuntasalin
umpinaista
puhtaaksimuurattua julkisivua on jaoteltu pilasteriaiheilla ja salin
yläikkunoiden päällä on sivuprofiililtaan kolmion muotoiset lipat.
Kattomaailma on sarja monimuotoisia lape- ja satulakattoja, liikuntasali
vaikuttaa
maantasoon
tasakattoiselta,
vaikka
todellisuudessa
julkisivumuurin taakse kätkeytyy loiva harjakatto. Kattomateriaalina on
pääasiassa pelti, mutta liikuntasali on katettu bitumihuovalla.

Koillisjulkisivu 1982, vasemmalla kirjaston julkisivusta ulokkeena ulos työntyvä massa, sen vieressä porrashuoneen laajaa ikkunapintaa. Keskellä 50-luvun kansakoulun sivukäytävän
varrelle rakennettujen uusien luokkahuoneiden julkisivua.

Kaakkoisjulkisivu 1982.
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Laajennusosan pihan puoleisien sisäänkäyntien edustalla maan pintaa on
käsitelty nostamalla sitä puolen kerroksen verran ylöspäin, jolloin
sisäänkäynti tapahtuu suoraan ensimmäiseen kerrokseen. Liikuntasalin
seinustalla maan pinta kohoaa loivana luiskana, mutta luokkahuoneiden
edustalla maamassat on tuettu tukimuurilla ja ylemmälle pihatasolle johtaa
ulkoportaat. Uudisosan pääsisäänkäyntiä on korostettu teräsrunkoisella
aumatulla katoksella. Liikuntasalin pääsisäänkäynti sijaitsee muita
sisäänkäyntejä kerrosta alempana rakennuksen kaakkoisjulkisivulla.

Sisäänkäyntiä on sisennetty ylemmän kerroksen luokkatilojen alle, jolloin
ylempi kerros muodostaa sisäänkäynnille katoksen. Toinen, suoraan
liikuntasaliin johtava sisäänkäynti sijaitsee rakennuksen päädyssä.

Lounaisjulkisivu 1982, oikealla liikuntasalin pääty.

Luoteisjulkisivu 1982, oikealla liikuntasali, sen vieressä laajennusosan pihan puoleiset sisäänkäynnit, joiden kohdalla maanpintaa korotettu. Kansakoulurakennuksen päädyn
porrashuoneen vertikaali ikkuna on esitetty julkisivupiirroksessa huomattavan pienenä.
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Välitunti kuvattuna vuoden 2005 tienoilla.
Kuva: Tomi Molin
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Asemapiirustus 1982.
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Rakenteet
1959 valmistunut koulurakennus on betoni- ja tiilirunkoinen. Rakennuksen
perusmuuri, kantavat väliseinät, välipohjat ja porrashuoneiden rakenteet
ovat teräsbetonia. Voimistelusalisiivessä kantavana rakenteena on
betonipilarit, luokkahuonesiivessä luokkien väliset betoniseinät toimivat
kantavana rakenteena. Rakennuksen ulkoseinät ovat sekä sisä- että

ulkopuolelta muurattua tiiliseinää. Ulkoseinän lämmöneriste sijoittuu
kahden tiilimuurauksen väliin. Osa kellarin väliseinistä, ylempien kerrosten
sivukäytävän ja luokkahuoneiden välinen seinä sekä keittiötä rajaava
väliseinä ovat niin ikään tiilestä muuratut. Julkisivukuvien perusteella
keskuslämmityksen savupiippu on ollut puhtaaksimuurattua tiiltä.
Välipohjien kantavat betonipalkit on luokkahuoneissa jätetty sisäkatossa
näkyville, samoin voimistelusalin betonipalkit, jotka seinänvierustoilla
laajenevat alaspäin kapeneviksi viistoiksi kiiloiksi.

Leikkaukset 1958 luokkahuoneiden ja voimistelusalin kohdalta. Leikkauksessa voimistelusaliin esitetyt pilarit ja palkit eivät vastaa toteutettua.
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1984 valmistuneessa laajennusosassa on maanvarainen teräsbetonilaatta ja
kantavana runkona teräsbetonipilarit ja palkit. Perustukset ovat teräsbetonia
ja seinien liittymiskohdassa on valesokkeli. Ulkoseinät ja väliseinät on
muurattu tiilestä, porrashuoneiden portaat ja osastoivat seinät ovat paikalla
valettua teräsbetonia. Väli- ja yläpohjassa kantavana vaakarakenteena on
ontelolaatta, kattotuolit ovat puurakenteisia. Suuri osa betonitöistä on tehty
paikalla valuna, mutta ainakin liikuntasalin kantavat pilarit ja kattojen
ontelolaatat ovat elementtirakenteisia.

Pintarakenteet, rakennusosat ja yksityiskohdat
1959 valmistuneen rakennuksen alkuperäiset pintamateriaalit eivät ole
tiedossa, sillä rakentamisen aikaista rakennusselitystä ei ole saatavilla.
Nykyisellään luokkahuoneiden sisäpuoliset tiilimuuraukset ovat sileäksi
rapattuja ja maalattuja, betoniseinät maalattuja. Sisäkatot ovat maalattuja ja
betonipalkkeja lukuun ottamatta roiskerapattuja. On hyvin mahdollista, että
koulun seinä- ja kattopintojen käsittely on ollut alkujaankin vastaava.

Leikkaus 1982. Julkisivussa näkyy vanhan koulurakennuksen ja laajennusosan liittymäkohta pihan puolelta. Sisäänkäynnin katos on uusittu alkuperäisestä poikkeavaan malliin vuonna
2009.
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1980-luvun rakennusosassa sisäseinät ovat pääosin maalattua tiilipintaa,
poikkeuksena porrashuoneiden ja iv-konehuoneiden tasoitetut ja maalatut
betoniseinät. Lattiamateriaaleina käytävissä, porrashuoneissa, ruokasalissa
ja kirjastossa on muovilaatta, opetustiloissa, vessoissa, sähkö- ja
siivouskomeroissa muovimatto. Muovilattioiden väri vaihtuu kerroksittain:
yläkerrokseen
taivaansininen,
keksikerrokseen
ruohonvihreä
ja
pohjakerrokseen maan multaan viittaava punaisenruskea. Keittiössä lattiassa
on sintrattua laattaa ja iv-konehuoneissa betonilattia. Voimistelusalissa
sisäseinä
on
puhtaaksimuurattua
maalaamatonta
tiilipintaa,
lattiamateriaalina parketti ja sisäkatossa höylättyä lautaa. Opetustiloissa
sisäkatto on tasoitettua ja maalattua ontelolaatan betonipintaa, vessoissa
höylättyä lautaa, joka on maalattu, käytävillä ja porrashuoneissa on
alakattona palamatonta kivipohjaista Parmitex-akustiikkalevyä.

Pohjaratkaisu ja sisätilat
Kansakoulurakennuksen ensimmäiseen kerrokseen noustaan puoli kerrosta
ylöspäin maantasosta. Porrashuoneita oli kolme: pääsisäänkäynti
rakennusmassojen porrastuskohdassa ja sen lisäksi porrashuoneet
rakennuksen molemmissa päissä.
Ensimmäisessä kerroksessa, pääsisäänkäynnin porrashuonetta vastapäätä
sijaitsi puku- ja pesuhuone. Porrashuoneesta vasemmalle sijoittui
kotitalouden oppiaineen luokkatilat: kodinhoito, silitys, pesuhuone,
opetuskeittiö ja siihen liittyvä ruokailutila. Porrashuoneesta oikealle avautuu
sivukäytävä, jonka varrella sijaitsivat koulukeittiö, opettajanhuone, kanslia,
yksi luokkahuone, tyttöjen käsityöluokka varastotiloineen ja viimeisenä
yhdistetty kerho ja kirjastohuone.

1959 valmistuneen rakennuksen ensimmäisen kerroksen pohjapiirustus. Pääportaikosta vasemmalle kotitalouden opetustilat, oikealle keittola, opettajanhuone, kanslia, luokkatiloja
ja viimeisenä kerho-/kirjastohuone.
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Kiimingin ala-asteen oppilaita koulun pihalla
syksyllä 1992. Kuva: Risto Rasila, Journalistinen
kuva-arkisto, sanomalehti Kaleva.

1959 valmistuneen rakennuksen toisen kerroksen pohjapiirustus. Pääportaikosta vasemmalle voimistelusali, oikealle neljä luokkahuonetta.

1959 valmistuneen rakennuksen kellarikerroksen pohjapiirustus. Pääportaikosta vasemmalle polttoainevarasto, pukuhuonetiloja sekä omilla sisäänkäynneillä varustetut vessat,
oikealle pääosin teknisen käsityön tiloja.
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Toisessa kerroksessa pääportaikkoa vastapäätä sijaitsi opetusvälinevarasto.
Portaikosta vasemmalle sijaitsi voimistelusali varastoineen, oikealle
sivukäytävän varrelle sijoittui neljä luokkahuonetta.
Puoliksi maan päällä sijaitsevassa kellarissa ei ollut luokkahuonesiiven lävitse
kulkevaa sivukäytävää, vaan opetustilat muodostavat sarjan huonetiloja,
joiden lävitse kuljettiin seuraaviin tiloihin. Kellarissa pääportaikkoa
vastapäätä oli lämmityksen kattilahuone, jonka yhteydessä oli
pumppuhuone. Kattilahuoneesta vasemmalle pääportaista katsottuna
sijaitsi polttoainevarasto. Äärimmäisenä vasemmalla sijaitsivat tyttöjen ja
poikien pukuhuoneet, joista oli porraskäytävää pitkin yhteys ylös
voimistelusaliin. Pääportaikosta oikealla sijaitsi toisiinsa yhteydessä olevien
käsityötilojen sarja: konehuone, veistoluokka, maalaustila, metallitöiden
luokka ja paja. Rakennuksen joenpuoleisella sivustalla sijaitsi käsityöluokkiin
yhteydessä olevat opettajanhuone, pesu- ja pukuhuone ja päätyportaikkoon
johtava eteistila. Pajan kanssa rinnakkain sijaitsi huone maatalouskoneille,
josta avautui rakennuksen päätyjulkisivun puolella pariovet ulos

työntyvän ulokkeen alta. Ruokasalista on yhteys koulukeittiön ohitse
voimistelusalin aulaan, joka on pohjapiirustuksissa merkitty myös
näyttelytilaksi. Voimistelusalin yhteydessä on tyttöjen ja poikien
pukuhuoneet, sekä tuoli- ja voimisteluvälinevarastot.
Laajennusosan toisessa kerroksessa sijaitsee porrashuoneen yhteydessä ivkonehuone.

Vuonna
1984
valmistunut
laajennusosa
muutti
kansakoulun
opetusluokkasiiven keskikäytävälliseksi ensimmäisen- ja kellarikerroksen
osalta. Molempiin kerroksiin rakennettiin joen puolelle entisen sivukäytävän
varrelle neljä uutta luokkahuonetta. Ylin kerros säilyi sivukäytävällisenä.
Käytävä johtaa kaikissa kolmessa kerroksessa uudisosan laajaan
pääporrashuoneeseen, jossa sijaitsee oppilasvessat.
Ensimmäisessä kerroksessa porrashuoneesta on koulun pihalle johtava
sisäänkäynti. Sisään tultaessa oikealle avautuvan keskikäytävän varrella
sijaitsi koulun kirjasto, opettajan työtila, yhdistetty maantiedon ja biologian
luokka varastoineen sekä kaksi luokkahuonetta ja kaksi pienempää
opetustilaa. Käytävän perällä sijaitsee liikuntasalia palveleva iv-konehuone,
koulun pihalle johtava sivu-uloskäynti ja alakertaan liikuntasalin aulaan
johtava porrashuone.

Ote toisen kerroksen pohjapiirroksesta 1982.

Koulun ruokasali sijaitsi uudisosan pohjakerroksessa kirjaston alapuolella.
Ruokasalista avautui näkymä Kiiminkijoelle kirjaston julkisivusta ulos
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Ensimmäisen kerroksen pohjapiirros 1982.
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Kellarin pohjapiirros 1982.
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Koulun lounaisjulkisivu kuvattuna vuoden 2005 tienoilla. Kuva: Tomi Molin.

Koulun koillisjulkisivu kuvattuna vuoden 2005 tienoilla. Kuva: Tomi Molin.
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3.4 Keskeiset korjaukset ja muutokset
Vuoden 1975 tilajärjestelyjen muutos
Ensimmäisen
laajemman
kansakoulurakennukseen
kohdistuneen
muutostyön piirustukset on päivätty vuodelle 1975. Muutostöiden
suunnittelijana toimi arkkitehtuuritoimisto Olavi Ylipahkala. Suurin mullistus
tapahtui ensimmäisessä kerroksessa, jossa kotitalouden opetustilat,
opettajanhuone, kanslia, kirjasto ja koulun keittiö järjesteltiin uudelleen.
Entisten kotitalouden opetustilojen paikalle sijoitettiin rehtorin kanslia,

opettajanhuone materiaalivarastoineen ja monistamoineen ja koulun
kirjasto. Opettajanhuone erotettiin opetuskeittiöstä uudella väliseinällä,
entisen opetuskeittiön ja ruokailuhuoneen välinen välisenä purettiin ja nämä
tilat yhdistettiin uudeksi kirjastoksi. Aiemmin kodinhoitohuoneena toiminut
tila muutettiin rehtorin kansliaksi ja sinne muurattiin holvi arkistoa varten.
Kotitalouden opetustilojen kaikki kiinteä kalustus purettiin pois ja tila
sisustettiin uutta käyttötarkoitusta varten.

Muutospiirustus vuodelta 1975. Kotitalouden opetustilat muutettiin kirjastoksi, opettajanhuoneeksi ja rehtorin kansliaksi.
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Opettajanhuoneen ja kanslian siirtyminen toiseen paikkaan mahdollisti
koulun keittiön laajentamisen niiltä vapautuviin tiloihin. Samassa
kerroksessa sijainneeseen kerho- ja kirjastohuoneen ja käsityöluokan
varaston välinen seinä purettiin pois ja niistä muodostettiin uusi
luokkahuone. Puku- ja pesuhuoneen käyttötarkoitus muuttui
opetusvälinevarastoksi.
Kellarissa sijaitsevien tyttöjen ja poikien pukuhuoneiden yhteydessä oli ollut
yksi pesuhuone,
jota käytettiin vuorotellen. Vuoden 1975
muutospiirustuksissa on esitetty rakennettavaksi erillinen pesuhuone tytöille
sekä omat pukuhuoneet opettajalle ja siivoushenkilökunnalle. Tila uusille
pukeutumis- ja pesutiloille saatiin pienentämällä polttoainevarastoa.
Järjestelyiden vuoksi jouduttiin vanhoja seiniä osittain purkamaan,
rakentamaan uusia seiniä, sekä tukkimaan vanhoja oviaukkoja ja
pienentämään ikkunoita. Teknisen työn tiloissa aiempi tilajärjestely säilyi,
mutta Kiiminkijoen puoleiseen julkisivuun puhkaistiin uusi oviaukko ja

aiemmin maatalouskoneiden säilytyshuoneena toiminut tila muutetiin
kuumakäsittelyhuoneeksi.
Ylimmässä
kerroksessa
muutokset
rajoittuivat
siihen,
että
opetusvälinevarasto muutettiin voimisteluvälinevarastoksi, minkä vuoksi
voimistelusalin ja varaston välille puhkaistiin uusi oviaukko. Kaikkiin
luokkahuoneisiin sijoitettiin myös vesipisteet niin ensimmäisessä kuin
toisessakin kerroksessa. Saneerauksen yhteydessä koulun pihalle
rakennettiin erilliset sadekatokset.
Laajennus ja saneeraus 1982-1984
1980-luvun laajennuksen yhteydessä koulun vanha osa saneerattiin
perusteellisesti.
Muutokset
suunnittelivat
myös
laajennusosan
suunnittelusta vastanneet Pekka Martikainen ja Ulla Mattila
Suunnitteluryhmä Arkton Oy:stä.

Ote toisen kerroksen pohjapiirroksesta 1982. 1959 valmistuneen rakennuksen voimistelusali muutettiin musiikin ja tekstiilityön luokaksi ja rakennettiin uudet oppilasvessat.
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Osa muutoksista johtui vanhan osan ja uudisosan liittymiskohdan
järjestelyistä, osalle vanhassa rakennuksessa olleista toiminnoista
järjestettiin kokonaan uudet tilat uudisosaan, jolloin vanhan osan toiminnot
ja tilajärjestelyt muuttuivat.
Luokkahuonesiiven päässä sijainnut portaikko purettiin pois ja käytäviä
jatkettiin uudisosan porrashuoneeseen. Myös pintamateriaalit muuttuivat,
lattioihin tuli joka kerrokseen oman värisensä muovilattia: yläkerrokseen
taivaansininen, keksikerrokseen ruohoa kuvastava vihreä ja pohjakerrokseen
maan multaan viittaava punaisenruskea. Vanhan kansakoulurakennuksen
ylimmässä kerroksessa huonejakoon kohdistuvat muutokset olivat
pienimmät: pääporraskäytävää vastapäätä rakennettiin uudet vessat ja
voimistelusalin käyttötarkoitus muuttui musiikki ja tekstiilityön luokaksi.
Ensimmäisessä kerroksessa sivukäytävä muuttui keskikäytäväksi, kun sen
toiselle puolelle rakennettiin neljä uutta luokkahuonetta. Kolmen
luokkahuoneen ovet sijoitettiin aikaisempien ikkunoiden kohdalle, joiden

aukkoa jouduttiin korkeussuunnassa laajentamaan ja leveyssuunnassa
muuraamaan osittain umpeen. Vanhojen ikkuna-aukkojen kohdalle jätettiin
muistumana pienemmät ikkuna-aukot luokkahuoneen ja käytävän välille.
Käytävän varrella viimeisenä olevan laajennusosan luokan kohdalla ei ollut
ikkunoita, joten sitä varten jouduttiin puhkaisemaan seinään kokonaan uusi
aukko.
Ensimmäisessä kerroksessa, vanhan osan pääportaiden vieressä sijainnut
koulun keittiö muutti saneerauksen yhteydessä uudisosan pohjakerrokseen.
Keittiö muutettiin luokkahuoneeksi, jolloin siihen liittyvät väliseinät ja
kiintokalusteet purettiin ja käytävään johtaneita oviaukkoja muurattiin
umpeen. Muita muutoksia ensimmäisessä kerroksessa oli opettajanhuoneen
laajeneminen entiseen kirjastoon, opettajanhuoneeseen rakennettu uusi
vessa ja opetusvälinevarastona toimineen tilan muuttaminen vahtimestarin
huoneeksi.

Ote ensimmäisen kerroksen pohjapiirroksesta 1982. 1959 valmistuneen rakennuksen sivukäytävän varrelle rakennettiin neljä uutta luokkahuonetta, keittola muutettiin
luokkahuoneeksi ja opettajanhuone laajeni entiseen kirjastoon.
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Kellarin huonejärjestelyt uusittiin saneerauksessa täysin. Teknisen käsityön
tilojen väliseinät poistettiin ja huonejärjestystä muutettiin niin, että syntyi
kaksi isompaa teknisen käsityön luokkaa, joiden välissä sijaitsee maalaamo,
konehuone ja kuumakäsittelyhuone. Uudisosan suunnitelmiin kuului myös
pihan maanpinnan korottaminen: vanhan koulurakennuksen ja uudisosan
liittymäkohdassa maanpintaa korotettiin jopa puolen kerroksen verran.
Tämän vuoksi teknisen käsityön lounaaseen antava laitimmainen ikkuna piti
muurata umpeen. Samoin päädyssä sijainneet, uudisosaa vasten tulevat ovet
ja ikkunat täytettiin. Teknisen käsityön tilojen Kiiminkijoen puoleiselle
seinustalle avattiin uusi käytävä poistamalla aiemmat väliseinät ja sen
varrelle rakennettiin neljä uutta luokkahuonetta. Ovet uusiin

luokkahuoneisiin sijoitettiin aikaisempien ikkuna-aukkojen kohdalle ja
käytävän varrelle jätettiin entisten ikkunoiden kohdalle luokkahuoneisiin
avautuvat pienemmät ikkunat samalla tavoin kuin ylemmässä kerroksessa.
Kellarikerroksen toisessa päässä sijainneet pukuhuoneet muutettiin
terveyshoitajan työtiloiksi ja sosiaalitiloiksi. Uudisosaan rakennettiin uusi
lämmönjakohuone, joten tarpeettomaksi käynyt polttoainevaraston
täyttöovi muurattiin umpeen ja se jaettiin väliseinällä opetusvälinevarastoksi
ja monistamoksi. Kattilahuoneesta tuli myös opetusvälinevarasto. Vanhat
oppilasvessat muutettiin varastotiloiksi.

Ote kellarin pohjapiirroksesta vuodelta 1982. 1959 valmistuneen rakennuksen kellarin tilat järjesteltiin kokonaan uudelleen. Tekninen työ säilyi alkuperäisellä paikalla, mutta tilajako
uudistui kokonaan ja sen tiloista erotettiin uusi käytävä. Käytävän joen puolelle tuli neljä uutta luokkahuonetta .
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Kirjaston jakaminen ATK-luokaksi ja opetustilaksi ja laajennusosan
pääsisäänkäynnin uusiminen 2008-2009
Vuosina 2008-2009 suunniteltiin ATK-luokan sijoittamista koulun kirjaston
paikalle, laajennusosan pääsisäänkäynnin tuulikaapin uusimista, ruokalan ja
keittiön muuttamista opetustiloiksi sekä koulun hallinnon tilojen laajennusta.
Suurin osa näistä muutoksista toteutui vasta vuoden 2012-2013
peruskorjauksen yhteydessä, mutta tuulikaapin ja kirjaston muutokset
toteutettiin vuonna 2009. Tuulikaapin uusimisen yhteydessä sisääntulokatos
muutettiin aumakattoisesta jyrkäksi harjakatoksi. Vuonna 1984
valmistuneessa rakennusosassa sijainnut kirjasto jaettiin väliseinillä kahdeksi
luokkatilaksi,
joista
toiseen
sijoitettiin
ATK-luokan
tilat.
Tietojenkäsittelyluokkaan
asennettiin
viilentämistä
varten
ilmalämpöpumppu, jonka ulkoyksikkö on nykyisin näkyvä osa rakennuksen
koillisjulkisivua.
Muutos ja laajennus 2010
Vuonna 2010 vanhan kansakoulurakennuksen ylin kerros muuttui myös
keskikäytävälliseksi, kun sivukäytävän Kiiminkijoen puoleiselle sivulle
rakennettiin uudet luokkahuoneet. Suunnitelmat muutokseen laati
Mikkonen arkkitehdit Oy. Opetustiloja tuli neljä, mutta ne ovat
yhdistettävissä siirtoseinillä kahdeksi isoksi luokkatilaksi. Ylimmässäkin
kerroksessa uudet oviaukot sijoitettiin käytävän entisten ulkoikkunoiden
kohdalle ja käytävän ja luokkahuoneiden välille jätettiin pienennetyt
ikkunaruudut. 1959 rakennetun kansakoulun luokkahuonesiiven satulakatto
oli muutettu vuodelle 2007 päivätyillä suunnitelmilla lapekatoksi, jotta
vesikaton alle saatiin mahtumaan ilmastointikanavia. Tämän vuoksi
koulurakennuksen Kiiminkijoen puoleisella julkisivulla oli jonkun aikaa
huomattavan korkea otsapinta alkuperäisen julkisivun yläpuolella.
Laajennuksessa täydennettiin kansakoulun lapekaton muodon saanut

luokkahuonesiipi jälleen satulakattoiseksi. Uusi opetustilojen kerros
verhoiltiin ulkoa kellertävällä, vaakauritetulla julkisivulevyllä. Pyrkimyksenä
on varmastikin ollut sitoa uusi rakenne jo olemassa olevaan rakennukseen
värisävyllä, mutta uudisosan sovittamista vanhaan koulurakennukseen ei voi
pitää onnistuneena. Suunnitelmissa osoitetaan kaakon puoleisin syöksytorvi
kokonaan siirrettäväksi, koska aikaisempi paikka ei sopinut ylimmän
kerroksen suunniteltuun ikkunajakoon. Syöksytorven siirtoa ei kuitenkaan
ole toteutettu suunnitelmien mukaisesti ja se muodostaakin nykyisin
julkisivussa oudon mutkan.
Vuoden 2010 muutos koski myös 1950-luvun rakennusosan kellarikerroksen
luoteispäätyä, missä tilajakoja muutettiin väliseiniä siirtämällä. Samassa
yhteydessä kellarin koillisjulkisivun 1950-luvun ikkunat vaihdettiin uusiin.
Ikkuna ja julkisivusaneeraus 2011
Vuonna
2011
uusittiin
1950-luvulla
rakennetun
kansakoulun
lounaisjulkisivun luokkahuoneiden sekä pääporrashuoneen ikkunat ja
laajennettiin koillisjulkisivussa sijaitsevia alkujaan voimistelusalina toimineen
tilan ikkunoita alaspäin. Suunnitelmat laati Mikkonen Arkkitehdit Oy.
Luokkahuoneiden osalta uudet ikkunat eivät noudata alkuperäistä
puitejakoa, vaan ikkunat on jaettu pystysuunnassa joko kahteen
samankokoiseen ruutuun tai kolmella pystypuitteella epäsymmetrisesti niin,
että reunaan muodostuu kapea tuuletusikkuna ja loppuosa ikkunasta on
jaettu pystypuitteella kahteen keskenään samankokoiseen ruutuun.
Kellarikerroksen teknisen käsityön ikkuna-aukkoja pienennettiin
muuraamalla aukkoja alareunasta umpeen. Kellarin ikkunoiden
pienentämisen yhteydessä sokkelin urabetoni jäi muutosalueella uuden
sileän rappauksen taakse piiloon. Ikkuna- ja julkisivuremontin yhteydessä
myös keskuslämmityksen vanha hormi purettiin. Ilmakuvien perusteella
katon yläpuolinen osa piipusta oli tosin purettu jo 1980-luvulla.
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Vuoden 2011 julkisivuremontin kuvissa näkyy koillisjulkisivun aiempaa muutoshistoriaa. Kuvassa on esitetty edellisvuonna toteutettu ylimmän kerroksen laajennus, ja vuonna 2004
julkisivuun lisätty IV-säleikkö. Luoteissiiven ylimmän kerroksen ikkunoita laajennettiin julkisivuremontissa alaspäin.

Vuoden 2011 julkisivuremontissa uusittiin vanhan osan lounaisjulkisivun luokkahuoneiden ja pääporraskäytävän ikkunat. Kellarin ikkunoita myös pienennettiin alareunasta.
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Peruskorjaus ja laajennus 2012-2013
Vuosina 2012-2013 Kiiminkijoen koulun yhteyteen rakennettiin uusi
päiväkotirakennus, jonka keittiö ja ruokala palvelevat myös koulua. Tämän
vuoksi päiväkoti ja koulurakennus yhdistettiin toisiinsa toisen kerroksen
korkeudella sijaitsevalla sillalla. Suunnitelmat laati arkkitehtitoimisto
Harmainen-Mäkelä-Lahtinen Oy. Päiväkodin rakentamisen yhteydessä
koulurakennus peruskorjattiin ja sitä laajennettiin hallinnon tilojen osalta.
Suurimmat tilamuutokset kokivat opettajanhuone (alkuperäisesti
kotitalouden opetuksessa toimineet tilat) sekä 1980-luvun laajennuksen
kellarissa sijainnut entinen koulun ruokala, joka kävi päiväkodin
rakentamisen myötä tarpeettomaksi.

erotettiin uusi miesten pukuhuone sekä wc-tilat. Myös 1984 valmistuneessa
rakennusosassa sijainnut entinen koulukeittiö ja ruokala muuttuivat täysin.
Niiden paikalle rakennettiin neljä opetustilaa sekä oleskelu- ja eriyttämistilat.
Keittiön edustalla sijainneen lastaustilan katos purettiin saneerauksen
yhteydessä pois ja tarpeettomaksi käynyt keittiön ovi muurattiin umpeen.

Viimeisimmäksi varastotiloina toimineet kansakoulun oppilasvessat purettiin
uuden porrashuoneen ja hissin sekä koulun hallinnon tilojen laajennuksen
alta pois. Uudesta porrashuoneesta on sisäyhteys siltaa pitkin päiväkodin
tiloihin. Vanhojen oppilasvessojen kohdalle rakennettiin kellariin
varastotiloja ja teknisen käsityön purunpoistohuone, niiden yläpuolelle
rehtorin ja kanslistin huoneet. Tilojen uudet ikkunat suunniteltiin
muistuttamaan puitejaoltaan vanhojen ikkunoiden puitejakoa. Toisessa
kerroksessa sijaitsevan, alkujaan voimistelusalina toimineen tilan ikkunoita
jouduttiin alareunasta pienentämään laajennuksen kattolappeen noustessa
niiden tasolle.
Hallinnon tilojen laajennukseen yhteydessä oleva opettajanhuone koki
täydellisen uudelleenjärjestelyn. Kaikki entiset väliseinät purettiin,
laajennusosaa vasten erotettiin uusi käytävä ja opettajanhuoneesta

Leikkauspiirustus vuodelta 2013. Leikkauskohdassa näkyy hallinnon laajennusosan
liittyminen vuoden 1959 rakennukseen. Taustalla toisen kerroksen korkeudella
käytävä, joka yhdistää koulurakennuksen ja päiväkotirakennuksen toisiinsa.

45

Päiväkoti rakenteilla huhtikuussa 2013.
Kuva: Wikimedia Commons
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4

NYKYTILANNE
Kansakouluksi rakentunut ja ala-asteena laajennettu Kiiminkijoen koulu on
säilynyt koko historiansa ajan alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan.
Koulujen ja opetuksen tilatarpeet ovat muuttuneet vuosikymmenten aikana,
mikä
heijastuu
rakennuksen
muuttuneisiin
sisätilaratkaisuihin.
Oppilasmäärän kasvu taas näkyy koulun julkisivussa useina eriaikaisina
laajennuksina.

4.1 Ulkoasu ja julkisivut
Koulurakennus laajennuksineen ja siihen liittyvä päiväkoti muodostavat
keskenään erilaisista osista muodostuvan kokonaisuuden. Rakennus on
muodoltaan polveileva, mutta korkeudeltaan ja väritykseltään melko
yhtenäinen. Eri aikoina toteutetut laajennukset ja muutokset ovat selvästi
tunnistettavissa rakennuksen ulkomuodossa.
Julkisivut esitellään sisäpihan 1959-luvun osasta lähtien vastapäivään
kiertäen.

Sisäpihan lounaisjulkisivu on pääosin roiskerapattu ja keltaiseksi maalattu.
Ikkunoiden välit on tasoitettu ja maalattu vaalealla hieman keltaiseen taittuvalla
värillä, mikä muistuttaa illuusiota yhtenäisistä, vaakasuuntaisista nauhaikkunoista.
Joissain kohdissa on käytetty puupaneelia. Julkisivun laajennus- ja muutososat
erottuvat kokonaisuudesta selkeästi pintamateriaalin, värin ja ikkunatyylin takia.

Koulun sisäpiha rajautuu kolmelta suunnalta: vasemmalla on päiväkoti, keskellä
1950-luvun koulurakennus ja oikealla 1980-luvulla rakennettu koulusiipi.
Lounaisjulkisivussa on kirkkaan keltaisen rappauksen lisäksi taitetulla, vaaleammalla
keltaisella rapattuja osia, joiden ikkunoiden syvennykset ovat punaiset.
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Koulun ja päiväkodin yhtymäkohdan sisäänvedetty ylin kerros on väriltään siniseen
taittuvan musta. Roiskerapatun siiven kellarikerros on rapattu ja maalattu samaan
tyyliin kuin ylemmät ikkunoiden välit. Ikkunat ovat matalampia, mutta sijaitsevat
samassa linjassa kuin ylempien kerrosten ikkunat.

Ulkoneva sisäänkäynti on puhtaaksi muurattua tiiltä, joka on maalattu samalla
vaalean keltaisella värillä kuin ikkunoiden välit. Sokkeli on harmaaksi maalattua
urabetonia. Ovet ovat vaaleaksi maalattua terästä ja lasia.
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Koulun kahden siiven yhtymäkohdassa on toinen sisäänkäynti, jonka edessä on
harjakattoinen katos. Liitoskohdan seinät ovat puhtaaksi muurattua,
maalaamatonta keltaista tiiltä. Katto on punaista peltiä, joka taittuu räystäälle asti.
Räystäslaudat on maalattu valkoiseksi. Sisäänkäyntikatoksen pilarit on maalattu
vaaleanharmaalla ja lasiovien metallipielet keltaiseen taittuvalla valkoisella.
Katoksen kattokulma on jyrkempi kuin rakennuksen muut näkyvät harjakatot.

Sisäpihan puolelta 1980-luvun laajennussiipi hahmottuu osin yksikerroksisena, sillä
maanpintaa on nostettu osassa pihaa.

1980-luvun laajennukseen toteutetun liikuntasalin koillisseinä on ikkunaton, mutta
julkisivua elävöittävät muuraukseen tehdyt syvennykset.

Liikuntasalin luoteisjulkisivua jäsentävät yläikkunat ja ikkunoiden linjassa toteutetut
syvennykset.

Liikuntasalin lounaispääty on pelkistetty ja noudattelee samankaltaista muotokieltä
salin koillisseinän kanssa. Laajennussiiven kaakkoisjulkisivu on puolestaan
polveileva: pulpettikattoiset osat ovat eri korkuisia ja sisäänkäynti on sisäänvedetty.

Julkisivu koilliseen. Julkisivu jakautuu useaan keskenään erilaiseen osaan. Kuvan
vasemmassa laidassa hahmottuu harjakattoinen siipi, jonka pääty on joelle päin.
Keskellä on eri julkisivumateriaaleista koostuva eri aikoina laajennettu koulun osa ja
oikealla alkuperäiseen rakennusrunkoon kuuluva rapattu siipi, jonka kellarikerros on
tummanharmaa. Ikkunoiden karmit ja puitteet ovat valkoiset.
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Koillisjulkisivun harjakattoinen pääty, jonka alempi kerros on sisäänvedetty. Seinä on
keltaista puhtaaksi muurattua tiiltä. Koulun siipien välillä on niin ikään sisäänvedetty
porrashuoneosa. Julkisivuun on kiinnitetty talotekniikan vaatimia laitteita ja johtoja,
sekä pelastustikkaat. Ikkunoiden karmit, puitteet ja listat on maalattu valkoiseksi.
Katto- ja ikkunapellit ovat punaiset. Räystäät ja syöksytorvet ovat valkoiset. Sokkeli
on vaaleanharmaata betonia.

Portaikon ulkoseinäpinta on samassa linjassa viereisen kellarikerroksen seinän
kanssa. Porrashuoneen seinässä on laaja ikkunakokonaisuus. Seinän umpinainen osa
on puhtaaksi muurattua tiiltä ja yläosassa on ilmastointisäleikön keltaisella maalattu
peltipäällysteinen uloke. Ikkunoiden alla on ikkunakokonaisuuden levyinen vaaleaksi
rapattu kaistale, jonka ansiosta kokonaisuus muodostaa julkisivuun pystysuuntaisen
visuaalisen aiheen.
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Ikkunoita kehystävät rapatut osat muodostavat selvästi erottuvan visuaalisen aiheen
1980-luvulla rakennettuihin julkisivuihin.

Koillisjulkisivun keskimmäinen rakennusmassa jakautuu visuaalisesti toisistaan
eroaviin päällekkäisiin osiin: kaksi alempaa kerrosta on samaa keltaista
puhtaaksimuurattua tiiltä kuin muukin 1980-luvun laajennusosa, ylin kerros on
verhoiltu vaaleankeltaisella vaakauritetulla sementtikuitulevyllä, jossa on
piilokiinnitys. Myös ikkunajako ja ikkunoiden yksityiskohdat ovat ylimmässä
kerroksessa erilaiset kuin kahdessa alemmassa. Keskimmäisen kerroksen ikkunoissa
on ulos työntyvät vaaleaksi rapatut kehykset.

Koillisjulkisivun pohjoisin osa on roiskerapattu ja keltaiseksi maalattu. Väri erottuu
selvästi puhtaaksi muuratusta tiiliosasta. Ikkunoiden välissä olevat vaaleat kaistat
ovat sävyltään saman suuntaiset kuin viereisen ylimmän kerroksen julkisivulevy.
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Koillisjulkisivun ikkunoiden välit on tasoitettu ja maalattu vaaleiksi hieman keltaiseen
taittuvalla sävyllä, mikä tuo julkisivuun keskimmäisen kerroksen osalta
nauhaikkunamaisuutta: ikkunarivi on visuaalisesti erotettu muusta julkisivusta
vaaleana nauhana. Yläkerroksessa nauhaikkunamainen vaikutelma ei muodostu
yhtä selvästi, sillä tasoitettu, vaalea pinta sijaitsee vain osassa ikkunaväleistä.

Ikkunoiden välistä vaaleaa sävyä on hyödynnetty myös joidenkin ikkunoiden
viereisissä puupinnoissa, jolloin eri pintamateriaalit sulautuvat samaan yhtenäiseen
ilmeeseen. Ikkunoiden pellit ovat punaiset ja rakennuksen saumat valkoiset.
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Koillisjulkisivun pohjoisosan kellarikerroksen seinä on urabetonia ja maalattu
siniseen taittuvalla tummanharmaalla värillä.

Rakennuksen luoteisjulkisivu on voimakkaasti polveileva. Koulu ja päiväkoti
sijaitsevat vierekkäin ja ne yhdistyvät toisessa kerroksessa yhdyskäytävän avulla.
Sekä koulun että päiväkodin värimaailma painottuvat eri sävyisiin keltaisiin ja
tummaan punaiseen. Koulurakennus on kuvassa vasemmalla ja päiväkoti oikealla.

4.2 Pohjaratkaisu ja sisätilat
Koulu muodostuu kahdesta toisiinsa liittyvästä siivestä, jotka muodostavat
L-kirjaimen muotoisen rakennusmassan, johon myös päiväkoti yhdistyy.
Kummassakin koulun siivessä on keskikäytävä, jonka molemmin puolin
sijoittuvat opetustilat ja henkilöstön huoneet sekä aputilat, kuten
talotekniikan tilat, varastot, monistushuoneet ja saniteettitilat. Keskikäytävä
on polveileva ja siinä on kapeampia ja leveämpiä osia. Kellarikerroksessa
keskikäytävä muuttuu sivukäytäväksi liikuntasalin vieressä.
Porraskäytäviä on viisi ja ne jakaantuvat koko koulun pituudelta: 1950-luvun
siivessä on kolme porraskäytävää, siipiä yhdistävässä osassa yksi ja 1980luvun siivessä yksi. Porraskäytävät yhdistyvät keskikäytävään. Koulussa on
hissi päiväkodin ja koulun yhdistävän osan porraskäytävän yhteydessä.
Koulun luoteisjulkisivussa erottuu kirkkaamman keltaisella roiskerapattu pääty ja
sisemmäs jäävä tasaiseksi rapattu, taitetulla vaaleankeltaisella maalattu osa.
Kirkkaamman keltaisessa seinässä on pystysuuntainen ikkunanauha, jonka
alapuolella on sisäänkäynti. Harjakatto on loiva ja päätykolmiossa on kolme pientä
neliönmuotoista ilmanvaihtoaukkoa, jotka erottuvat vaakasuuntaisena rivinä.
Urheilukentän ja koulun välissä on betoninen tukimuuri, joka peittää kellarikerroksen
seinän näkyvistä, sekä kaksi punaiseksi maalattua varastotilaa, joiden välissä on
portaat sisäpihalle. Kuvassa näkyy myös koulun ja päiväkodin yhdistävä tumma,
lasinen yhdyskäytävä.

Luokkahuoneet ovat valtaosin keskenään samaa suuruusluokkaa ja neliötä
lähestyvän suorakaiteen muotoisia. Osa luokista on yhdistettävissä
viereiseen tilaan avattavan seinän avulla. Tilan koon ja muodon variaatiota
esiintyy pääasiassa tietyille aineille varatuissa tiloissa, joissa myös kalustus
tukee kyseisen aihepiirin opetusta. Näitä tiloja ovat muun muassa
liikuntasali, tekstiilityön opetustila ja teknisen työn tila, joka on jaettu useisiin
pienempiin yksiköihin osin läpinäkyvillä seinillä, mikä mahdollistaa tilan
valvomisen.
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Kellarikerros. Piirustus päivätty 31.1.2013 / loppukuvat 31.8.2013.
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Ensimmäinen kerros. Piirustus päivätty 31.1.2013 / loppukuvat 31.8.2013.
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Toinen kerros. Piirustus päivätty 31.1.2013 / loppukuvat 31.8.2013.
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Luokkahuone 1950-luvun siiven ensimmäisessä kerroksessa.

Luokkahuone, joka rakennettiin 1980-luvulla koulun 1950-luvun siiven yhteyteen
rakennuksen koillispuolelle. Luokat ovat keskenään varsin samankaltaisia.

Luokkahuone 1980-luvun siivessä, ensimmäisessä kerroksessa pihan puolella. Pihan
puoleiset tilat ovat kapeampia kuin käytävän vastapuolella olevat luokat.

Luokkahuone 1980-luvun siivessä, ensimmäisessä kerroksessa kaakon puolella.
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1980-luvun siiven ensimmäisessä kerroksessa rakennuksen koillispäädyssä sijainnut
kirjasto on jaettu kahdeksi pienemmäksi opetustilaksi. Tilasta on näkymä joelle.

Liikuntasali 1980-luvun siivessä. Tilan vallitsevat materiaalit ovat puhtaaksimuurattu
tiili ja puu. Salin pitkiä sivuja rytmittävät valkoiseksi maalatut betonipilarit. Pitkällä
ulkoseinällä on suurikokoiset vesikiertoiset patterit. Yläikkunat on peitetty.
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Kellarikerroksen teemaväri on ruskea. Väriä on käytetty lattioissa, seinissä ja
ovenkarmeissa. Kuva 1950-luvun siivestä.

Toisen kerroksen teemaväri on sininen. Kuva 1950-luvun siiven keskikäytävältä.

Ensimmäisen kerroksen teemaväri on vihreä. Kuva 1950-luvun siiven keskikäytävältä.

Keskikäytävä levenee paikoin aulamaisiksi tiloiksi. Kuva 1980-luvun siivestä.
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Keskikäytävä 1980-luvun siiven ensimmäisessä kerroksessa.

Keskikäytävä 1980-luvun siiven kellarikerroksessa.
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Liikuntasalin viereinen sivukäytävä 1980-luvun siivessä kellarikerroksessa.

Koulusiivet yhdistävä sisäänkäyntiaula.

1950-luvun pääsisäänkäyntiporras. Porras nousee puoli kerrosta ensimmäiseen
kerrokseen ja laskee puoli kerrosta kellarikerrokseen.

1980-luvun siiven sisäänkäynti kellarikerroksessa.

1950-luvun luoteispäädyn portaikko.
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Kiimingin vaakuna on kuntaliitoksen yhteydessä poistettu
koulun julkisivusta. Kuvan ottanut vuoden 2005 tienoilla
koulun nykyinen rehtori Tomi Molin.
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4.3 Rakennuksen säilyneisyys
Rakennus on säilyttänyt pääosin vuonna 1984 laajennuksen ja saneerauksen
yhteydessä saadun ilmeen niin sisätiloissa kuin ulkonakin. Vuodelta 1959
peräisin olevia piirteitä on säilynyt sisätiloissa lähinnä portaikoissa.
Alkuperäisen rakennuksen ulkoasu on kokenut suuriakin muutoksia, mutta
rakennusosa on julkisivuista vielä tunnistettaviksi jälleenrakennuskauden
rakennukseksi. Parhaiten vuonna 1959 valmistunut rakennusosa on
julkisivujen
osalta
säilyttänyt
alkuperäisyytensä
rakennuksen
luoteispäädyssä, joka on säilynyt lähes muuttumattomana. Koillisjulkisivulla
on alkuperäisen koulurakennuksen voimistelusalisiiven ensimmäisessä
kerroksessa säilynyt useampia ja toisessakin kerroksessa muutamia
alkuperäisiä vuoden 1959 ikkunoita puitteineen, mutta alkujaan
voimistelusalina toimineen tilan ikkunoita on laajennettu alaspäin ja
julkisivuun on lisätty iv-konehuoneen metallinen säleikkö. Suurin osa
kansakoulurakennuksen koillisjulkisivusta on hävinnyt uudempien
laajennusosien sisälle. Myös rakennuksen lounaisjulkisivu on tunnistettavissa
1950-luvun kansakouluksi, vaikka ikkunoiden puitejako on muuttunut, yksi

ensimmäisen kerroksen ikkunoista muurattu umpeen, kellarikerroksen
ikkuna-aukkoja pienennetty ja sokkelin urabetoni piilotettu sileän
rappauksen alle.
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Myös lounaisjulkisivulla osa vanhasta julkisivusta on hävinnyt laajennusosien
sisälle. Sisätiloissa 1959 valmistuneessa rakennusosassa on rakennuksen
alkuperäisyyttä säilynyt porrashuoneissa, joskin myös pääporrashuoneessa
kaiteet on vaihdettu 1982-1984 saneerauksen yhteydessä. Kaikki ylimmän
kerroksen alkuperäiset luokkahuoneet ja ensimmäisen kerroksen luokista
kaksi keskimmäistä sekä käytävät ovat säilyttäneet alkuperäisen tilajakonsa.
Niiden suurimmat muutokset ovat lattiamateriaalin vaihto, ikkunoiden
muutokset, sekä sisäkattojen uudet alaslaskut ja lisätyt ilmastointikanavat.
Luokkahuoneiden ja alkuperäisen voimistelusalin katoissa on osin näkyvissä,
mutta suurelta osin akustiikkapaneeleiden peittämänä ja ilmastointiputkien
taakse jääneinä kantavan rakenteen betonipalkistot. Kellari ja rakennuksen
luoteissiipi on muokattu sisätilojen osalta moneen kertaan, eikä niissä ole
jäljellä juurikaan alkuperäistä.
1984 valmistuneessa rakennusosassa liikuntasalin julkisivut ovat säilyneet
alkuperäisinä. Kaakkoisjulkisivu on säilyttänyt alkuperäisen ilmeensä, mutta
muutamia muutoksiakin on tullut: keittiön lastauskatos on purettu ja
tarpeettomaksi käynyt keittiön ovi on muurattu umpeen. Koillisjulkisivulla
kirjasto ja pääportaikon korkea lasipinta ovat jokseenkin muuttumattomina,
kirjaston julkisivuun on tosin lisätty ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö ja
pääportaikon ikkunoiden yläpuolelle uutena elementtinä iv-säleikkö. Suurin
muutos koillisjulkisivulla on vuonna 2010 valmistuneen uuden, vanhaan
rakennukseen huonosti sovitetun kerroksen lisääminen 1980-luvun
rakennusosien päälle. 1980-luvun rakennusosan pihan pääsisäänkäynnin
yhteydessä oleva katos on myös uusittu täysin alkuperäisestä poikkeavalla
katoksella. 1984 valmistuneessa laajennuksessa voimistelusali aputiloineen
sekä alkuperäiset luokkahuoneet ovat säilyttäneet hyvin alkuperäisen
ilmeensä, vaikkakin luokkahuoneiden sisäkattoon on asennettu jälkeen päin
akustiikkapaneeleita ja ilmanvaihtokanavia.

Rakennuksen luoteispäädyn portaikon detaljit ovat oletettavasti 1950-luvulta.
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Julkisivut
Koillisjulkisivu on kokenut useita muutoksia eri aikoina tehtyjen laajennusten
vuoksi. 1950-luvun julkisivusta on säilynyt ainoastaan voimistelusalin siipi.
Voimistelusalisiiven julkisivumateriaalit, eli rappaus ja kellariosan
uurrebetoni, ovat säilyneet alkuperäisen kaltaisina ja osa ikkunoista on
alkuperäisiä. Ikkunajaotusta on muutettu, muutamia ikkunoita poistettu ja
muutamia uusia lisätty. 1980-luvun laajennusosien julkisivut ovat säilyneet
pääosin alkuperäisessä asussa. Rakennuksen keskiosan toisen kerroksen
laajennus on vuoden 2010 asussa ja erottuu selvästi kokonaisuudesta.
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Koulun luoteispääty on säilynyt 1950-luvun siiven julkisivuista alkuperäisimmässä
asussa. Päädyn eteen on rakennettu betoniseinäinen luiska, joka johtaa koulun
urheilukentälle. Betonimuuri peittää kentältä tarkasteltuna julkisivun alaosan.

Luoteisjulkisivun alaosan uurrebetoni on säilynyt, kuten koillisjulkisivulla. Ovi ja oven
edessä oleva betoninen porras on uusittu. Oikealla näkyvä vaalea seinä on vuonna
2008-09 suunnitellun uuden porraskäytävän ulkoseinä.
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Luoteispäädyn
ikkuna-aukotus
kehysaiheineen
on
alkuperäinen.
Osa
ikkunapuitteista on alkuperäisiä. Ikkunaan on asennettu myös alumiinipuitteisia
lisälaseja, jotka eivät kokonaisuudessa juurikaan nouse esiin.

1950-luvun siiven lounaisjulkisivussa säilyneitä piirteitä ovat rapattu
julkisivupinta saumoineen ja erilaisine käsittelyineen, siro räystäslinja sekä
syöksytorvien sijainnit. Porraskäytävän ikkunat on vaihdettu, mutta
ikkunaruudukko on säilyttänyt alkuperäisen jäsentelynsä. Muualla
julkisivussa ikkunajaotus ja -ruutujen koko on muuttunut ja osa ikkunoista on
poistettu, mutta uusitut ikkunat sijaitsevat likimäärin alkuperäisillä paikoilla.
Voimistelusalisiiven julkisivu on täysin muuttunut.
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Tuulikaapin lounais- ja luoteissyrjillä on alkuperäistä urabetonia. Kaakkoissyrjällä
pinta on tasoitettu ja maalattu. Tiilikuvio on puolestaan jätetty näkyviin maalin alla.
Maalikerroksia vaikuttaa olevan useita: vaalean värin lisäksi syöksytorven takana
näkyy samaa värisävyä kuin roiskerapatussa julkisivun osassa. Tiilet ovat punatiiltä.

Sisäpihan 1960-luvun tuulikaappi on säilyttänyt alkuperäisen hahmonsa.
Pintamateriaalit, värit ja rakennusosat ovat muuttuneet aikojen saatossa. Ovet on
uusittu, mutta niitä on alkuperäisen suunnitelman mukaisesti yhä kolme kappaletta
ja lasipintojen ja potkulevyn jäsentely mukailee alkuperäistä sommittelua.
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Roiskerapattujen julkisivujen vaaleana erottuvat saumat ja ikkunoiden pielet ovat
säilyneet. Saumat yhdistävät reunimmaiset ikkunat visuaalisesti toisiinsa.

1980-luvun laajennussiipi on säilynyt valtaosin alkuperäisessä asussaan.
Julkisivuihin on tehty vain pieniä muutoksia. Sisäpihan kulmassa sijaitsevan
katoksen kattomuoto on muutettu aumakatosta harjakatoksi ja
sisäänkäyntien ovia on vaihdettu. Ikkunat, katot ja seinäpinnat
materiaaleineen ja profiileineen ovat säilyneet.
Piharakenteissa ja pihan jäsentelyssä on tapahtunut muutoksia, kun pihan
toimintoja on järjestelty uudelleen. Piha nousee yhä alkuperäisten
suunnitelmien mukaisesti 1980-luvun siipeä kohti.
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1980-luvun kaakkoisjulkisivu on säilynyt pitkälti ennallaan.

Julkisivun keskivaiheilla sijainnut keittiön ovi ja sen edessä ollut katos on poistettu.

Kaakkoisjulkisivun sisäänkäyntisyvennys on pääosin säilynyt ja nurkkauksen
materiaali painottuu yhä lasiin, mutta tuulikaappia on pienennetty ja sen ovet on
vaihdettu. Ovet olivat alkuperäisissä suunnitelmissa umpinaiset, eivät lasiset, ja
niissä oli neljä pientä ikkunaa.

Ikkunat rapattuine kehyksineen ovat säilyneet. Myös 1980-luvun rakennukselle
tyypillinen puhtaaksi muurattu savitiilipinta on säilynyt.
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Sisätilat
1950-luvun rakennuksen opetustilat ovat sisätiloiltaan pääosin 1980-luvun
ilmeessä. Koulun hallinnon tilat rakennuksen luoteispäädyssä ovat saaneet
uuden ilmeen 2000-luvun remonteissa. 1950-luvun rakennusosista on
säilynyt lähinnä yksittäisiä yksityiskohtia, kuten pääporrashuoneen ja

luoteispäädyn portaat, yksittäiset ikkunat, luokkien ikkunapenkit ja sisäkaton
palkistot. Alkuperäisiä rakennusosia, materiaaleja ja kiintokalusteita on
säilynyt laajemmin 1980-luvun laajennuksessa. Osa 1980-luvun tiloista on
hyvin autenttisessa tilassa.

1950-luvun ikkunan pieli ja
lämmitysputket.

1980-luvun muovimatto toisen
kerroksen luokkahuoneessa.

1980-luvun liikuntasalin puhtaaksi
muurattu tiiliseinä.

1980-luvun mosaiikkibetoni joen
puoleisessa pääportaassa.

1950-luvun roiskerapattu katto on
vielä paikoin näkyvillä.

Tiilikuvioidut ja tasoitetut, maalatut
seinäpinnat ovat tyypillisiä
säilyneitä materiaaleja 1980-luvun
laajennuksissa.

1980-luvun liikuntasalin
sormiparketti.

1980-luvun laatoitusta liikuntasalin
suihkutiloissa.
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Alkuperäisiä ikkunan yksityiskohtia 1950-luvun rakennuksen pohjoissyrjällä,
opettajien työtilassa, joka oli alun perin kotitalouden opetustila. Sisempi ikkuna
heloineen on pääosin alkuperäinen. Ikkunoiden väliin on asennettu myöhemmin
alumiinipuitteinen lisälasi ja sälekaihtimet. Ikkunan alaosassa on tuuletusreikiä.
Seinä on ikkunan alta jyrkästi viistetty ja viisteeseen on asennettu kapea ikkunalauta.

Alkuperäinen ikkunapenkki 1950-luvun rakennuksessa. Ikkunan alaosa ei ole
viistetty, kuten muualla rakennuksessa, mikä saattaa liittyä tilan alkuperäiseen
käyttötarkoitukseen. Kuva on ensimmäisestä kerroksesta rakennuksen
pohjoissyrjältä, jossa sijaitsi alun perin puku- ja pesuhuone.

Ikkunan alareunan viiste ensimmäisen kerroksen luokkahuoneessa. Ikkunalauta on
uusittu, mutta laudan pidikkeet ovat todennäköisesti alkuperäiset. Ikkunat ja
ikkunalaudat on vaihdettu valtaosassa 1950-luvun tiloista.

Sisään aukeava tuuletusikkuna 1980-luvun luokkahuoneessa 1950-luvun siiven
yhteydessä. Osa heloista on vaihdettu tai lisätty myöhemmin.
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1980-luvun puitejako ja ikkunat ovat laajalti säilyneet alkuperäisinä. Kuvassa
ensimmäisen kerroksen luokkahuone kaakkoon.

1980-luvun luokkahuone- ja käytävätiloille tyypilliset maalatut tiili- ja betonipinnat
ja pilarit ovat laajalti säilyneet. Ne luovat tiloille tunnusomaisen, yhtenäisen ilmeen.

Käytävän ja luokkahuoneen välinen ikkuna 1950-luvun siipeen toteutetussa 1980luvun laajennuksessa.
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Alkuperäinen patteri 1950-luvun rakennuksen ensimmäisen kerroksen
luokkahuoneessa. Yksittäisiä osia on vaihdettu: esimerkiksi termostaatit ovat uudet.

Vesikiertoisten pattereiden putket ja niiden läpiviennit ovat säilyneet alkuperäisen
kaltaisina. Kuvassa 1950-luvun toisen kerroksen luokkahuone.
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Kattopalkistoja 1950-luvun osassa, toisen kerroksen luokkahuoneessa. Valtaosa
palkistoista on jäänyt talotekniikan ja akustiikkapaneelien taakse piiloon.

1980-liikuntasali on todennäköisesti muuttunut ilmeeltään vain vähän.

Liikuntasalin viereiset varaston liukuovet.

1980-luvun pääportaikko on säilyttänyt ilmeensä. Portaalle tunnusomaisia piirteitä
ovat mosaiikkibetoni ja viereinen laaja ikkunapinta, josta on näkymä joelle.

Myös 1980-luvun sivuportaassa on käytetty tunnusomaista mosaiikkibetonia ja
pinnakaidetta.
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1950-luvun pääportaan profiili on todennäköisesti alkuperäinen.

Vesipiste kiintokaluisteineen 1980-luvun ensimmäisen kerroksen luokkahuoneessa
1950-luvun siiven yhteydessä on todennäköisesti alkuperäinen.
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Seinäpinnan käsittelyä ja valaisinpainike 1980-luvun laajennuksessa.

5

JOHTOPÄÄTÖKSET JA ARVOTTAMINEN
Koulut ovat niitä ympäröiville yhteisöille tärkeitä rakennuksia paitsi
oppimisympäristöinä myös paikkoina kokoontua ja harrastaa. Suurimmalla
osalla ympäröivästä yhteisöstä on jonkinlainen side koulurakennukseen,
olkoon se sitten vanha opinahjo, omien lasten koulu, harrastepaikka tai
vaalihuoneena vaalien yhteydessä. Kiiminkijoen koulu liittyy olennaisesti
Kiimingin kunnan ja koululaitoksen historiaan. Rakennuksen paikka
Kiiminkijoen törmällä on näkyvä, mutta tulvauomien erottamana rakennus
on hieman irrallaan Kiimingin kuntakeskuksen taajamarakenteesta. Koulu on
olennainen osa kunnan ja ympäröivän yhteisön historiaa, mutta se ei
kuitenkaan ole sellainen Kiimingin taajamaa määrittelevä rakennus kuten
Kiimingin kirkko, lukio ja kirjasto tai kunnantalo.
Kiiminkijoen koulu on inventoitu 2004 ja arvotettu 2006 paikallisesti
arvokkaaksi rakennukseksi historiallisin ja maisemallisin perustein. Vanhoista
viistoilmakuvista voi arvioida, että arvottamisen aikaan rakennus ja sen
ympäristö ovat olleet ilmeeltään hyvin lähellä sitä, mihin se vuoden 1984
rakentamisen jäljiltä jäi. Tämän jälkeen koulurakennukseen on kohdistunut
sarja muutoksia, joista osa on ollut pieniä ja osa merkittäviä.
Vuosien 2010-2013 välillä koulumiljöö muuttui lähes tunnistamattomaksi,
kun opettajien asuntola ja neuvola purettiin pois, niiden paikalle rakennettiin
uusi päiväkoti ja Raatinharjuntien varren puurivistö ja nurmikot muutettiin
pysäköintialueeksi. Rakennus on suojeltu asemakaavassa hetkellä, jolloin
suurin osa rakennukseen kohdistuvista suurista muutoksista on jo
tapahtunut ja ympäristöön kohdistuvat tulevat muutokset ovat olleet
tekeillä. Tapahtuneiden ja tulevien muutosten alueen arvoa heikentävä
vaikutus on mahdollisesti kaavaprosessissa tiedostettu, mutta rakennus on
päätetty silti suojella. Jälkikäteen voi arvioida, että suuri osa koulumiljöön
arvosta on liittynyt siihen eheään kokonaisuuteen, johon opettajien asuntola
ja koulurakennusta vanhempi neuvola ovat olennaisesti kuuluneet.
Kiiminkijoen koulun alkuperäinen rakennusosa ja 1980-luvun laajennus ovat
huolellisesti aikakautensa ihanteiden mukaan suunniteltuja rakennuksia.
Kumpikaan rakennusosa ei kuitenkaan ole aikakautensa merkittävimpiä
kouluarkkitehtuurin edustajia. Rakennuksen laajennusosa edustaa
muotokieleltään
postmodernia
regionalistista
Oulun
koulun

arkkitehtuurisuuntausta. Oulun kaupunki on laatinut Oulun koulun
arkkitehtuurista kattavan inventoinnin vuonna 2020. Kiimingistä
inventointiin on sisällytetty Kiimingin seurakuntatalo, lukio ja kirjasto, jotka
kaikki ovat syntyneet arkkitehtikilpailun tuloksena. Suunnitteluryhmä Arkton
Oy:ltä inventoinnissa on luetteloituna kolme kohdetta, mutta Kiiminkijoen
koulu ei ole mukana inventoinnissa. Joko Kiiminkijoen koulu on unohtunut
tahattomasti tai sitten rakennuksella ei ole katsottu olevan sellaista
merkittävyyttä Oulun koulun arkkitehtuurin kohteena, että se on jätetty pois
inventoinnista. Inventoinnista pois jääminen kielii joka tapauksessa siitä, että
rakennus ei ole Oulun koulun arkkitehtuurin edustajana mieleenpainuvimpia
kohteita. 1959 valmistuneessa rakennusosassa sisätiloissa on säilynyt vain
fragmentteja alkuperäisestä. Julkisivuista puolet on kadonnut laajennusosien
sisälle ja jäljelle jääneet julkisivut ovat kokeneet suuriakin muutoksia. Siitä
huolimatta se on vielä tunnistettavissa 1950-luvun rakennukseksi.
Rakennusosan autenttisuuden liudentuminen vaikuttaa kuitenkin
heikentävästi rakennuksen historialliseen todistusarvoon. Kiiminkijoen
koulun suurin arvo onkin nykyisellään sen historiassa ja katkeamattomassa
käytössä koulurakennuksena sekä muistumana jälleenrakennuskauden
julkisen rakentamisen kerrostumasta Kiimingin taajamakuvassa.
Viime vuosikymmenen aikana tapahtuneet muutokset eivät ole kohdelleet
koulua ja sen ympäristöä hellästi. Koulurakennukseen sopimattomat uudet
lisäosat ja julkisivujen muutokset heikentävät koulun rakennustaiteellista
arvoa ja vaikuttavat heikentävästi myös sen maisemalliseen arvoon. Eniten
koulumiljöön arvon heikentymiseen on vaikuttanut koulun jääminen uuden
päiväkotirakennuksen varjoon ja kouluympäristöön oleellisesti kuuluneiden
opettajien asuntolan ja neuvolan katoaminen.
Jos koulu päädytään purkamaan, katoaa sen mukana alueen rakentamisen
kerroksellisuutta ja paikallisia arvoja, kuten aina rakennuksen purkamisen
yhteydessä. Koska rakennus ei ole itsessään Kiimingin taajaman tai oman
aikakautensa merkittävimpiä rakennuksia, on rakennuksen säilyttämisen
kohdalla ennemminkin kyse siitä, että halutaanko Kiimingin kirkonkylässä
säilyttää jälleenrakennuskauden julkisen rakentamisen kerrostumaa.
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Alkuperäiset piirustukset, Kirkonkylän koulu, Kiiminki, Suunnittelu Oy E.
Niemelä, 12/1957 ja 1/1958, muutettu 2/1958.
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-
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Olavi Ylipahkala, 6.3, 8.3., 10.3. ja 12.3.1975 (muutoksia 22.8.1975).
-
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Julkisivu lounaaseen 1:100

-

Julkisivu kaakkoon 1:100

-

Julkisivu luoteeseen 1:100

-

Seinäleikkaukset no:1, no:2, no:3, no:4 ja no:5 1:10

-
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-
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