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1. Johdanto
1.1 Kohde ja tehtävä

Juhanalan koulu Joensuun Niinivaaralla rakennettiin
1960-luvun vaihteessa Pielisensuun yhteislyseon koulurakennukseksi. Koulu tunnetaan myös entisenä
Joensuun normaalilyseona ja Niinivaaran lukion
pitkäaikaisena kotipaikkana. Koulurakennus sijaitsee Niinivaaran kaupunginosassa, noin puolentoista
kilometrin päässä Joensuun ydinkeskustasta Pielisjoen itäpuolella. Koulun tontti rajautuu pohjoisessa
Niinivaaranpuistoon, lännessä Tikkamäentiehen ja
sen toisella puolella Pohjois-Karjalan keskussairaalan alueeseen sekä idässä Rinnekadun reunustamaan
pientalovaltaiseen asuinalueeseen. Koulun välittömässä läheisyydessä Niinivaaranpuiston keskellä on
lähimaisemaa hallitseva Pielisensuun kirkko (Veikko
Larkas 1960). Sairaala-alue ja Pielisensuun kirkko on
osoitettu maakunnallisesti ja koulurakennus seudullisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi. Juhanalan
koulu yhdessä sairaala-alueen ja kirkon kanssa muodostavat Tikkamäelle merkittävän 1950- ja 1960-luvulla
rakennetun kokonaisuuden. Niinivaaran maamerkkeihin kuuluva 1950-luvun lopulla rakennettu vesitorni
sai purkuluvan keväällä 2020.
Rakennushallituksen arkkitehti Heimo Vesikari
suunnitteli 1960 valmistuneen rakennuksen Pielisensuun yhteislyseon käyttöön aikana, jolloin kouluille
oli Joensuussa akuutti tarve sodanjälkeisten suurten
ikäluokkien tullessa oppikouluikään. Heikki Sysimetsän rooli? Rakennus edustaa ajankohdalleen tyypillistä koulurakentamista, joka koulun suuren koon
huomioon ottaen on mittakaavaltaan inhimillistä eri
toimintojen jakautuessa erikorkuisiin rakennussiipiinsä. Rakennusmateriaalit noudattavat 1950-luvulle
ominaista niukkaa linjaa, mutta kokonaisarkkitehtuuri
ennakoi 1960-luvulle tyypillistä pelkistämistä. Rakennus oli koulukäytössä valmistumisestaan saakka.
Tätä selvitystä tehtäessä rakennuksen koulukäyttö
on päättynyt ja rakennus on vain liikuntatilojen osalta
käytössä. Kiinteistön omistaja Joensuun kaupunki on
käynnistänyt kaavamuutoshankeen, jonka tavoitteena
on mahdollistaa koulurakennuksen korvaamisen asunto- ja liikerakennuksilla. Samalla tutkitaan koulun
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viereisessä Niinivaaranpuistossa olevan 1920-luvulla
rakennetun vesitornin uutta käyttöä ja suojelua. Pohjois-Karjalan ELY-keskus edellytti asemakaavamuutoshankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
18.11.2020 antamassaan lausunnossa1, että yleiskaavassa seudullisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi
määritelty rakennus inventoidaan tai dokumentoidaan
ennen kannanottoa kaavamuutoksen vaikutuksiin.
Museovirasto on aiemmin Rinnekadun alueen asemakaavasta 2019 antamassaan lausunnossa2 esittänyt
Juhanalan koulun osoittamista asemakaavassa suojelluksi rakennukseksi. Esitystä perusteltiin aikakauden
koulujen uhanalaisuudella Joensuussa sekä sairaalan,
kirkon ja koulun muodostamalla kulttuuriympäristön
kokonaisuudella. Koulutonttia koskevaan kaavamuutoshankkeeseen 27.11.2020 antamassaan lausunnossa3
Pohjois-Karjalan alueellinen vastuumuseo toteaa jakavansa Museoviraston näkemyksen ja toteaa suunnittelualueen sijaitsevan keskeisellä, näkyvällä ja herkällä
paikalla maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävien
kohteiden ympäröimänä.
Työn otsikoksi valittiin Juhanalan koulu, joka oli
viimeisimpiä rakennuksen varsinaisia käyttäjiä. Nimi
on vakiintunut Joensuun kaupungin käytössä, ja sillä
pystytään viittamaan yksiselitteisesti selvityksen
kohteena olevaan rakennukseen. Niinivaaran koululla
sitä vastoin voidaan tarkoittaa vuonna 1937 valmistunutta kivistä kansakoulua Tonttulankadulla tai 1976
valmistunutta keltatiilistä koulurakennusta Vakkosalmenkadulla, jotka molemmat purettiin vuonna 2012.
Osa Juhanalan koulun entisistä käyttäjistä on lisäksi
jatkanut toimintaansa toisissa koulurakennuksissa tai
yhdistyneet muihin kouluihin. Selvitys on rajattu koskemaan ainoastaan koulurakennusta pihapiireineen
laajemmasta kaavahankkeesta poiketen.
Selvityksen ensimmäisessä luvussa esitellään
1

Dno 465/10.02.03.00/2020. Joensuun kaupunki,
kaupunkirakennepalvelut.

2

Dno MV/203/05.02.00/2018. Museovirasto.

3

Dno 465/10.02.03.00/2020. Joensuun kaupunki,
kaupunkirakennepalvelut.
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rakennuksen ja selvitystyön perustiedot. Toinen luku
käsittelee koulun rakennuttamista, alkuperäistä suunnitteluratkaisua ja suunnittelijoita. Kolmannessa luvussa esitetään rakennukseen myöhemmissä vaiheissa
tehdyt muutokset. Neljäs luku käsittää rakennuksen
nykytilan inventoinnin kuvin ja sanoin. Viides luku on
yhteenveto, jossa esitetään työn tuloksena syntyneet
johtopäätökset. Työhön on sisältynyt arkisto- ja kirjallisuustutkimusta, kenttätyötä ja eri lähteistä peräisin
olevan tiedon yhdistämistä ja analysointia. Merkittävimpiä arkistolähteitä olivat Joensuun kaupungin
kaupunkiympäristöpalvelujen ja Pohjois-Karjalan museon aineistot rakennuspiirustusten, asemakaavojen,
rakennuslupapäätösten ja historiallisen valokuvien
osalta sekä Kansallisarkiston säilyttämä Rakennushallituksen piirustusarkisto. Käytetyt lähteet käyvät ilmi
lähdeluettelosta ja tekstissä on käytetty alaviitteitä.

Kohteessa on suoritettu katselmus 24.–25.2.2021,
jonka muistiinpanot on kirjattu raporttiin sisätilojen
osalta tilakohtaisesti ja ulkotilojen osalta yleisesti.
Sisätilojen katselmoinnissa keskitytään kuvaamaan
rakennuksen päätilat ja toistuvat tyyppitilat, kuten
luokkahuoneet. Rakennus ja sen piha-alueet on myös
dokumentoitu valokuvaamalla, ja valokuvien ottopaikat on merkitty pohjakaavioihin ja asemapiirustukseen. Rakennuksessa tehdyt oleelliset muutokset on
esitetty kaavioin muutoksia käsittelevässä kolmannessa luvussa.

↓

Niinivaara keskustan suunnasta katsottuna ilmakuvassa 1964. Keskellä kuvaa kulkee
Tikkamäentie. Joensuun kaupunki.
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Tikkamäen ympäristö ilmakuvassa. Koulun
tontti on merkitty kuvaan punaisella katkoviivalla. Ortokuva Maanmittauslaitoksen
Karttapaikka. [haettu 15.3.2021]
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Koulu pihapiireineen ilmakuvassa. Tontin rajat on merkitty punaisella. Joensuun
karttapalvelu. [haettu 15.3.2021]
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1.2 Perustiedot

JUHANAL AN KOULU
Muita nimityksiä: Pielisensuun yhteislyseo, Joensuun
normaalilyseo, Joensuun harjoittelukoulu, Niinivaaran
lukio, Niinivaaran yläaste, Nepenmäen koulu
Rakennettu: 1959–1960, vihitty käyttöön 1961
Rakennuttaja: Joensuun kaupunki
Arkkitehti: Heimo Vesikari ja Heikki Sysimetsä
Osoite: Tikkamäentie 17, 80200 Joensuu
Kiinteistötunnus: 167-5-580-3
Kaupunginosa: Niinivaara
Kortteli: 580
Tontti: 3
L A AJUUSTIETOJA

Kerrosala: 5 385 k-m2
Tilavuus: 21 700 m3
Tontin koko: 11 788 m2
Kerroksia: 1–4
K ÄYT TÖHISTORIA

1958–1962 Pielisensuun yhteislyseo
1962–1973 Joensuun normaalilyseo
1973–1975 Joensuun harjoittelukoulu
1976–2015 Niinivaaran lukio
Lukion kanssa rinnan ovat rakennuksessa eri aikoina
toimineet Joensuun korkeakoulu, Niinivaaran yläaste
ja Juhanalan koulu (vuoteen 2012), ja viimeisenä se
on ollut väistötilana Nepenmäen koululle sen vanhan
koulurakennuksen purkamisen ja uuden rakentamisen aikana 2017–2018. Selvitystä tehtäessä alkuvuonna
2021 koulu oli tyhjillään lukuun ottamatta liikuntasalia, joka oli harrastuskäytössä.
OMISTUS

–1958 Joensuun kaupunki
1958–1975 Suomen valtio
1976– Joensuun kaupunki

Juhanalan koulun suunnittelua ohjasi kaupunginarkkitehti Unto Tupalan vuonna 1957 laatima
asemakaavan muutos, joka vahvistettiin sisäasiainministeriössä 25.6.1958.
Kohde kuuluu voimassa olevassa asemakaavassa
5/1711 (voimaantulo 7.5.2019) yleisten rakennusten
korttelialueeseen (Y). Tontin tehokkuusluku on 0,65 ja
sallittu kerrosluku 2–4. Vireillä olevalla asemakaavamuutoksella koulun tilalle suunnitellaan asuinkerrostalorakentamista, jossa alimpiin kerroksiin yhdistettäisiin liike- ja toimitilarakentamista.
RAKENNUSSUOJELU

Rakennusta ei ole suojeltu asemakaavassa tai rakennussuojelulailla.
Museovirasto ja Pohjois-Karjalan museo ovat esittäneet koulurakennuksen suojelemista asemakaavalla
lausunnoissaan 2019 ja 2020. Vireillä olevan Tikkamäentie 17 ja ympäristö -kaavahankkeen osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaan saadut Pohjois-Karjalan museon ja ELY-keskuksen lausunnot ovat ottaneet kantaa
kohteen kaupunkikuvalliseen asemaan. Pohjois-Karjalan museo on korostanut, että koulurakennus muodostaa yhdessä Pielisensuun kirkon, ja Pohjois-Karjalan
keskussairaalan kanssa tärkeän 1950–1960-luvuilla
rakennetun kokonaisuuden.
Alue on Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa 2040
(2020) kaupunkikeskustan kehittämisen kohdealuetta.
Joensuun seudun yleiskaavassa (2020) kaavamuutosalue on merkitty palveluiden ja hallinnon alueeksi.
Yleiskaavassa Juhanalan koulu on merkitty seudullisesti merkittäväksi rakennuskulttuurikohteeksi4.
Merkinnällä on osoitettu yleiskaavaa varten tehdyssä
kulttuuriympäristöselvityksessä rakennuskulttuurin
näkökulmasta vähintään seudullisesti arvokkaiksi
luokitellut rakennusryhmät ja rakennukset tai rakennelmat. Yleiskaavassa mahdollisen suojelun tarpeen
arvioiminen on jätetty ratkaistavaksi yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.5

ASEMAK A AVAHISTORIA

Niinivaara liitettiin osaksi Joensuun kaupunkia 1922.
Alueen ensimmäisen asemakaavan suunnitteli Bertel
Jung, ja se vahvistettiin 1924. Joensuun kaupungin
järjestyksessään kolmannessa asemakaavassa, joka
on vahvistettu 26.11.1928, alue on merkitty Joensuun V
kaupunginosaksi.
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4

Suoranta 2006, 21.

5

Joensuun yleiskaava 2020.
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Koulun tontti ajantasa-asemakaavassa 5/1711 (voimaantulo 7.5.2019).
Tontti on merkitty yleisten rakennusten korttelialueeksi, ja sen viereen on kaavoitettu tontteja asuinkerrostaloille nykyisten pientalojen sijaan. Joensuun karttapalvelu. [haettu 15.3.2021]
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2. Juhanalan koulu rakennetaan
2.1 Niinivaaran kehitys

RAUTATIEPAIK ASTA K AUPUNGINOSAKSI

Niinivaaran rakentuminen liittyy teollisuuden kehittymiseen ja rautatien rakentamiseen Pielisjoen jokirannan alueella. Alueen vanhimmat rakennukset ovat
1900-luvun vaihteesta.1 Vuosisadan vaihteessa alettiin
suunnitella asemanseudun liittämistä Joensuun kaupunkiin, mikä toteutui lopulta mutkikkaiden vaiheiden
jälkeen vuonna 1922.2 Liitetty alue käsitti Niinivaaran
laen, asemanseudun ja radan varren alueen rajoittuen
pohjoisessa nykyisen Niinivaarantien linjaukseen, etelässä Peltolankatuun ja idässä nykyisten Mustolankadun ja Tikkarinteen linjaan. Osa nykyisen Niinivaaran
alueesta jäi samana vuonna Kontiolahdesta irtautuneeseen Pielisensuun kuntaan, joka käsitti Joensuun
kaupunkia ympäröivän alueen. Pielisensuu liitettiin
Joensuuhun 1954. Ennen Pielisensuun kuntaliitosta Joensuun kaupunki käsitti lähinnä sen keskustaajaman
ruutukaava-alueen ja osan Niinivaaraa, ja kuntaliitoksen myötä kaupungin pinta-ala lähes viisinkertaistui ja
asukasluku kaksinkertaistui vajaasta kymmenestätuhannesta yli kahteenkymmeneenkolmeentuhanteen3.
Vuoden 1950 lopussa Niinivaara oli 3362 asukkaallaan
Pielisensuun kunnan suurin väestökeskus4.

ongelmat pitkittivät asiaa niin, että liitos astui voimaan vasta vuoden 1922 alusta.5 Korjailujen jälkeen
Jungin asemakaava vahvistettiin sisäasiainministeriössä Niinivaaran asemakaavaksi lokakuussa 1924.6
Keskusta-alueesta poiketen se ei perustunut ruutukaavaan vaan maastonmuotoja seuraileviin katulinjauksiin. Asemakaavassa monet alueen kaduista saivat
suunnilleen nykyisen paikkansa, kuten Tiaisenkatu,
Pengerkatu, Sammonkatu, Huvilakatu, Kukkolankatu,
Mustolankatu ja Tapionkatu. Nykyisen Niinivaarantien
linjausta vastasi Kontionkatu ja Tikkamäentietä Karjalankatu. Asemakaavassa oli hahmoteltu pitkä näkymäakseli Niinivaaran vesitornilta luoteeseen yli kirkon
ja Pielisenpuiston kohti kaupungintaloa joen vastarannalla. Pitkänomaisen Pielisenpuiston luoteispäähän oli
piirretty porttimainen koulun ja museon muodostama
julkisten rakennusten pari kirkon asettuessa puiston
keskiakselille sen kaakkoispäähän. Nykyisen koulutontin kohdalla puistoakselin kaakkoispäässä oli sen
symmetristä sommitelmaa tukevat asunto- ja liiketalotonteiksi merkityt umpikorttelit puiston sivujen
ollessa asuinrakennuksille varattuja puutarhatontteja.
Asemakaavassa toinen koulu oli sijoitettu Tikkamäelle
kisakentän laidalle.

ASEMAK A AVOITUS

Niinivaara oli virallistettu alueen nimeksi vuonna
1915. Alueen asemakaavan suunnittelusta oli kilpailtu jo vuonna 1903, mutta asiantuntijoina toimineet
Onni Tarjanne, Usko Nyström ja Lars Sonck pitivät
lunastettua ehdotusta liian kaavamaisena mäkiseen
maastoon. Suurkaupungin sijaan haluttiin huvilakaupunkia. Toinen kilpailu järjestettiin 1909–1912, ja sen
tuloksena saatiin itärannan kaavoituksen pohjaksi
14 ehdotusta, joista parhaaksi valittiin Bertel Jungin
ehdotus. Valmisteltavan kuntaliitoksen liitosalueisiin tehdyt muutokset ja maanomistuksiin liittyvät

NIINIVA ARAN KEHIT YS SOTIEN JÄLKEEN

Niinivaara alkoi varsinaisesti kasvaa 1940-luvulla sotien aikana ja niiden jälkeen, kun tontteja varattiin
siirtolaisille ja kerrostaloja alettiin rakentaa. Rakennusten määrä ja asukasluku kaksinkertaistuivat. Työväkeen kuuluvien tontinomistajien osuus laski vuosina
1930–1950 kolmesta neljänneksestä vajaaseen neljännekseen. Suuresti kaupunginosan ilmettä ja erityisesti
Tikkamäen aluetta muutti 1950-luvun alussa keskussairaala kivitaloineen ja 11-kerroksisine keskusrakennuksineen.7 Vuoden 1924 asemakaavan puutarhakaupunginosasta on tunnistettavissa lähinnä Niinivaaran

1

Suoranta 2005, 20.

2

Ahonen 1986, 146.

5

Ahonen 1986, 147.

3

Suomen tilastollinen vuosikirja 1954, 20.

6

Ahonen 1986, 149.

4

Suomen tilastollinen vuosikirja 1953, 20; 33.

7

Ahonen 1986, 153–154.
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puisto keskeisesti sijoitettuine kirkkoineen ja vesitorneineen.
Koulun rakentamista Niinivaaralle ohjasi vuoden
1958 asemakaava. Asemakaava-aluen laajeni erityisesti
koillisen suuntaan. Kaupunginarkkitehti Unto Tupalan
laatima kaava vahvisti suurimman osan olemassa
olleista kaduista. Kaavassa vahvistettiin keskussairaalan alue ja koulun paikka kirkon eteläpuolella, eli
nykyinen sairaalan, kirkon ja koulun muodostama
kokonaisuus.

↓
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Niinivaara virallistettiin Joensuun V kaupunginosaksi asemakaavassa 1928. Niinivaaran asemakaavan suunnitteli arkkitehti Bertel Jung 1924. Joensuun kaupunki.
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Juhanalan koulun
rakentamista ohjasi vuoden 1958
asemakaava. Keskussairaalan alue
on jo rakentunut
ja koulutontti on
merkitty kirkon
eteläpuolelle. Joensuun karttapalvelu.

<--

Ote asemakaavasta Niinivaaran
puiston ja Keskussairaalan alueen
kohdalta. Koulutontti on keskellä.

9

^--
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Pielisensuun yhteislyseon uusi koulurakennus rakennettiin samaan
aikaan Pielisensuun kirkon kanssa. Pohjois-Karjalan keskussairaala
oli myös rakennushallituksen työ, ja se valmistui 1950-luvun alkupuoliskolla. Ilmakuva on koulun ja kirkon valmistumisvuodelta 1960.
Pohjois-Karjalan museo.

Arkkitehtitoimisto Ark—byroo oy

⁄

Rakennushistoriaselvitys

⁄

8.4.2021

2.2 Aikakauden koulurakennukset Joensuussa

KOULURAKENTAMINEN 1950-LUVULL A

Kansan sivistystason nostaminen oli valtakunnallisesti
tärkeä tavoite sotia seuranneena jälleenrakennusaikana. Uusia kouluja perustettiin ympäri maata, ja monet
niistä olivat rakennushallituksen hankkeita. 1950-luku
oli koulurakentamisen huippuvuosikymmen, ja yhteiskouluja ja lyseoita valmistui kymmenittäin.8
Arkkitehti Petri Enqvist on tehnyt selvityksen Joensuun kaupunkiin 1940- ja 1950-luvuilla rakennetuista
koulurakennuksista9. Mukana on myös vuonna 1954
Joensuuhun liitetyn Pielisensuun kunnan alueelle rakennetut koulut. Tässä kappaleessa esitetty Joensuun
seudun verrokkikoulujen kuva-aineisto on lainattu
kyseisestä selvityksestä.
Koulurakennusten pohjaratkaisun perustyyppejä on kolme: keskikäytäväkoulu, sivukäytäväkoulu
ja hallikoulu10. Eri toiminnot jaettiin usein omiin
rakennussiipiinsä tavoitteena rakennuksen luonteva
asettuminen tontilleen ja ihmislähtöinen mittakaava.
Rakennusaineista oli sotien jälkeen pulaa, ja niiden
säännöstelyn johdosta materiaalivalikoima aikakauden kouluissa on hyvin yhtenäinen. Lähes kaikissa
uusissa koulurakennuksissa 1950-luvulla seinät rakennettiin tiilestä, lisäksi käytettiin betonia erityisesti
sokkeleissa. Julkisivut ovat pääasiallisesti rapattuja ja
väriltään usein vaalean keltaisia. Juhanalan koulun
vaaleanruskea rappaus on niin ikään aikakaudelle
tyypillinen. Myöhemmissä rakennuksissa on rappauksen rinnalla korostusosia puhtaaksimuuratusta tiilestä
– myös sisätiloissa, esimerkiksi auloissa. Katemateriaaleista tiili ja sementtitiili olivat käytännössä ainoat
mahdolliset11, millä oli yhtenäistävä vaikutus myös
kattokaltevuuksiin. Vuosikymmenen lopulla vaihtoehdoksi tuli peltikatto, joka mahdollisti loivemmat katot.
Puuikkunoissa käytettiin vaihtelevia puitejakoja, ja ne
tyypillisesti maalattiin vaaleiksi. Vuorilautoja ei käytetty, vaan usein julkisivurappaukseen rajattiin ohut,
sileä kehys ikkunasyvennyksen ympärille.
SÄILYNEET KOULUT

Ajanjaksolla 1945–1960 Joensuun ja Pielisensuun
alueella rakennetuista uusista koulurakennuksis-

ta on säilynyt alun perin kansakouluiksi rakennetut
kivirakennukset Mutalan koulu (valmistunut 1952) ja
Iiksenvaaran koulu (valmistunut 1953) sekä kaksi oppikoulua: Tyttölyseo (nykyinen Joensuun lyseon lukio,
valmistunut 1956 ja suojeltu 2010) ja Pielisensuun yhteislyseo (Juhanalan koulu, valmistunut 1960). Juhanalan koulu on vertailussa selvästi joukon kookkain.
Jäljellä olevista aikakauden kouluista Mutalan kansakoulu vertautuu Juhanalan kouluun parhaiten. Uoti
Pajusen suunnittelema rakennus jakautuu kolmeen eri
korkuiseen siipeen: kolmikerroksiseen luokkaosaan,
asunto-osaan ja kohtisuoraan eteisen kautta luokkaosaan yhdistyvään liikuntasaliin. Pohjaratkaisu
on perustyypiltään sivukäytävällinen. Liikuntasalin
ulkoseinässä on kuvanveistäjä Veikko Jalavan reliefi.
Tyttölyseo on kiinnostava vertailukohta Juhanalan
koululle, sillä molempien piirustukset laadittiin rakennushallituksessa. Vuonna 1956 käyttöön otetun koulun
suunnitteli Ragnar Kruskopf. Syvärunkoinen koulurakennus on suunniteltu ruutukaava-alueelle, ja sen
pohjaratkaisu perustuu tuolloin harvinaislaatuisesti
keskushalliin, jota käytävät portaikkoineen kiertävät.
Kerrosten läpi avoin halli saa ylävaloa rakennuksen
keskelle sijoitetusta kattoikkunoiden vyöhykkeestä.
Voimistelusali ja juhlasali on sijoitettu päällekkäin
omaan rakennussiipeensä. Erityisesti julkisivujen
säännöllinen ikkunajako ja rappauspinta yhdistävät
rakennuksia. Sisäänkäyntiä on korostettu katoksella
ja materiaalinvaihdoksella punatiileen kuten Juhanalassa.
Karsikon ja Iiksenvaaran koulut puolestaan
rakennettiin Maaseudun keskusrakennustoimiston
suunnitelmien mukaan.12 Ensiksi mainittu oli Juhanalan tapaan pohjaratkaisultaan keskikäytäväkoulu,
jossa juhla- ja voimistelusalisiipi liittyi luokkasiipeen
nivelosalla maastonmuotoja myötäillen. Vuonna
1954 käyttöönotetun koulun piirustuksia ovat allekirjoittaneet V. A. Hämäläinen ja P. J. Virkki, kun taas
kunnalliskertomuksen mukaan suunnittelija oli Väinö
Nortamo. Koulu purettiin vuonna 2020. Iiksenvaaran
koulu on selvästi pienikokoisempi, pohjaratkaisultaan
sivukäytävään perustuva koulurakennus, joka toteutettiin keskusrakennustoimiston tyyppipiirustusten
mukaan.13

8

Hanski 2011, 150.

9

Joensuun koulurakennukset 1940- ja 1950-luvuilla. 2018.

10

Enqvist 2018, 14.

12

Enqvist 2018, 13.

11

Enqvist 2018, 16.

13

Enqvist 2018, 11.
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Mutalan koulu on
Juhanalaa aikaisempi ja tyyliltään
1950-lukulaisempi. Rakennuksia
yhdistää toimintojen jakaminen rakennussiipiin ja aikakaudelle tyypillinen materiaalinkäyttö. Kuva Petri
Enqvist 2018.

<--

Mutalan koulun eri
rakennussiipiin on
sijoitettu asunnot,
luokkahuoneet ja
voimistelusali. Kuva Petri Enqvist
2018.

<--

Karsikon koulu purettiin 2020.
Etualalla on voimistelusalisiipi ja
oikealla myöhempi laajennusosa.
Kuva Petri Enqvist
2018.
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Tyttölyseon eli nykyisen Joensuun
luseon lukion rakennus. Kuva Petri
Enqvist 2018.

<--

Tyttölyseon pohjaratkaisuna on
1950-luvulla harvinaisempi hallikoulu. Kuva Petri Enqvist 2018.

<--

Iiksenvaaran koulu
on pieni koulurakennus. Kuva Petri
Enqvist 2018.

13

PURETUT KOULUT

Huomattava määrä aikakauden koulurakennuksia
Joensuun alueella on purettu 2000-luvulla. Keskustaajaman alueelta on purettu kolme kivikoulua: Niinivaaran kansakoulu (valmistunut 1937/1949, purettu 2012),
Karsikon koulu (valmistunut 1954, purettu 2020) ja
Keskuskansakoulu (valmistunut 1954, purettu 2006).
Erityisesti Viljo Revellin suunnittelema Keskuskansakoulu oli edistyksellinen niin hallikoulumuotonsa kuin
elementtirakenteensa osalta, vaikka se ei toteutunutkaan täysin alkuperäisessä laajuudessa tai aikataulussa. Myöhemmin Joensuuhun kuntaliitoksella liitetyistä

14

alueista saman aikakauden kivikouluja oli Kiihtelysvaarassa (valmistunut 1954, purettu 2019), Suhmurassa (valmistunut 1954, purettu 2018), Uimaharjussa (valmistunut 1954, purettu 2012) ja Tuupovaarassa
(valmistunut 1956, suunniteltu purku 2021). 1956 valmistunut Enon alakoulu purettiin vuonna 2018, ja saman alueen toinen koulu, 1957 valmistunut Louhiojan
koulu, on lakkautusuhan alla. Samankaltaista arkkitehtuuria mutta poikkeuksellisesti puurakenteisena
edusti Reijolan koulu, joka valmistui 1956 ja purettiin
2017.
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Enon alakoulu purettiin 2018. Kuva
Petri Enqvist 2018.

<--

Tuupovaaran
koulun purku on
suunniteltu vuodelle 2021. Kuva
Petri Enqvist 2018.
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RAKENNUSHALLITUS KOULURAKENNUT TAJANA

Koulut ja oppilaitokset muodostivat merkittävän osan
Rakennushallituksen suunnittelu- ja rakennustyöstä 1950-luvulla. Tarpeen uusille kouluille aiheuttivat
suurten ikäluokkien lisäksi luovutettujen alueiden
koulurakennusten menetys. Rakennushallitus rakennutti Pielisensuun yhteislyseon lisäksi yhteislyseot
esimerkiksi Rovaniemelle, Kemijärvelle ja Raaheen.
Opettajanvalmistuslaitoksia rakennettiin muun muassa Raheen, Tornioon ja Kajaaniin.14 Osa rakennuksista suunniteltiin itse ja osaan suunnitelmat tilattiin eri
arkkitehtitoimistoilta.

14

Rakennushallitus 1967, 455–456.
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Raahen seminaari suunniteltiin
rakennushallitusessa 1950-luvun
puolivälissä. Kuva
teoksesta Suomen
rakennushallinto
1811–1961.

<--

Raahen yhteislyseo on Heimo
Vesikarin rakennushallituksessa suunnittelema.
Kuva teoksesta
Suomen rakennushallinto 1811–
1961.

15

2.3 Koulun rakentaminen 1959–1960

Koulurakennus silloisen Pielisensuun yhteislyseon
käyttöön Joensuun Niinivaaralle rakennettiin 1960-luvun taitteessa. Vuonna 1907 perustetun koulun juuret
ovat Värtsilässä, josta se erilaisten vaiheiden jälkeen
sotien seurauksena vuonna 1944 siirrettiin Joensuuhun tyttölyseon taloon Rantakadulle. Koulu toimi rakennuksessa ensin Joensuun keskikoulun, sitten Pielisensuun yhteislyseon nimisenä aina kevääseen 1960 ja
uuden koulurakennuksen valmistumiseen saakka. Tyttölyseon talo oli myöhemmin kaupungin pääkirjastona
ja nykyisin Joensuun konservatorion käytössä.
Uuden koulun rakentamisesta oli suunnitelmia jo
1940-luvulla, mutta kaupungin suurten ikäluokkien
tullessa oppikouluikään 1950-luvun lopulla kasvava
oppilasmäärä aiheutti akuutin lisärakentamistarpeen. Lisäksi oli tarjoutunut mahdollisuus Joensuun
viisiluokkaisen keskikoulun muuttamiseksi täysimuotoiseksi kahdeksanluokkaiseksi yliopistoon johtavaksi
yhteislyseoksi.15 Joensuun kaupunki lahjoitti valtiolle
Niinivaaralta tontin yhteislyseon uuden koulurakennuksen tontiksi. Tontin luovutuskirja allekirjoitettiin
28.2.1958. Arkkitehtipiirustukset laati rakennushallituksen yliarkkitehti Heimo Vesikari, jonka aiemmin
Raahen yhteislyseota varten tekemät luonnokset
otettiin lähtökohdaksi suunnittelulle. Suunnitteluvaihe kesti pari vuotta. Maanrakennustyöt tontilla
alkoivat helmikuussa 1959, ja rakennuksen peruskivi
15

16

Halonen 1982, 83.

muurattiin 17.3.1959. Vain kahden kuukauden kuluttua,
22.5.1959, vietetyt harjannostajaiset uutisoitiin Helsingin Sanomissa asti16. Pääurakoitsijana oli kuopiolainen
rakennusliike Viljo Vienola ja aliurakoitsijoina Vesijohtoliike Huber, Hankkija, Suomen Puhallintehdas,
Vesi- ja Lämpöjohtoliike P. Kemiläinen, Maalausliike
Paavo Kaires, Rauma-Repola, H. Saastamoinen Oy ja
muita erikoisurakoitsijoita. Kalustetoimittajia olivat
Iskukaluste, SOK ja Asko. Koulun vihkiäisiä vietettiin
19.2.1961 ja lopputarkastus tehtiin 31.8.1961. Koulutyö
uudessa rakennuksessa oli alkanut jo vuoden 1960
syksyllä 18 luokan ja 593 oppilaan voimin.17
Vuonna 1962 tehtiin päätös yhteislyseon korvaamisesta perustettavalla Joensuun normaalilyseolla. Opettajakoulutuksen alkaminen oli merkittävä
edistysaskel Pohjois-Karjalan maakunnan sivistys- ja
kouluelämässä. Uudella koulutalolla oli ratkaiseva
vaikutus normaalilyseosta kilpailtaessa Varkauden ja
Kuopion kanssa. Syksyllä 1962 Joensuun normaalilyseo oli yksi maan kaikkiaan seitsemästä suomenkielisestä normaalilyseosta.18

16

Helsingin Sanomat 25.5.1959.

17

Halonen 1982, 87.

18

Halonen 1982, 94–95.
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Koulu kuvattuna koillisesta, Rinnekadun suunnasta. Ilmakuva on vuodelta 1964. Joensuun kaupunki.
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Koulun piha oli 1960-luvulla pääosin avointa kenttää. Pihan länsipäässä oli katosrakennus. Ilmakuva on vuodelta 1964. Joensuun kaupunki.

17

2.4 Arkkitehti Heimo
Vesikari
Heimo Vesikari syntyi Helsingissä 9.2.1911. Hän valmistui arkkitehdiksi Helsingin Teknillisestä korkeakoulusta 1938. Valmistumisensa jälkeen hän työskenteli Puolustusministeriön rakennusosastolla, Kulutusosuuskuntien Keskusliiton rakennusosastolla,
Sosiaalinen asunnontuote oy:ssä ja Helsingin kaupungin rakennustoimiston talonrakennusosastolla.
Heimo Vesikarin pitkä ura rakennushallituksessa alkoi
vuonna 1950 edeten ylimääräisen arkkitehdin viran
hoidosta aina yliarkkitehdin ja kiinteistöosaston osastopäälliköksi. Vuonna 1971 hänelle myönnettiin rakennusneuvoksen arvo.19 Vesikari suunnitteli rakennushallituksessa lukuisia rakennuksia, minkä lisäksi hän
toimi yksityisarkkitehtina. Hän suunnitteli asuintalojen lisäksi muun muassa kouluja ja erityisesti lento19

18

Suomen diplomi-insinöörit ja arkkitehdit, matrikkeli 1973.

kenttärakennuksia.20 Vesikarin suunnittelemia rakennuksia ovat muun muassa Sallan entinen kunnantalo
ja Aatsingin vanhainkoti Sallassa (1949), Seutulan
lentokonehangaari (1955), Raahen yhteislyseo (1958)21
ja Jyväskylän lentoaseman laajennus (1977)22. Heimo
Vesikari kuoli 81-vuotiaana 24.11.1992.

20

Helsingin Sanomat 8.12.1992.

21

Rakennushallitus 1967, 447.

22

Keski-Suomen maakunnallisesti merkittävät rakennetut
kulttuuriympäristöt 2016.
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2.5 Suunnitteluratkaisu

Alkuperäinen suunnitteluratkaisu on esitetty Kansallisarkiston säilyttämän rakennushallituksen piirustuskokoelman piirustusaineiston perusteella. Koulun piirustukset on päivätty 19.5. ja 14.7.1958, ja ne on
allekirjoittanut rakennushallituksen arkkitehti Heimo
Vesikari.

Rakennus on sijoitettu lounaaseen viettävän tontin
koillisreunalle, jolloin tontille muodostuu suotuisaan
ilmansuuntaan yhtenäinen piha-alue. Ajankohdalle
tyypilliseen tapaan rakennuksen toiminnot on jaettu
omiin rakennussiipiinsä. Rakennus koostuu neljästä
eri korkuisesta osasta: juhla- ja liikuntasaliosasta,
korkeasta luokkaosasta, pääsisäänkäynti- ja hallinto-osasta ja matalasta asuntosiivestä. Rakennuksen
osat on asetettu tontin kaakkoisreunalle peräkkäin
lukuun ottamatta pääsisäänkäyntiaulan ja hallintotilat
käsittävää rakennusosaa, joka muodostaa muuhun
rakennukseen nähden poikittaisen siiven. Eri korkuiset rakennusosat jäsentävät rakennuksen ympärille
erilaisia pihatiloja.
Kahteen suuntaan kallistettu pulpettikatto erottaa
rakennuksen aikaisemmista, lähinnä harjakattoisista
ja tiilikatteisista koulurakennuksista. Kaksitasoinen

ARKKITEHTONINEN JA TOIMINNALLINEN PERUSRATK AISU

Koulussa yhdistyy 1950- ja 1960-luvun kouluarkkitehtuurille tyypillisiä piirteitä. Perusratkaisultaan
koulu on keskikäytävällinen 1. ja 2. kerroksen osalta.
Ylimmissä 3. ja 4. kerroksissa luokkien välillä ei ollut
yhdistävää käytävää, vaan ne toimivat soluperiaatteella, mikä oli yleistyvä tyyppi 1960-luvulle tultaessa. Eri
solujen luokat on yhdistetty toisiinsa väliovella, jolloin
koko kerros on läpikuljettava.
--^

2

Asemapiirros näyttää juhla- ja liikuntasalin sekä pääaulan sisäänkäyntejä yhdistävän tason, joka on nostettu portain muuta pihaa
ylemmäs. Pihan länsipäässä oli sadekatos. KA.

3
4

1

1

Pääsisäänkäynti ja hallinto-osa

3

Luokkaosa

2

Juhla- ja liikuntasaliosa

4

Asunto-osa
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katto muodostaa luokkasiiven ylimpään kerrokseen
yläikkunoiden rivistön.
Pääsisäänkäynti on yli sata metriä pitkän koulurakennuksen keskivaiheilla. Sisäänkäynti on sisään
vedetty niin, että sen yläpuolelle muodostuu reilu
katos. Muiden sisäänkäyntien yhteydessä ei ole katoksia lukuun ottamatta asuntoa, joka on oma erillinen
siipensä rakennuksen kaakkoispäädyssä.
JULKISIVUT

Julkisivut ovat pääosin rapatut. Sisäänkäynnit on kehystetty puhtaaksi muuratulla punatiilellä, ja pääsisäänkäynnin yhtydessä muurattua julkisivua on
laajemmin. Ikkunat ovat erillisiä, ja ne on järjestetty
luokkaosassa tasaiseksi ruudukoksi. Juhla- ja liikuntasaliosassa ikkunat on aseteltu nauhamaisiin riveihin.
Porrashuoneiden ikkunoiden pystysuuntaiset nauhat
jakavat pitkää julkisivua osiin. Ikkunoissa on aikakaudelle tyypillinen, pääosin epäsymmetrinen puitejako,
joka vaihtelee rakennuksen eri osissa. Peltikate kertoo
rakennusmateriaalien valikoiman laajenemisesta sotien aiheuttaman rakennusainepulan jälkeen ja mahdollistaa 1960-luvulle tyyppillisen loivan kattokulman
käytön. Luokkaosan neljännen kerroksen yläikkunan
yhteydessä kiinteässä seinäpinnassa on eterniittilevytys.

RAKENNE

Pääasiallinen rakennusratkaisu on yhdistelmä muurattua ja betonirakennetta. Ulkoseinät on muurattu
tiilestä ja perustukset valettu betonista. Välipohjat
ovat paikallavalettuja betonisia palkki-laattakenttiä.
Juhla- ja liikuntasalissa on korotettu lattiarakenne.
Kattorakenteet on esitetty piirustuksissa viitteellisesti,
mutta niiden mukaan luokkaosan korkeassa pulpettikatossa on kallistettu betonilaatta, jonka yläpuolella
on lämmöneristys, ja muissa osissa puiset kattotuolit.
Räystäät ovat betonia.
TALOTEKNIIKK A

Rakennuksessa on patteriverkoston avulla toimiva vesikiertoinen keskuslämmitys. Alkuperäisenä lämmitysmuotona oli kiinteä polttoaine tai öljy. Piirustuksissa näkyy kellarin lämmönsäätöhuoneen polttoaineensyöttökuilu, jolla on vähintään varauduttu kiinteän
polttoaineen käyttöön. Juhla- ja liikuntasaliosassa oli
alun perin koneellistettu poistoilmanvaihto ja muualla
rakennuksessa painovoimainen ilmanvaihto, jossa korvausilma tuli ikkunoista ja poistoilma vietiin seiniin
integroitujen hormien kautta katolle.
!

Piirustukset rakennushallituksen
kokoelmasta. KA.

PITUUSLEIKK AUS

POIKKILEIKK AUKSIA
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JULKISIVU LOUNA ASEEN

JULKISIVU KOILLISEEN

JULKISIVUT K A AKKOON JA LUOTEESEEN
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1. KERROS

Pääaula

Porrashuone

Ruokala ja keittiö

Opetuskeittiö

Luokkahuone

Veistosali

Asunto

B

C

D

A

!

2. KERROS

Aula

Porrashuone

Juhla-ja liikuntasali

Kirjasto

Luokkahuone

Lukusali

Piirustukset rakennushallituksen
kokoelmasta. KA.

Hallintotilat

B

C

D

A
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3. KERROS

Aula

Porrashuone

Juhla-ja liikuntasalin yläosa
Luokkahuone

B

C

A

!

4. KERROS

Piirustukset rakennushallituksen
kokoelmasta. KA.

Aulan yläosa
Luokkahuone
Porrashuone

B

C

A
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KELL ARIKERROS

SADEK ATOS (PURET TU)

!
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3. Myöhemmät vaiheet
3.1 Käyttö- ja
muutoshistoria
RAKENNUKSEN K ÄYT TÄJÄT

Rakennus on toiminut kouluna valmistumisestaan
saakka. Muutos normaalilyseoksi 1962 aiheutti vain
vähäisiä muutoksia auskultointitarkoitusta varten
koulun tiloissa, jotka olivat valmiiksi nykyaikaiset.15
Normaalikoulu toimi rakennuksessa yli kymmenen vuotta, ensin Joensuun normaalilyseon nimellä vuoteen 1973 ja sen jälkeen kaksi vuotta Joensuun
korkeakoulun hallinnassa Joensuun harjoittelukoulun nimellä. Vuonna 1976 käyttäjäksi tuli Niinivaaran
lukio, jonka rinnalla osa rakennuksen tiloista oli eri
aikoina ainakin Joensuun korkeakoulun ja Niinivaaran
yläasteen käytössä. Lisäksi rakennuksen tiloja on ollut
piirustusaineiston perusteella ainakin Metsä- ja puu
talousopiston käytössä.
MUUTOKSET RAKENNUKSESSA

Rakennuksen kannalta oleellinen muutosvaihe koettiin harjoittelukoulun muutettua pois vuoden 1975
lopussa. Rakennus peruskorjattiin käyttäjän vaihtuessa Niinivaaran lukioksi. Peruskorjauksen yhteydessä 1976 sen luoteis- ja kaakkoispäissä ensimmäisessä
kerroksessa sijainneet kaksi asuntoa otettiin muuhun
käyttöön. Luoteispään siivoojan asunto omalla sisäänkäynnillään sekä sen viereiset, veistosalia palvelleet
lautavaraston ja maalaamon tilat muutettiin lääkärin
ja terveydenhoitajan vastaanottotiloiksi. Luokkaosan
kaakkoispäässä sijainnut toinen asunto otettiin kokous- ja neuvottelutilaksi. Erillisessä matalassa rakennussiivessä sijainnut asunto rakennuksen kaakkoispäässä säilyi vanhassa käyttötarkoituksessaan. Pääsisäänkäynnin aulasta erotettiin huone vahtimestarille,
mikä muutti aulan ilmettä katkaisten sen yhteyden
ikkunoiden kautta ulkotilaan. Itäisen sisäänkäynnin
molemmin puolin sijainneet luokkatilat muutettiin
vaate- ja aulatiloiksi, joiden yhteyteen rakennettiin
uudet wc-tilat ja oppilastoimisto sekä erillinen vahtimestarin huone. Käytäville lisättiin teräs-lasioviseiniä
1. - 2. kerroksessa. Neljänteen kerrokseen rakennettiin
15

Halonen 1982, 95.
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ilmanvaihdon konehuone.
Myöhemmissä muutosvaiheissa tilamuutoksia on
tehty lähinnä 1. kerroksessa. Vuonna 1984 pääsisäänkäyntiaula supistui entisestään, kun vahtimestarin tila
laajeni kahdeksi pieneksi opetustilaksi. Ruokasalin
tilakokonaisuutta avarrettiin poistamalla komerotiloja
sen keskeltä. Pääjulkisivuun vaikutti läntisen sisäänkäynnin yhteyteen rakennettu harjakattoinen suojakatos. Suurimmat tilamuutokset on tehty rakennuksen
kaakkoispään tiloissa, joissa käyttäjät vaihtuivat
muuta rakennusta tiheämmin. Seuraavana vuonna
1985 muutettiin aiemmin kokous- ja neuvottelutiloiksi muokattu entinen asunto ATK- ja videoluokaksi,
minkä yhteydessä tilassa ollut ikkuna kaakkoispäädyssä ummistettiin. Itäisen sisäänkäynnin yhteydessä
olleen aula- ja oleskelutilan sekä oppilasyhdistyksen
toimiston tilalle rakennettiin luokkatila ja lepohuone.
Piirustusten mukaan lukion rinnalla rakennuksen
kaakkoispäädyn tiloissa toimi tässä vaiheessa Metsäja puutalousopisto.
Vuonna 1989 muokattiin kaakkoispäädyn tiloja
uudelleen Niinivaaran yläasteen käyttöön. Keskikäytävä avattiin itäisen sisäänkäynnin aula- ja vaatetilaan
puhkaisemalla käytävän seinä ja yhdistämällä tilat
portain ja luiskalla. Peruskorjauksen 1976 yhteydessä sisäänkäynnin viereen rakennettu vahtimestarin
huone purettiin. Käytävän koillispuolella sijainneet pesu- ja pukutilat sekä talouskellari purettiin ja otettiin
osaksi aula- ja vaatetilaa. Tilamuutokset jatkuivat 2.
kerroksessa, jossa erillisiä opettajien huoneita yhdistettiin luokkahuoneeksi ja keskikäytävän pää sulautettiin osaksi uutta luokkahuonetta. Entisiin opettajien
huoneisiin järjestettiin tilat rehtorille, kanslialle ja
opinto-ohjaajalle. Kolmannessa kerroksessa erillisiä
huoneita käytävineen yhdistettiin niin ikään kookkaammiksi luokkahuoneiksi. Tämän muutosvaiheen
jälkeen pääaulan B-porrashuoneeseen asti ulottunutta
naulakkotilaa on pienennetty rakentamalla sen perälle
luokkahuone ja aputilaa. Muutoksen ajankohta jäi
epäselväksi, mutta ne on tehty ennen vuotta 2009.
Vuonna 2009 kaakkoispäädyn asuntosiipi muutet-
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yhdistettiin opetustiloiksi.

tiin harrastetilaksi kaataen väliseiniä. Keittiö, wc ja
varasto jäivät alkuperäisille paikoilleen. Vuoden 2012
muutospiirustuksissa 1. kerroksessa alkuperäisellä
paikallaan ollut kotitalousluokka muutettiin pienluokka- ja ryhmätiloiksi. Pääeteishallin naulakkotila oli jo
aiemmin pienentynyt entisestään sen perälle rakennetun luokkatilan laajennuttua ja rakennuksen luoteispään veistosali muuttunut voimailutilaksi. Moneen
kertaan muutetussa kaakkoispäässä ATK-luokka ja
opetustila yhdistettiin aukotuksin ja portain keskikäytävän yli puutyöpajaksi konesaleineen. Aula- ja vaatetilan osaksi aiemmin otettu keskikäytävän koillispuolinen alue C-portaan vieressä erotettiin keskikäytävästä
luokkahuoneeksi. Itäisen sisäänkäynnin eteisjärjestelyjä muutettiin poistamalla väliovi käytävän suuntaan
ja lisäämällä lasiliukuovi eteisen ja vaatetilan välille.
Vuonna 2015 lääkärin ja terveydenhoitajan vastaanottotilat 1. kerroksessa siirrettiin rakennuksen
keskivaiheille A-portaan taakse ja niiden paikalle
luoteispäätyyn tehtiin bänditiloja. Viereinen voimailusali muutettiin varastoksi. Tiloissa tehtiin lähinnä
käyttömuutoksia, ei niinkään tilamuutoksia lukuun
ottamatta toisen kerroksen erillisiä työhuoneita, joita

MUUTOKSET JULKISIVUISSA JA PIHAPIIRISSÄ

Koulurakennuksen ulkonäköön vaikuttavia muutoksia
on ollut vähän. Ilmanvaihdon konehuoneen rakentaminen neljänteen kerrokseen 1976 aiheutti pienen
muutoksen rakennuksen ulkomuotoon kohotessaan
alkuperäisen katon yläpuolelle. Lounaisjulkisivulla läntisen pääoven yhteyteen on lisätty katos 1984.
Seuraavana vuonna 1985 ATK- ja videoluokan rakentamisen yhteydessä kaakkoispäädyssä ollut ikkuna
laitettiin umpeen. Koulun pihalle on lisäksi rakennettu
katoksia, jotka seisovat erillään rakennuksesta. Katosten rakentamisen ajankohta jäi epäselväksi, mutta ne
lienevät 1990–2000-luvulta.

^--
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Kouluun tehtiin peruskorjaus 1976, jolloin sen katolle nousi ilmanvaihdon konehuone. Muutokset julkisivuissa ovat olleet vähäisiä. Kuva on vuodelta 1978. Pohjois-Karjalan museo.
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3.2 Muutoskaaviot

Keskeiset muutokset on esitetty julkisivu- ja pohjapiirustuskaavioissa. Muutosten ajankohdat on määritetty
Joensuun kaupungilta saadun piirustusaineiston perusteella. Osa muutoksista on tapahtunut eri piirus-

tussarjojen välillä, jolloin ne on ajoitettu saatavilla
olleiden piirustussarjojen päiväysten välille. Pohjapiirustuskaavioiden pohjana on vuoden 2015 muutostöitä
varten Joensuun Tilakeskuksessa laaditut piirustukset.

JULKISIVU LOUNAASEEN

5

8

JULKISIVU KAAKKOON

!

10

MUUTOKSET 1976

Julkisivupiirustukset
Joensuun kaupunki.

MUUTOKSET 1984–1985

1

Siivoojan asunnon, lautavaraston ja maalaamon muutos
lääkärin ja terveydenhoitajan tiloiksi

6

Ruokalan ja keittiön uudelleen järjestely,
tuulikaapin oven siirto

2

Asunnon muutos kokous- ja neuvottelutilaksi

7

Opetustilan erottaminen aulasta

3

Vahtimestarin huoneen erottaminen aulasta

8

Uusi sisäänkäyntikatos

4

Luokkatilaojen muutos aula- ja vaatetiloiksi ja
toimistoiksi

9

Aulan ja toimiston muutos luokaksi ja lepohuoneeksi

5

Uusi IV-konehuone
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10

Kokous- ja neuvottelutilan muutos ATK-luokaksi,
ikkunan laittaminen umpeen
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19
25
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17

2

22

10
24

6
1

20

26

21

4

4

23

18

9

7
3
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27

MUUTOKSET 1989

28

13

12

MUUTOKSET 2009

11

Aulatilan laajennus käytävän yli, väliseinän puhkaisu
aulan ja käytävän välillä

17

Opettajainhuoneen rakentaminen pääsisäänkäyntiaulan
naulakkotilaan viimeistään vuonna 2009

12

Luokkahuoneen muutos kahdeksi huoneeksi ja wc-tilaksi

18

Asunnon muutos harrastetilaksi

13

Kolmen työhuoneen, keskikäytävän ja wc:n yhdistäminen
luokkahuoneeksi

14

Kanslian, rehtorinhuoneen, keskikäytävän ja
siivouskomeron yhdistäminen luokkahuoneeksi

15

Neljän henkilöhuoneen ja käytävän yhdistäminen
luokkahuoneeksi

16

Vähäisempiä muutoksia tilajaossa
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3. KERROS

14

15

16

4. KERROS

5

MUUTOKSET 2012

MUUTOKSET 2015

19

Tilan laajennus luokkahuoneeksi pääsisäänkäynnin
naulakkotilassa viimeistään vuonna 2012

25

Lääkärin ja terveydenhoitajan vastaanottotilojen
muutos bänditiloiksi

20

Kotitalousluokan muutos pienluokka- ja ryhmätiloiksi

26

Muutos lääkärin ja terveydenhoitajan
vastaanottotiloiksi

21

IV-konehuoneen ja siivouskomeron rakentaminen
viimeistään vuonna 2012

27

Huoneiden yhdistäminen luokkahuoneeksi

22

Luokkahuoneen erottaminen keskikäytävästä uudelleen

28

Huoneiden yhdistäminen opetustilaksi

23

Muutos eteisjärjestelyssä

24

Kaakkoispäädyn muutos puutyöluokaksi ja konesaliksi,
tilojen yhdistäminen aukotuksin ja portain käytävän
yli
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4. Nykytila
4.1 Sisätilojen inventointi

Rakennuksen sisä- ja ulkotilojen inventointi suoritettiin 24.–25.2.2021. Muistiinpanot on kirjattu sisätilojen
osalta tilakohtaisesti ja ulkotilojen osalta yleisesti. Inventoinnissa kuvataan rakennuksen päätilat sekä toistuvat tilat tilatyyppeinä. Rakennus ja sen piha-alueet
on lisäksi dokumentoitu valokuvaamalla. Valokuvien
ottopaikat on esitetty kaavioin.

VALOKUVIEN KUVAUSPAIK AT

1. KERROS
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30
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31
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2. KERROS
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3. KERROS
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4. KERROS
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Pohjapiirustukset Joensuun kaupunki.
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PÄ ÄSISÄ ÄNK ÄYNTIAUL A

on ripustettu moderneja loisteputkivalaisimia.

TIL AHAHMO

OVET

Aula on L-kirjaimen muotoinen rakennuksen läpi ulottuva tila, josta on käynti kerroksia yhdistävään pääportaaseen. Pääsisäänkäynnin vieressä tilasta on myöhemmin erotettu huoneita väliseinillä, minkä johdosta
sisäänkäynti saa luonnonvaloa lähinnä sisäänkäyntiovien muodostaman lasiseinän kautta.

Koulun pääsisäänkäynti koostuu kuudesta vierekkäisestä teräs-lasiovesta, todennäköisesti 1970-luvun
muutosvaiheesta, joiden metalliosat on maalattu tummansinisiksi. Kussakin ovessa on yksi suuri ikkunalasi, jonka poikki on asennettu tammilauta. Ovien
työntölevyt ovat suorakaiteen muotoisia tammilevyjä
ja vetimet pitkiä teräsripoja, joissa on poikkileikkaukseltaan pyöreä tamminen ote. Muihin tiloihin johtaa
alkuperäisiä puuovia, joista suurin osa on maalattu
valkoiseksi. Helat ovat eriaikaisia.

K ÄYT TÖ

Aulatila.
L AT TIA JA JALK ALISTA

IKKUNAT

Lattia on harmaansävyistä vinyylilaattaa, oletettavasti
2000-luvulta. Jalkalista on harmaa muovilista.

Naulakkotilan seinällä on rivi kaksiosaisia yläikkunoita, joiden ruutujako on epäsymmetrinen. Ikkunat ovat
alkuperäisiä puuikkunoita.

SEINÄT

Aulan seinät ovat pääosin rapatttu ja maalattu valkoiseksi. Sisäänkäynnin lähellä on punatiilestä puhtaaksi
muurattu seinä.

LVIS

Ilmanvaihtoventtiilit (eriaikaisia) on integroitu alaslaskettuun kattoon. Naulakkotilan ikkunoiden alla on
alkuperäisiä liitepattereita.

K AT TO JA K AT TOLISTA

Katto on lounaan puoleisessa osassa alaslaskettu ja
alaslaskun pinta koostuu vanhoista valkoiseksi maalatuista perforoiduista levyistä. Niiden pintaan on asennettu moderneja loisteputkivalaisimia. Aulan perällä
naulakkotilassa kattoa rytmittävät betonipalkit, joiden
väliin on asennettu perforoituja akustolevyjä. Levyistä

--^

Lasiset ulko-ovet ja aulan tiiliseinä yhdistävät sisä- ja ulkotilaa. Suuri
osa aulan ikkunoista on jäänyt kuvassa vasemmalla olevien, myöhemmin rakennettujen huoneiden taakse. Tilan alkuperäinen ilme on
ollut nykyistä selvästi avarampi.

1
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2

↑

Pääsisäänkäyntiaulan naulakkotila on pienentynyt eri vaiheissa, kun
sen perältä on erotettu väliseinin tiloja muuhun käyttöön.

3

↑

4

Pääsisäänkäynnin ulkotilan materiaalit, tiiliseinä ja mäntypaneelikatto, jatkuvat tuulikaapissa. Patterit ovat alkuperäisiä.
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Ovet on mahdollisesti uusittu 1970-luvun muutostöiden yhteydessä. Vetimet ovat alkuperäisen mallin mukaiset ja toistuvat rakennuksessa.
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nää. Osa puuovista on maalattu myöhemmin valkoisiksi. Ruokalatilaan johtava ovi on petsattu ja lakattu
mäntypariovi. Ovien helat ovat eriaikaisia. Ovia kehystävät suorat valkoiseksi maalatut ovilistat.

RUOK ASALI
TIL AHAHMO

Ruokasali rakennuksen 1. kerroksessa on matala, läpi
rakennuksen ulottuva tila. Tilan keskiosaa rytmittävät
kantavat pyöreät betonipilarit.

IKKUNAT

Ikkunat ovat alkuperäiset, valkoiseksi maalatut puuikkunat, jotka ovat sisään- sisään aukeavat. Ikkunat ovat
yksilasiset. Lounaan puoleiset kolme ikkunaa koostuvat suuresta ikkunaruudusta ja kapeasta tuuletusikkunasta. Kaakon puoleiset ikkunat ovat pienempiä
yläikkunoita. Ikkunoiden alla on mosaiikkibetoniset
ikkunapenkit.

K ÄYT TÖ

Tila on ollut käytössä ruokasalina.
L AT TIA JA JALK ALISTA

Lattia on päällystetty harmailla vinyylilaatoilla. Seinillä kiertävä jalkalista on suora ja valkoiseksi maalattu.
Pilareita kiertää harmaa muovilista.

LVIS
SEINÄT

Tilassa on alkuperäiset liitepatterit ikkunoiden alla.

Seinät on rapattu ja valkoiseksi maalattu.
MUUTA
K AT TO JA K AT TOLISTA

Tilan keskiosan katto on alaslaskettu ja kattoon on
upotettu valaisimia sekä integroitu ilmanvaihtokanavia ja -venttiilejä. Lähinnä ikkunoita kattopintaa rytmittävät sirot betonipalkit, joiden väliin on asennettu
akustolevyjä ja loisteputkivalaisimia. Katossa on runsaasti erityyppisiä ja eriaikaisia teknisiä asennuksia.
OVET

Tila on jaettavissa kahteen osaan noin sen keskiakselilta puisen taiteoven avulla.

--^

Keittiön ja ruokasalin tilajärjestely taiteovineen on peräisin vuoden
1984 muutostyöstä, mutta tilojen sijainti on alkuperäinen. Pintamateriaaleja ja taloteknisiä asennuksia on eri ajoilta.

Tilan ovet ovat alkuperäisiä puuovia lukuun ottamatta
pukuhuonekäytävälle johtavaa teräs-lasiovea ja -sei5
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TOISEN KERROKSEN AUL A, A-PORRAS
Pääporras nousee pääsisäänkäyntiaulasta toisen kerroksen aulatilaan. Tilasta on kulku hallintotiloihin,
juhla- ja liikuntasaliin sekä luokkaosan keskikäytävälle. Tila on säilynyt pitkälti alkuperäisenä. Mustin ja
valkoisin raidoin jäsennelty harmaa vinyylilaattalattia
saattaa olla alkuperäinen ratkaisu, jolloin se poikkeaa muista aulatiloista. Katossa on perforoitu levytys,
joka on rakennuksessa toistuvaa alkuperäistä tyyppiä. Ikkunat ovat alkuperäisiä puuikkunoita, joissa on
tuuletusosa. Juhla-ja liikuntasalin kolme tiikkipuista
pariovea ovat alkuperäiset, mutta niiden heloitukset
on uusittu.

↓

Toisen kerroksen aula yhdistää pääporrasta, juhla- ja liikuntasalia sekä hallintotiloja.
Aulaan yhdistyy myös koulun keskikäytävä,
jonka oviaukon yläpuolella on kello.

6
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KORKEA AUL ATIL A, A-PORRAS

7

A-porras johdattaa pääsisäänkäyntiaulasta toisen kerroksen aulan kautta kolmanteen kerrokseen, jossa on
korkea pieni aulatila ja parvi. Tilasta on käynti kahteen luokkahuoneeseen, samoin parvelta. Tilan katto
on kolmitaitteinen ja koostuu käänteisestä pulpettikatosta sekä sivun loivasta pulpettiosasta. Kattoon on
kiinnitetty akustolevyjä. Tilan korkeassa osassa on
kiekkomaisia teräs-lasivalaisimia ja saman tyyppisiä
valaisimia on kiinnitetty parven alapintaan plafondeina. Tilan mosaiikkibetonilattia on rakennuksessa
toistuvaa tyyppiä, ja se on jaettu neliön mallisiin osiin
ohuin sinkkilistoin.

↓

Kolmannen ja neljännen kerroksen
yhdistävä aula on
pieneen kokoonsa
nähden näyttävä.

→

Aulassa on juhlavat valaisimet.

8
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SISÄ ÄNK ÄYNTIAUL A, C-PORRAS
Koulun kaakkoispäässä on C-portaan sisäänkäyntiaula. Alkuperäistä on ulko-ovien levyinen eteinen,
josta noustaan matalan portaan kautta keskikäytävälle. Aulaa laajennettiin jo ensimmäisessä peruskorjausvaiheessa 1970-luvulla eteisen molemmin puolin sijainneisiin luokkahuoneisiin. Tilaa on muokattu rakennuksen eri muutosvaiheissa eri tavoin tiloja
yhdistämällä ja jakamalla. Eteisessä on alkuperäiset
teräslasiovet, joiden alaosassa on pystysuuntaan mäntypaneloidut peilit. Lattia on rakennuksen porrashuoneissa ja auloissa toistuvaa vihertävää mosaiikkibetonia, jossa on musta runkoaine ja joka on jaettu neliön
muotoisiin kenttiin ohuin sinkkilistoin. Alkuperäisen välioven paikka lattiassa on peitetty riisipellillä.
Eteisen katossa on alkuperäinen perforoitu neliönmuotoinen levytys ja siitä myöhemmin pariliukuovin
erotetussa aulassa alkuperäinen uritettu puukuitulevy,
joka toistuu rakennuksen luokkahuoneissa. Tuulikaapissa on pääsisäänkäynnin tapaan mattosyvennykset.
Aulaan on myöhemmin rakennettu teknistiä ja huoltotiloja ja se on yhdistetty keskikäytävään aukotuksin,
portain ja luiskalla. Tilassa on eriaikaisia taloteknisiä
asennuksia.

9

^--

C-porrashuoneen
ulko-ovet vetimineen ovat alkuperäisiä.

--^

Aula C-portaan yhteydessä on myöhemmpi lisäys, jota on muokattu eri aikoina muun
muassa yhdistämällä se keskikäytävään aukotuksin.

10
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KESKIK ÄYTÄVÄ

11

Luokkaosan keskikäytävät ovat tilahahmoltaan pääosin alkuperäisiä. Keskikäytävät yhdistävät luokkatiloja ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa. Toisessa kerroksessa luokkien ovet ovat käytävän molemmin puolin käytävään nähden viistosti sijoitetuissa
syvennyksissä. Käytävillä tilaa rytmittävät betoniset
kattopalkit, joiden välissä on alkuperäinen valkoiseksi
maalattu uritettu puukuitulevypinta. Seinät on rapattu
ja maalattu valkoiseksi. Valkoisin raidoin rytmitetty
harmaa vinyylilaattalattia mustine muovilistoineen on
uusittu, ja alkuperäisestä ratkaisusta ei saatu varmuutta. Ensimmäisessä kerroksessa on säilynyt alkuperäisiä, vihertäviä mosaiikkibetonilattioita.

12
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Ensimmäisen kerroksen keskikäytävä kapenee entisen asunnon kohdalla ja päättyy
asunnon käytössä olleeseen uloskäyntiin.
Tuulikaapissa on alkuperäinen ikkunallinen
sisäovi, joka toistuu rakennuksen toissijaisten sisäänkäyntien yhteydessä.

←

Keskikäytävää toisessa kerroksessa. Porrashuoneita ja käytäviä erottavat teräs-lasiseinät ovat peräisin 1970-luvun muutosvaiheesta.
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JUHL A- JA LIIKUNTASALI
TIL AHAHMO

Juhla- ja liikuntasalikokonaisuus koostuu kahdesta
vierekkäisestä, toisiinsa pitkältä sivulta yhdistettävästä liikuntasalista. Suuremman salin päässä on näyttämö. Salin kokonaisuuteen liittyy pesu- ja pukutilat
salin alapuolella 1. kerroksessa.
K ÄYT TÖ

Juhla- ja liikuntasali.
L AT TIA JA JALK ALISTA

Salitilojen lattiat on päällystetty sauvaparkettia jäljittelevällä liikuntamatolla. Jalkalistat ovat seitsemän
senttiä korkeat valkoiseksi maalatut suorat puulistat.
Ne eivät ole alkuperäiset. Näyttämön lattia on mäntylautaa ja mahdollisesti alkuperäinen.
SEINÄT

Salin seinät ovat valkoiseksi rapatut ja maalatut. Seinäpinta näyttämön alapuolella on päällystetty lakatulla mäntypaneelilla.

peräisiä, mutta helat eriaikaisia. Saliin johtaa kolme
alkuperäistä pariovea, jotka ovat tiikkiä.
IKKUNAT

Salin ikkunat ovat alkuperäiset, sisään aukeavat
puuikkunat. Helat ovat alkuperäiset. Näyttämön
puoleisessa päädyssä ja pienemmässä sivusalissa on
kookkaat yläikkunat, jotka koostuvat suuremmista
alaikkunoista ja pienistä yläikkunoista. Yläikkunoissa
ikkunapenkki on viisto ja harmaata mosaiikkibetonia.
Salin pääovien puoleisessa päädyssä on kaksi kookasta
ikkunakenttää, jotka ulottuvat edellä kuvattuja ikkunoita alemmas, noin metrin korkeudelle lattiasta. Ikkunakentät koostuvat yhdeksästä ikkunasta siten, että
sivuilla on muita leveämmät ikkunat ja ylinnä matalat.
Näin ikkunakenttä muodostaa T-kirjainta muistuttavan sommitelman. Näiden ikkunoiden ikkunapenkit
ovat suorat ja harmaata mosaiikkibetonia. Ne työntyvät pari senttiä seinäpinnasta ulos. Näihin ikkunoihin
on asennettu sälekaihtimet.
LVIS

K AT TO JA K AT TOLISTA

Salin katossa näkyvät kantavat betonipalkit, jotka
jakavat salin katon salin levyisiin vyöhykkeisiin. Vyöhykkeiden kattopinnat on päällystetty toja-levyllä ja
niiden pintaan harvaan asennetuilla mäntylaudoilla.
Laudoituksen alapintaan on kiinnitetty kookkaita loisteputkivalaisimia.

Ikkunoiden alle syvennyksiin on sijoitettu ikkunoiden
levyiset päistään pyöristetyt liitepatterit, jotka ovat
alkuperäiset. Kattoon on integroitu eriaikaisia ilmanvaihtoventtiilejä, osa on alkuperäisiä lautasventtiilejä.
Salin takaosan seinässä on kookas ilmanvaihtosäleikkö.
KIINTEÄ SISUSTUS JA K ALUSTEET

OVET

Salissa on koripallotelineitä sekä kiinteä näyttämö.

Salissa on sekä lakattuja tiikkipuisia ovia että valkoiseksi maalattuja sekundäärisiä ovia. Ovet ovat alku-
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13

^--

Huomattavan iso juhla- ja liikuntasali koostuu kahdesta tilasta, jotka on yhdistettävissä paljeovella. Näyttämö on suuremman
tilan päädyssä.

--^

Betonipalkkien rytmittämä tila on säily
nyt hyvin alkuperäisenä. Jalopuiset pääovet
salin perällä avaautuvat toisen kerroksen
aulaan.

14

40
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←

15

Näyttämön etuseinässä on todennäköisesti alkuperäinen mäntypanelointi.

17

16

^--

Tilan ovet ovat alkuperäisiä tiikkiovia, joihin
on vaihdettu uudet helat. Liikuntavälinevaraston ovet on maalattu valkoiseksi.
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^--

Kookkaampi ikkunatyyppi on jaettu puittein yhdeksään ruutuun.
Salissa on lisäksi yläikkunoita, joista kolme alinta ikkunaa puuttuu.
Yläikkunoissa ikkunapenkki on viistetty valon ohjaamiseksi alaspäin.

41

18

←

Juhla- ja liikuntasalin puku- ja
pesutilat ovat kerrosta alempana, 1.
kerroksessa. Käytävällä on alkuperäinen sinkkilistoin
ruutuihin jaettu
vihertävä mosaiikkibetonilattia. Katossa on runsaasti
talotekniikkaa.

19

←

Pukuhuoneet ovat
säilyneet pitkälti alkuperäisinä.
Mosaiikkibetonilattia jatkuu tiloihin käytävältä.
Katto palkkeineen
on maalattua betonia.

←

20

42

Valkoinen kuusikulmainen klinkkerilaatta toistuu rakennuksen alkuperäisissä pesu- ja wc-tiloissa.
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T YYPILLINEN OPETUSTIL A
TIL AHAHMO

Tyypillinen luokkatila on suorakaiteen mallinen huone. Koulussa on eri kokoisia ja lisäksi joitakin tilahahmoltaan poikkeavia luokkatiloja.
K ÄYT TÖ

Luokkahuone.
L AT TIA JA JALK ALISTA

Alkuperäinen profiloitu jalkalista on säilynyt useissa luokkatiloissa. Se on seitsemän senttiä korkea ja
yläosastaan hieman alaosaa paksumpi. Sen eteen on
asennettu mattolista. Luokkatiloissa on myös myöhempiä muovilistoja ja puulistoja. Luokkatilojen lattiapäällysteet ovat eriaikaisia vinyylimattoja.

OVET

Luokkahuoneiden ovet ovat alkuperäiset huulletut
puuovet. Ne on maalattu valkoisiksi. Ovilista on yksinkertainen suora, valkoiseksi maalattu puulista.
IKKUNAT

Tyypillisessä luokkahuoneessa on kolme kookasta ikkunaa, jotka koostuvat neljästä osasta: suuresta ikkunasta ja sen viereisestä kapeammasta tuuletusikkunasta ja näiden ylle sijoitetuista, yhtä leveistä matalista
yläikkunoista. Epäsymmetrinen ikkunasommittelu oli
ajalle tyypillistä.
LVIS

Luokkahuoneen seinät on valkoiseksi rapattu ja maalattu.

Ikkunoiden alle on sijoitettu alkuperäiset liitepatterit.
Luokissa on myöhempiä sähköasennuksia, tyypillisesti ikkunoiden alle on sijoitettu sähkökouru. Luokkien
sisäseinän läheisyyteen on sijoitettu eriaikaisia ilmanvaihtohormeja. Laatikkomaiset loisteputkivalaisimet
on ripustettu kattolevyistä. Osassa luokkahuoneista on
vesipiste ja pieni taustalaatoitus.

K AT TO JA K AT TOLISTA

KIINTEÄ SISUSTUS JA K ALUSTEET

Useissa luokkahuoneissa on säilynyt alkuperäisiä uritettuja kattolevyjä, jotka on asennettu välipohjaa kantavien betonipalkkien väliin. Joissain luokkahuoneissa
levyjen päälle on myöhemmin asennettu akustolevyjä.

Osassa luokista on alkuperäisiä puisia kiintokaappeja.
Käytävän varren luokissa on vino seinäosuus, johon on
integroitu luokan sisäänkäynti ja kiintokaapit. Muutamassa luokassa on jäljellä opettajankoroke.

SEINÄT

←

21
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Luokkahuoneen
muoto on tyypillisesti leveyttään
pitempi, ja luonnonvalo tulee pitkältä sivulta.

43

22

23

←← Toisessa kerroksessa luokkahuoneiden ovet ovat
viistetyissä syvennyksissä keskikäytävän varrella.

24

←

25
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Neljännessä kerroksessa luokat
saavat valoa myös
katon yläikkunoista. Solumaisesti
porrashuoneiden
ympärille ryhmitetyt luokat 3. ja
4. kerroksessa on
yhdistetty lisäksi
toisiinsa väliovin.

←

Viistetty ovisyvennys ja sen viereen
upotettu alkuperäinen komero luokkahuoneen
puolella.

Luokkahuoneiden
katoissa on säilynyt runsaasti alkuperäisiä uritettuja
puukuitulevypintoja.
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OPET TAJAINHUONE JA HALLINTOTIL AT
TIL AHAHMO

OVET

Opettajainhuone koostuu useista huonetiloista rakennuksen toisen kerroksen lounaissivulla. Tilat sijaitsevat rakennuksen keskiosassa pääsisäänkäynnin yläpuolella.

Ovet ovat alkuperäisiä puuovia.

K ÄYT TÖ

IKKUNAT

Ikkunat ovat alkuperäisiä, neliömäisiä puuikkunoita,
jotka on varustettu kapealla tuuletusikkunalla. Opettajainhuoneen päätilassa on leveämpi ikkunanauha.

Opettajainhuone ja rehtorin työhuone.
LVIS
L AT TIA JA JALK ALISTA

Opettajainhuoneessa ja sen eteistilassa on uudet suorat puulistat. Rehtorin huoneessa ja muissa työhuoneissa on alkuperäiset profiloidut jalkalistat. Lattiamatot on uusittu 1990- ja 2000-luvuilla.

Kattojen alapintaan on asennettu myöhempiä ilmanvaihtohormeja. Valaisimet ovat moderneja loisteputkivalaisimia. Lämpöpatterit ovat alkuperäiset.
KIINTEÄ SISUSTUS JA K ALUSTEET

Tiloissa on joitakin alkuperäisiä puisia kiintokaappeja
lankavetimin.

SEINÄT

Opettajainhuoneen seinät ovat valkoisiksi rapatut ja
maalatut.
K AT TO JA K AT TOLISTA

Opettajainhuoneen katto on päällystetty alkuperäisillä
neliön muotoisilla perforoiduilla levyillä.
--^

Opettajainhuone pääsisäänkäynnin yläpuolella on valoisa kookkaiden ikkunoiden ansiosta. Tila on säilynyt varsin hyvin alkuperäisessä asussaan.

26
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←

Mosaiikkibetoniset
ikkunapenkit toistuvat kaikissa rakennuksen tiloissa. Puuikkunoiden lasilistoissa on
pyöreä profiili.

28

←

Perforoitua kattolevyä on käytetty
myös muun muassa aulatiloissa. Levy on alkuperäistä,
1960-luvun vaihteen tyyppiä.

←

29
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Rehtorin työhuone
kuuluu opettajainhuoneen yhteydessä sijaitseviin
hallintotiloihin.
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HARRASTETIL A (ENTINEN ASUNTO)

30

TIL AHAHMO

Koulun kaakkoispäädyn entinen asunto on muutettu
harrastetilaksi. Tila muodostaa oman rakennussiipensä, jolla on itsenäinen sisäänkäynti rakennuksen koillissivulla. Tilassa on erillinen wc ja talotekniikkakomero, muuten tila on yhtenäinen, avoin tila.
K ÄYT TÖ

Harrastetila.
TIL APINNAT

Tilassa on valkoinen järjestelmäalakatto, valkoiseksi
maalatut seinät ja kellertävä muovimattolattia. Kaikki
pinnat on uusittu listoituksineen.
OVET JA IKKUNAT

Tilassa on alkuperäisiä puuväliovia. Ulko-ovi vetimineen on alkuperäinen pystypaneloitu puuovi. Päätilan
ikkuna on alkuperäinen tuuletusikkunallinen puuikkuna. Keittiön ikkuna on uusittu. Mosaiikkibetoniset
ikkunalaudat ovat alkuperäiset.
MUUTA

^--

Talotekniikka on uusittu lukuun ottamatta alkuperäisiä liitepattereita. Keittiökalusteet on uusittu.

-->

Asunto muutettiin harrastetilaksi
vuonna 2009. Väliseiniä poistettiin
ja pinnat uusittiin,
mutta toiminnot
pysyivät paikallaan.

31
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Entisen asunnon ulko-ovi on alkuperäinen.
Tuulikaapin sisäovi on poistettu paikaltaan,
mutta karmi on jätetty.

47

A-PORRAS
TIL AHAHMO

K AT TO JA K AT TOLISTA

A-porras on rakennuksen pääporras, joka liittyy sisäänkäyntiaulaan, toisen kerroksen juhlasalin ja hallintotilojen aulaan sekä kolmannen kerroksen pieneen,
korkeaan aulatilaan. Porras on kaksivartinen suora
porras. Kolmannen kerroksen ja neljännen kerroksen
parven välillä porras on pienellä lepotasanteella varustettu kaksivartinen L-porras.

Kattopinta on sileä ja valkoiseksi maalattu.

L AT TIA JA JALK ALISTA

KIINTEÄ SISUSTUS JA K ALUSTEET

Portaan lepotasanteet ja porrasaskelmat ovat rakennuksessa toistuvaa mosaiikkibetonia, jossa on vihertävä runkoaine ja musta kiviaines. Portaan nousu on 14,5
cm ja etenemä 32 cm. Jalkalista on seinään maalattu
vihreän harmaa vyöhyke.

Portaan kaide on noin metrin korkuinen teräspinnakaide, jonka pinnat ovat poikkileikkaukseltaan pyöreät. Käsijohde on päällystetty mustalla muovinauhalla.

IKKUNAT

Portaan sivulla, lepotasanteiden kohdalla, on kerroksen korkuinen neljästä epäsymmetrisestä osasta koostuva ikkuna. Sen edessä putoamissuojana on pinnakaide.

SEINÄT

↓

Porrashuoneen seinät ovat rapatut ja valkoiseksi maalatut.

A-porras kuvattuna toisen kerroksen aulan
tasosta. Lattiasta kattoon ulottuvat ikkunat
valaisevat portaikon ja muodostavat pysty
suuntaisen ikkunanauhan julkisivuun.

32
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B- JA C-PORRASHUONEET (LUOKK AOSA)
TIL AHAHMO

IKKUNAT

Suorakaiteen muotoinen tila, jossa kaksivartinen
U-porras.

Porrashuone.

Lepotasanteiden takana, huoneen keskiakselilla on
huoneen korkuinen korkea ikkunakenttä, joka koostuu
kerroksesta riippuen neljästä tai kuudesta ruudusta siten, että ylemmät tai keskimmäiset ruudut ovat muita
korkeammat. Ikkunan edessä on pinnakaide.

L AT TIA JA JALK ALISTA

LVIS

Lattia on vihreää mosaiikkibetonia, jalkalista on maalattu seinään.

Porrashuoneessa on alkuperäinen kupuvalaisin. Lepotasanteiden seinustoilla on alkuperäisiä liitepattereita.

SEINÄT

KIINTEÄ SISUSTUS JA K ALUSTEET

Seinät ovat valkoiseksi rapattu ja maalattu.

Portaan pinnakaide on saman tyyppinen kuin pääportaassa ja muualla rakennuksessa.

K ÄYT TÖ

K AT TO JA K AT TOLISTA

Sileä valkoinen kattopinta.
OVET

Luokkahuoneiden huullettuja puuovia.

←

33
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Porrashuone B
kuvattuna 4. kerroksen ylätasanteelta. Ylimmässä
kerroksessa ikkunat ovat korkeat.

49

D-PORRAS (LIIKUNTASALI)

34

Porrashuone on tilahahmoltaan suorakulmainen huonetila, jonka ulkoseinällä on kookas huoneen levyinen
ikkunapinta. Ikkunakokonaisuus koostuu neljästä yhtä
suuresta puuikkunasta ja sen alla on mosaiikkibetoninen ikkunapenkki.
Porrashuoneen lattiapinnat ovat mosaiikkibetonia,
jonka runkoaine on vihertävää ja kiviaines mustaa.
Kerros- ja lepotasoilla mosaiikkibetonilaattojen välissä
on sinkkilistat. Kaksivartisen suoran portaan kaide
on metallipinnakaide, jonka käsijohde on päällystetty
muovinauhalla. Porrashuoneen sileään kattopintaan
on kiinnitetty kaksi eri mallista kupuvalaisinta, joista
ikkunan puoleinen paraabelin mallinen vaikuttaa
alkuperäiseltä.

↓

Rakennuksen käytävätiloissa ja porrashuoneissa toistuu vihertävä mosaiikkibetonilattia, jossa on musta kiviaines. Lattia on jaettu ruutuihin ohuin sinkkilistoin.

35

--/^

↓

Lepotasanteen ikkunasta näkyy Pileisensuun kirkko.

Porrashuoneissa toistuva lasinen kupuvalaisin kuulunee rakennuksen alkuperäiseen
kalustoon.

36
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4.2 Ulkotilojen inventointi

PIHAPIIRI JA K AUPUNKIKUVA

SISÄ ÄNK ÄYNNIT JA OVET

Koulun pihapiiri rajoittuu lounaassa Tikkamäentien
katutilaan, koillisessa Niinivaaranpuistoon ja molemmissa päädyissään pienehköihin pysäköintialueisiin.
Lähimmät naapurirakennukset ovat Pielisensuun kirkko ja puiston vanha vesitorni, jotka molemmat ovat
vahvasti läsnä koulun pihanäkymissä. Koulun pihapiiri kookkaine mäntyineen on pitkälti alkuperäisessä
muodossaan, myöhemmin pihaa on lähinnä jaettu toiminnallisiin osiin pinnoituksin ja siihen on rakennettu
erillisiä, pienehköjä katoksia.
Juhanalan koulu yhdessä Pielisensuun kirkon ja Pohjois-Karjalan keskussairaalan kanssa muodostavat
yhtenäisen 1950- ja 1960-luvuilla rakennetun kokonaisuuden. Kookkaat julkiset rakennukset määrittelevät
Tikkamäentien katutilan luonnetta reunustaen katutilaa hiukan etäällä kadusta. Kadun toisella puolella
keskussairaalan aluetta on täydennetty 2010-luvulla
useilla uusilla rakennuksilla, ja vanhoja osia on purettu. Vuonna 2014 valmistunut pysäköintitalo katkaisee
koulun ja sairaalan yhteyttä Tikkamäentien aiemmin
väljässä katutilassa. Kaupunkitilan kokonaisuuteen
lisänsä tuo 1950-luvun lopulla rakennettu maamerkkimäinen vesitorni koulun itäpuolella, josta on tehty
purkupäätös.

Pääsisäänkäynti sijaitsee rakennuksen keskiosassa,
lyhyen siiven tai poikkipäädyn alaosassa. Sisäänkäynti
on sisäänvedetty siten, että toinen kerros muodostaa
sadesuojan ovirivistön eteen. Pääovien ympäristö on
puhtaaksimuurattua punatiiltä. Itse ovet ovat siniharmaaksi maalattuja teräs-lasiovia, joissa on alkuperäiset teräs-puu vetimet ja työntölevyt. Ovilasin eteen on
asennettu puulankut törmäyssuojaksi. Siiven muita sisäänkäyntejä on korostettu kehystämällä ne puolen kiven levyisellä puhtaaksimuuratulla punatiilinauhalla.
Rakennuksen sekundääriset ovet, kuten huolto-ovet,
ovat pystylaudoituksella päällystettyjä teräsovia.
IKKUNAT

Rakennuksen ikkunat ovat alkuperäisiä valkoiseksi
maalattuja puuikkunoita. Ikkunoita on useaa eri tyyppiä, tavallisimmat ovat neliömäinen kapealla tuuletusikkunalla varustettu ikkuna sekä hieman suurempi erityisesti luokkahuoneissa käytetty ikkuna, joka
on epäsymmetrisellä puitteella jaettu neljään osaan:
suureen ikkunapintaan, tuuletusikkunaan, matalaan
yläikkunaan ja tuuletusikkunan pieneen neliömäiseen
yläikkunaan. Liikuntasaliin liittyvät suuremmat, kuusiosaiset ikkunat. Porrashuoneita valaisevat yhtenäiset
korkeat ikkunakentät.

YLEISHAHMO

Rakennus on sijoitettu tontin koillislaitaan. Se jakautuu neljään erikorkuiseen osaan, joista pääsisäänkäynnin käsittävä osa on sijoitettu kohtisuoraan muuta
rakennusta vasten rakennuksen keskivaiheille. Rakennus on hyvin pitkä ja korkeimmillaan neljä kerrosta
korkea. Pituutensa ansiosta rakennus antaa kokoaan
matalamman vaikutelman.
SOKKELI

Rakennuksen betonisokkeli on harmaaksi maalattu ja
sokkelin pinta on pystyuritettu betonimuottien avulla.

K AT TO

Korkeassa rakennusosassa on kahteen suuntaan kallistettu pulpettikatto ja muissa rakennusosissa symmetrinen harjakatto. Katemateriaali on pelti. Katossa on
lyhyt umpiräystäs.
MUUTA

Julkisivupinnassa erottuu eriaikaisia ilmanvaihtoventtiilejä ja -ritilöitä sekä julkisivuun kiinnitettyjä
valaisimia. Pääsisäänkäynnin yläpuolella julkisivussa
on kello.

JULKISIVUMATERIA ALIT

Sisäänkäyntisiiven julkisivupintaa on ensimmäisen
kerroksen tasolla korostettu puhtaaksimuuratulla punatiilellä. Muutoin rakennuksen julkisivupinta on roiskerapattu vaalean ruskealla sävyllä. Ikkunoiden ympärillä on sileät, valkoiseksi maalatut kapeat vyöhykkeet.
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37

^--

Rakennuksen ulkoinen ilme on säilynyt pitkälti alkuperäisenä. Pihapiiriin on myöhemmin rakennettu erillisiä katoksia.

↓

Pääsisäänkäynnin ja hallinnon tilat käsittävä rakennussiipi jakaa rakennuksen ja pihan
kahteen osaan. Vasemmalla on juhla- ja liikuntasaliosa, oikealla korkea luokkaosa.

38
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39

^--

Pääsisäänkäynti on sisäänvedetty. Yläpuolella on opettajainhuoneen
kookas ikkuna. Pystysuuntainen ikkunavyöhyke oikealla valaisee pääportaikkoa.

--^

Pääsisäänkäynnin lasiseinä ovi on luultavasti
alkuperäinen. Ulkopuolen kapeat ja korkeat
ja sisäpuolen matalat ja leveät vetimet toistuvat myös muualla rakennuksessa.

--^

40

Pääsisäänkäynnin
kuparipeltivalaisimet ovat todennäköisesti alkuperäiset.

41
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←

42

↓

↓

Juhla- ja liikuntasaliosan sisäänkäynti sai katoksen 1980-luvulla.

43

Erilliset ikkunat
puitejakoineen
ovat tyypillisiä
1950-luvun kouluarkkitehtuurille.
Pihan katokset on
rakennettu myöhemmin.

Ikkunat ovat pitkälti alkuperäisiä puuikkunoita, joita kehystää rappaukseen tehty
kapea, sileä ja valkoiseksi maalattu vyöhyke.
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←

45

↓ Puiston puolella
julkisivua rytmittävät porrashuoneiden korkeat
ikkunat.

↓
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Liikuntasalin yläikkunoiden puitejako muistuttaa
T-kirjainta. Tontilla
on komeaa, vanhaa männikköä.

Kaakkoispäädyssä on erillinen asuntosiipi,
joka nykyään toimii harrastetilana. Kulmittain sen vieressä oli toinen asunto, jonka
pääikkuna laitettiin umpeen, kun tila myöhemmin muutettiin opetuskäyttöön.
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Juhanalan koulu ja Pielisensuun kirkko muodostavat yhtenäisen parin Niinivaaran puistosta katsottuna. Rakennukset valmistuivat samaan aikaan vuonna 1960.

↓ Niinivaaran vanha vesitorni kukkuloineen on
koulun välittömässä läheisyydessä. Torni on
1920-luvulta.
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5. Yhteenveto ja johtopäätökset
RAKENNUKSEN ARKKITEHTUURIN OMINAISPIIRTEET

Kansan sivistystason nostaminen oli valtakunnallisesti
tärkeä tavoite osana sotienjälkeistä jälleenrakennusta.
Julkisten rakennusten suunnittelutoiminta oli keskitetty rakennushallitukseen, jonka johdolla tuotettiin
arkkitehtuuriltaan yhtenäistä rakennuskantaa kuntakeskuksiin ja taajamiin. Koulujen lisäksi rakennushallituksessa suunniteltiin eri ministeriöiden alaisuudessa muun muassa virasto- ja postitaloja, sairaaloita
sekä poliisi- ja oikeustaloja.
Tunnusomaista aikakauden rakentamiselle on
taloudellisuus ja rationaalisuus sekä rakennusten huolellinen sovittaminen tontille. Rationaalisuus näkyy
selkeänä tilahierarkiana, toimintojen keskittämisenä
ja usein keskikäytävään perustuvana tilajärjestelynä.
Sotia seurannut pula rakennusaineista yhtenäisti osaltaan rakennusten ulkoasua, kun säännöstely rajoitti
käytettävissä olevia materiaaleja. Selkeä rakennusmuoto mataline siipirakennuksineen, rosoinen roiskerappaus ja tiilinen harjakatto lyhyin räystäin ilmentävät aikakauden koulurakennuksissa näitä piirteitä.
Juhanalan koulussa nähdään muutos 1960-luvun
arkkitehtuurin suuntaan. Kattokulmat loivenivat
peltikatteen saataville tulon myötä ja ikkunoita
alettiin yhdistää yhtenäisiksi nauhoiksi. Koristeelliset
detaljit, kuten 1950-luvun alun rakennuksille tyypilliset yksilöllisen muotoiset ikkunat ja moni-ilmeiset
metallikaiteet vaihtuivat selkeämpään linjakkuuteen.
Muutos tapahtui myös koulujen typologiassa. Juhanalassa yläkerrosten luokat on järjestetty 1960-luvulla
suosioon nousseeseen solumuotoon.
SÄILYNEISYYS

Rakennuksen alkuperäiset piirteet ovat säilyneet hyvin. Julkisivuihin vaikuttaneita muutoksia on tehty
hyvin vähän. Sisätiloissa muutoksia on tehty, mutta
alkuperäinen perusratkaisu on hyvin tunnistettavissa
ja myös rakennusajankohdalle tyypillisiä yksityiskohtia, kuten alkuperäisiä pintamateriaaleja on säilynyt
runsaasti. Pääaulan ilme on kärsinyt siitä myöhemmin
erotettujen tilojen ahtauttaessa sitä, mutta tilan ennallistaminen olisi täysin mahdollista. Eniten muutoksia
on tehty ensimmäisen kerroksen kaakkoispäädyssä,
jossa kuitenkin muun muassa itäinen sisäänkäynti on
säilynyt alkuperäisenä ja tilajaon perusratkaisu on
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tunnistettavissa. Erityisesti porrashuoneet sekä liikuntasalin ja hallintotilojen kokonaisuudet ovat säilyttäneet alkuperäiset piirteensä hyvin, samoin luokkahuoneet suurelta osin alkuperäisine pintamateriaaleineen
ja kiinteine komerokalusteineen. Myös muissa kuin
ensimmäisessä kerroksessa eniten muutoksia on tehty
rakennuksen kaakkoispäässä, jossa tiloja on muokattu
eri aikoina vaihtuneita käyttäjiä varten. Rakennushistoriaselvitys ei ota kantaa rakennuksen kuntoon.
RAKENNUS AIK ANSA ARKKITEHTUURIKONTEKSTISSA

Juhanalan koulu edustaa 1960-luvun taitteen huippukautta, jolloin koulurakennuksia rakennettiin maan
laajuisesti määrällisesti kaikkein eniten. Arkkitehtuuriltaan se on tyypillinen aikakautensa edustaja, joka
kuitenkin eroaa alueellaan aikalaisista, enimmäkseen
kansakouluiksi rakennetuista koulurakennuksista.
Rakennus on poikkeuksellisen kookas, ja sen tiloja
on voitu jakaa useiden toimijoiden samanaikaiseen
käyttöön. Koulun kaksiosainen juhla- ja liikuntasali on
myös harvinaisen iso. Valtakunnallisesti läheisimmät
verrokkikohteet löytyvät rakennushallituksen rakennuttamista kookkaammista koulurakennuksista.
Toimintansa puolesta Juhanalan koulu on ollut
merkityksellinen Joensuun ja koko Itä-Suomen opettajankoulutukselle Joensuun normaalikoulun ja harjoittelukoulun ensimmäisenä kotipaikkana. Koululla on
ollut tärkeä rooli osana Niinivaaran kaupunginosan
kehitystä ja Joensuun kaupungin laajentumista Pielisjoen itäpuolelle. Koulu muodostaa yhdessä Pielisensuun kirkon ja Pohjois-Karjalan keskussairaalan
kanssa yhtenäisen 1950- ja 1960-luvulla rakennetun
kokonaisuuden, jonka sijainti Tikkamäellä Niinivaaran
puiston laidalla on kaupunginosassa keskeinen. Koulurakennus on määritelty Joensuun voimassa olevassa
yleiskaavassa seudullisesti merkittäväksi rakennetuksi
kulttuuriympäristöksi, jonka mahdollinen suojelu on
jätetty tarkemman asemakaavoituksen yhteydessä
ratkaistavaksi. Kirkko ja sairaala on todettu maakunnallisesti merkittäviksi kulttuuriympäristöiksi, ja
osa sairaala-alueen rakennuksista on asemakaavalla
suojeltu. Museovirasto ja Pohjois-Karjalan alueellinen
vastuumuseo ovat esittäneet myös koulurakennuksen
suojelemista asemakaavalla.
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Liite: Rakennusluvat ja muutostyöt

RAKENNUS- JA MUUTOST YÖLUVAT
Joensuun kaupungin rakennusvalvonnasta löytyi rakennusta koskevista muutostöistä ainoastaan yksi lupatieto, joka kokee vuoden 1976 peruskorjausta. Joensuun kaupungin rakennusvalvonnasta löytyi
kuitenkin joukko piirustuksia rakennusta koskevista
muutostöistä, joille ilmeisesti ei ole vaadittu varsinaista rakennuslupaa. Muutoksia on tehty eri ajankohtina,
ja ne ovat olleet enimmäkseen tilamuutoksia. Tiedossa
olevat muutostyöt on alla esitetty kronologisessa järjestyksessä.
1976

Toimenpide: Peruskorjaus. Käyttötarkoituksen muutos:
asunnon muuttaminen opetustiloiksi. Huoneiden tai
huoneistojen jakaminen ja yhdistäminen: huoneiden
seinien purkaminen ja uusien rakentaminen
Lupa myönnettiin: 19.2.1976
Hakija: Rakennushallitus
Suunnittelija: Arkkitehtitoimisto Jyrki Roos Ky

1985

Toimenpide: Tilamuutoksia 1. kerroksen kaakkoispäädyssä
Lupa myönnettiin: 17.5.1985 (myöntäjä rakennustarkastaja)
Suunnittelija: Joensuun kaupungin tekninen virasto,
talonsuunnittelutoimisto. Signeeraus Paavo Mykkänen, yhdyshenkilö V.K.
1989

Toimenpide: Muutos- ja peruskorjaustyö. Tilamuutoksia yläasteen tiloissa kaakkoispäädyssä 1., 2., 3. ja 4.
kerroksessa
Lupa myönnettiin: 10.5.1989 (myöntäjä rakennuslautakunta)
Suunnittelija: Joensuun kaupungin tekninen virasto,
talonsuunnittelutoimisto. Signeeraus epäselvä, suunnittelija V. Kuusirati
2009

1984

Toimenpide: Uusi sisäänkäyntikatos sekä tilamuutoksia ruokalassa ja keittiössä
Lupa myönnettiin: 13.6.1984 (myöntäjä rakennuslautakunta)
Suunnittelija: Joensuun kaupungin tekninen virasto,
talonsuunnittelutoimisto. Signeeraus Paavo Mykkänen, yhdyshenkilö Piipponen

Toimenpide: Kaakkoispäädyn erillisen asuntosiiven
muutos nuorison harrastetilaksi
Suunnittelija: Joensuun kaupunki, Joensuun Tilakeskus. Signeeraus epäselvä, suunnittelija Viljo Kuusirati
2012

Toimenpide: Tilamuutoksia luokkasiiven kaakkoispäädyssä 1. kerroksen aula- ja eteistiloissa ja luokkatiloissa

1984

2015

Toimenpide: Tilamuutoksia pääeteishallissa
Lupa myönnettiin: 21.9.1984 (myöntäjä rakennustarkastaja)
Suunnittelija: Joensuun kaupungin tekninen virasto,
talonsuunnittelutoimisto. Signeeraus Paavo Mykkänen, yhdyshenkilö Piipponen

Toimenpide: Rakennustekniset muutostyöt. Tiloissa
tehtiin käyttömuutoksia ja vähäisiä tilamuutoksia 2.
kerroksessa
Suunnittelija: Joensuun Tilakeskus, suunnittelija Raimo Tukiainen
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