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Rakennushistoria lyhyesti 
 
- Arkkitehti Yrjö Sadeniemi. Tyyli jugendia. Haluttiin välttää ”ikävä korridoorijärjestelmä”, joten suunniteltiin isot aulat, joista 
mennään luokkiin ja juhlasaliin. 1. krs tiiltä, yläosa hirttä. Välipohjat puuta. Tarkemmin ks. Ojanen s. 37-38. 
- Rakennustyöt aloitettiin 10.10.1905. Peruskivi laskettiin 15.10. Harjannostajaiset juhannuksen tienoilla. 
- 1.9.1906 koulu muutti uusiin tiloihinsa, uutena luokkana aloitti VI luokka. Koko talo tuli maksamaan 55 000 silloista markkaa 
(hirsiä, tiiliä ym. saatu lahjoituksina, "hirsitalkoot") 
Pinta-ala 828 m2, josta juhlasali 150 m2. 
- Tilanahtautta jo 1908-09 (kahdeksanluokkainen). 
- 1909 oppilaita keisarilliseen Aleksanterin yliopistoon, luokat lisääntyivät edelleen. 
- Lokak. 1923 valmistui laajennusosa, identtistä tyyliä alkuperäiseen verrattuna. Arkkitehti Yrjö Sadeniemi. 
4 luokkahuonetta, rehtorin kanslia, voimisteluvälineiden säilö, puukellari. 
- 1925 ulkorakennus. 
- Sotavuosina puolustusvoimien käytössä. Välillä yhteiskoulurakennuksessa toimi kansakoululuokkiakin, kun kansakouluja oli otettu 
sotilaskäyttöön. 
- 1939 neuvotteluja laajentamisesta. Kahdet piirustukset Y. Sadeniemeltä, ”oma-aloitteisesti ja erinomaisen kiitettävää harrastusta 
kouluamme kohtaan osoittaen” (Aaltonen 1957). Rakentaminen raukesi sodan takia. 
- 1943 rinnakkaisluokat kaikilla keskikoululuokilla. Osittainen vuoroluku. 
 Paljon kulttuuri- ja liikuntakäyttöä. 
- 1958 funkisosa (”kiviosa”, ”uusi puoli”)  valmistui, suunnittelija Dipl. arkkitehti Einari Wennervirta 

 
Pääjulkisivu noin 1906 

 
Piha 1939 

1961

Liikuntasalin kulmaus 2009

 



Korjaustyöt/jugend-osa (”vanha koulu”, ”puupää”, ”puukoulu”, ”A-osa”) 
 
1923 laajennuksen yhteydessä vanhoja tiloja ei kunnostettu. Vuosikertomus 1925-1926: ”Koulurakennus tekee erityisesti maalauksen 
puutteessa varsin rappeutuneen ja ikävän vaikutuksen, samoin ovat luokkahuoneet ja juhlasali vähemmän viihtyisät.” 
1927-1928 laajat korjaustyöt 
- kesällä 1927 laajennusosa tilkittiin ja laudoitettiin, koko koulurakennus maalattiin ulkoa 
- 1928 maalaus ja korjaus: kaikki luokkahuoneet, juhlasali, hallit, käytävät, rehtorinkanslia; opettajainhuoneen viereen tulenkestävä 
arkistoholvi. ”Aikaisemmin käytetyt tummilta tuntuneet punaiset ja vihreät värit vaihdettiin vaaleisiin ja kokonaisvaikutelmaksi 
saatiin iloinen, kevyt ja kohottavat tunnelma.” (Aaltonen 1957, s. 16) ”Juhlasalin seinät pahvitettiin uudelleen yläosastaan, minkä 
jälkeen se, samoinkuin panelikin, tasoituksen jälkeen maalattiin öljyvärein. Juhlasalin katto ja sen alapuoliset parrut ja listat, jotka 
tähän saakka ruskeine ja vihreine väreineen ovat tehneet jonkunverran raskaan vaikutuksen, maalattiin valkoisella värillä, tehden 
nyt iloisemman ja vapauttavamman vaikutuksen. Myöskin koulun molemmat aulat, luokkahuoneet ja rehtorinkanslia ovat em. 
maalausmenetelmän johdosta saaneet uuden, entisestään suuresti muuttuneen näön. Koulusalin katoista on entinen rapiseva 
liimaväri poistettu ja maalattu ne öljyvärein. Koulurakennuksen ylemmässä eli puukerroksessa sijaitsevat luokkahuoneet paperoitiin 
yläosasta ja alaosa maalattiin öljyvärein tummahkoksi. Kivisen alakerroksen luokkahuoneet maalattiin seinäin tasoituksen jälkeen 
niinikään öljyvärein, yläosa pienin värieroin kuvioituna ja alaosa tummahkoksi väritettynä. Koulun kaikki ikkunat ja ovet maalattiin 
emaljivärillä kahteen kertaan, ikkunat valkoisen harmahtavaksi ja ovet tumman värisiksi.” (vuosikertomus 1929, Ojanen s. 79.) 
kesän 1933 korjaustyöt 
- opettajainhuoneen maalaus 
- sähköjohtojen uusimista 
- juhlasaliin uudet lamput 
- ala-aulaan uusi muuri 
-vesikaton korjaus ja maalaus 
1935 
- yksi luokka sisustettiin luonnonopin luokaksi (”kokeilupöytä”, ”pimennyslaitteet”, teetettiin uudet oppilaspöydät ja -tuolit) 
Sotavuodet 
- rakennuksen kunto kärsi 
- asennettiin vesijohto 
1948  
- alahallin lattian uusiminen 
1970-80 –luvulla 
Vanhan puolen sisätilojen levytys, ilmastointi- ja sähkötöitä, ikkunoiden vaihto 
1981 
Portaiden muutos (ks. työselitys, Forssan kaupunki). Vanaha kivirakenteinen porras purettiin. Uudet sisä- ja ulkoportaat teräsbetonia 
eri mitoituksella. Aukkomuutoksia. Uusia palo-ovia. Poistettujen ovien alkuperäiset vuorilaudat mainittu varastoitaviksi ullakolle. 
Säilyvien ovien alkup. vuorilistat merkitty kunnostettaviksi, mutta ne eivät nykyään ole paikoillaan. Pintamuutoksia. Uusi ulko-ovi. 
Ulkoportaan edustalle tiilimuuri. Ks. Rakennustyöselitys 1981 
1983 
Perusparannus ja muutos (ks. työselitys, Forssan kaupunki). Mm. ovimuutos juhlasalissa. Työselityksessä puhutaan vielä juhlasalin 
paneeleista. Vuoden 1923 laajennusosan jakaminen toimistoiksi + wc.t. 
1999 
- vanhan puolen lattiaremontti (kellarin puuvaraston pölyhaitta?); asbestimassa poistettiin, asennettiin tiivis muovimatto 
- huonekohtainen ilmastointi, pystykanavavaraukset 
- palosuojausruiskutukset 
 
Korjaustyöt/funkisosa (”uusi osa”, kivikoulu, ”B-osa”, 
liikuntasali=”C-osa”) 
1988 paalutus (puupaalut pettäneet), runkoputket uusittiin 
kellarissa 
1991 Peruskorjaus, paitsi jugend-osa (A) ja  liikuntasali (C). 
Ks. työselitys, Arkkitehtuuritoimisto Pentti Savola. LVI-töitä 
ja niistä aiheutuneita kotelointeja. Luokkien ja käytävien 
väliset ikkunat levytetty umpeen. Ruokasalin ja käytävän 
välisiä ikkunoita suurennettu. Ovia uusittu. Kalusteita, 
varusteita,  mm. pimennyskaihtimet. Keittiön korjaus ja 
koneistus. Maininta ”seinistä poistetaan vanhat pintarakenteet 
kuten laatoitus, listat ja paneloinnit” Lattiapäällystekorjauksia 
ja –muutoksia. 
Alakattomuutoksia. Akustointilevytyksiä.  
Ulkoseinäkorjauksia. Ulko- ja sisämaalaus. Maininta 
”rakennuksen kaikki ikkunat uusittu aiemmin”. 
2008 pysäköintialue 
 

 
Käytävä, uusi puoli, 2009. Lattiaväritys lienee alkuperäinen. 
Oikealla oppilaiden maalauksin koristama 
ilmastointikotelointi.



Huonetilat, vanha puoli 
 
Juhlasali/voimistelusali 

 
 
Sali noin vuonna 1907. Seinät ovat vielä hirrellä, suunniteltuja panelointeja ja paperointeja ei hirsirakenteen painumisen takia 
tietenkään toteutettu heti. Valaisimina on öljylamppuja. Ovi on 4-lehtinen ja oviseinä uuneineen syvennyksessä. Maalikerroksia 
tutkimalla näyttäisi siltä, että ovien alkuperäinen väri on ollut kitin sävyä. (Ullakolla on tallessa purettuja ovia, joita on vielä tarkoitus 
tutkia.) Seinälinja siirrettiin myöhemmin nykyiselle sijalleen, ovi kavennettiin ja uuni purettiin. Myös salin kaksi kaakeliuunia (kts. 2. 
krs aula 1919) on purettu 1970-80-luvulla. Niiden paikalla on nyt IV-kotelointeja. 
 
Salin tärkein arkkitehtoninen elementti on korkea katto palkistoineen. Alkuperäisissä piirustuksissa on esitetty kattorakenteet ja 
paneloinnit, mutta ne on toteutettu hieman toisin kuin piirustuksessa, kuitenkin samaan henkeen. 
Kattorakenteet ovat v.  1907 valokuvasta päätellen tässä vaiheessa olleet käsittelemättömät tai tummilla väreillä laseeratut, katon 
kenttiä rajaamassa näyttää olleen kapeat vaaleaksimaalatut listat. Paneloinnin suunta on osassa kenttiä vaakaan, osassa pystyyn. 
Kattolistana on pieni ”hylly” jota kannattaa puukonsolien rivistö. Katto ja sen alapuoliset parrut ja listat ovat ennen vuoden 1928 
maalaustöitä olleet ruskean ja vihreän värisiä (vuosikertomus 1929). Ruskea voi tarkoittaa joko käsittelemättömän, tummuneen hirren 
väriä tai maaalattua/laseerattua/lakattua sävyä (vrt. 2. krs aulan punaruskea lakattu katto). Kattoon on aiemmin 2000-luvulla teetetty 
pieni koeaukiotto, josta näkyy kellertävänvalkoiseksi maalatut tai kellertyneet kentät (2 eri sävyä) ja tummanvihreät laseeratut 
kehykset, sekä poistetun kapean listan paikka.  
 

 
 
Jossain vaiheessa seinien yläosa pahvitettiin ja alaosa paneloitiin. Katto oli yhä tummassa jugend-värityksessään vuoden 1928 
korjaustöihin asti. Tästä asusta ei ole löytynyt valokuvaa, jossa myös katto olisi näkyvissä. Alla penkinpainajaiskuva vuodelta 1924, 
jossa näkyy pahvitus ja panelointi, mutta tumma katto ei harmi kyllä näy (Ojanen s. 82).



 
 
Sali 1930-luvulla. Ks. myös Ojanen s. 77, kuva v. 1928.  Katto maalattiin valkeaksi v. 1928 remontissa ja seinien yläosa pahvitettiin 
uudelleen (vuosikert. 1929). Pahvit ja panelit maalattiin öljymaalilla, mutta värisävyistä ei ole kirjallista tietoa. 
Valokuvassa katon sävyjen jäsentely näkyy melko hyvin.  Kentissä näkyy selvästi laudoitusta, joka on hieman tummemmaksi taitettu 
kuin kehykset ja rajaava kapea lista on nyt tummahko. Kattolistan pikku konsolit tekevät siron vaikutelman maalatussa asussaan. 
Seinien yläosat ovat yksiväriset ja jaetut kenttiin ohuella maalatulla raidalla, jollaista ei vielä ole vuonna 1924 otetussa valokuvassa. 
Seinän alaosa on helmiponttipaneelia, yläosassa koristelista, joka vuoden 1924 kuvassa on vaaleampi. Jalkalista on korkea. Lattia on 
lautaa. Valaisimet ovat lasia. Kevyissä valkoisissa sivuverhoissa on kuosiinkudottu ruudutus. Huomaa jugendtuoli ja puhujanpönttö 
(sittemmin kadonneet). Flyygeli on nykyään koulun varastossa huonokuntoisena. Seinällä koulun ensimmäisen rehtorin Joos 
Sajaniemen öljyvärimuotokuva ( nykyään uudella puolella).  
Nykyisen seinälevytyksen takaa löytyi koeaukiotossa 8.5.09 hyväkuntoisen hirsiseinän päältä riekale pahvia, johon piirretystä 
lyijykynäviivasta voidaan päätellä paneelin korkeus: 128 cm + lista (kuva alla).  
 

 
 

      
 
Puinen jugendpylväs (2 erilaista, nyk. opettajainhuoneessa) on toiminut juhlasalissa kipsipään podestina (kuva vas., luultavasti 1950–
luvulta). Vanha puhujapönttö (kuva oik.) ei enää kuulu koulun irtaimistoon.  
 



 
 
Sali 2008 (Kuva Sirkka Köykkä). Sali muuttui oleellisesti 1983 remontissa. Katto peitettiin ruiskutettavalla tasoitteella. Kattolista on 
paikoillaan, mutta konsolit sen alta on poistettu., samoin ovien koristeelliset vuorilaudat ja puolipaneeli. Seinät on levytetty ja 
päällystetty kauttaaltaan lasikuitutapetilla. Lattia on kapeaa lakattua mäntylautaa. Ilmanvaihtoasennukset ja valaisimet hallitsevat 
tilaa. Sisääntullessa vasen puoli on sisustettu kirjastoksi, jossa on 9 uutta teetettyä kirjahyllyä jugendintyyliä mukaellen (kuva alla). 
Salissa on 1950-luvun puhujapönttö, joka on nykyään maalattu, alkujaan todennäköisesti lakattu.  
 
 

 
 
 



 
2. krs aula 

 
1911.  Taustalla luokkien ovet. Valaisimena öljylamppu. 

 

 
1919. Hirsiseinät vielä paljaina. Huomaa ovien vuorilaudat, kaakeliuuni, lautalattia. Leveälti aukeava ovisysteemi mahdollisti aulan 
ja salin yhdistämisen juhlatilanteissa. Puhujapönttö on sijoitettu salin uunien väliin. 

 
 



                      
2. krs aula 2008. (kuva Sirkka Köykkä).  Koeaukiotto 2. krs aulan seinä       Alkuperäistä alakattoa, 2. krs aula 
 
Kaakeliuunien purku, 1983 tehty katon alaslasku (n. 30 cm), kaikkien pintamateriaalien muutos, ovien vuorilautojen poistaminen 
sekä uudet pilarimaiset sähköasennukset ovat muuttaneet tilan luonteen täysin. 8.5.09 tehtiin koeaukiotto katto- ja seinälevytykseen. 
Alkuperäinen alakatto löytyi hyväkuntoisena; se on hieman notkollaan, mutta todennäköisesti kyse ei ole varsinaisesta vauriosta. 
Alakatto on punaruskeaa lakattua puuta; risteävillä erikorkuisilla palkeilla on saatu aikaan vaikutelma kasettikatosta. Palkit on 
kaikilta näkyviltä sivuiltaan koristettu suorin uurroksin. Kokonaisuutta elävöittää helmiponttipaneeli. Alakatto on toteutettu hieman 
toisin kuin arkkitehti Sadeniemen leikkauspiirustuksessa on esitetty, mutta kokonaisvaikutelma on samantyyppinen. Nykyisen 
seinälevytyksen takaa löytyi erinomaisessa kunnossa olevaa hirsiseinää. Suoraan hirsiseinän päällä oli pahvitus (revennyt), johon oli 
maalattu vaaleankeltainen puolipaneeli korkeuteen 124 cm, tämän päältä oli poistettu 4 cm korkea lista, pahvinyläosa oli beigeä 
roiskemaalausta oliivinvihreällä pohjalla. Naulanreiät antavat olettaa, että alaosan päälle on sittemmin tehty puinen puolipaneeli. 
Tällainen – tosin matalampi - on myös Sadeniemen piirustuksessa. Muita pahvi- tai tapettikerroksia ei tästä kohdasta löytynyt. 
Aulojen värityksestä lisää aiemmassa kohdassa Korjaustyöt/jugendosa, 1927-1228 laajat korjaustyöt. 
 
1. krs aula 
Vanhoja valokuvia ei ole löytynyt. Piirustusten mukaan ala-
aulassa on ollut 2 peltikuorista pönttöuunia. Aulassa lienee 
ollut vaatenaulakkoja, joten tilan luonne lienee ollut 
arkisempi kuin yläaulan, jossa uunikin oli kiiltävää kaakelia. 
Sadeniemen piirustusten mukaan ovissa on ollut samanlaiset 
koristeelliset vuorilaudat kuin muuallakin talossa. Aula on 
nykyään kylmä, kulunut ja karu. Katto on vuoden 1983 
remontissa laskettu 10 cm ja pinnoitettu ruiskuttamalla. 
Katossa on lisäksi  ilmastointikotelointeja. Luokkien ovet on 
levytetty. Teräspalo-ovi pilkottaa kuvassa vasemmalla. 
 
 

  
 
Maalikerrostutkimuksessa 8.5.09 löytyi alin maalikerros (todennäköisesti alkuperäinen 1906 väritys), jossa on maalattu kitinvärinen 
alaosa, kapea vihreä raita ja vaalean keltamullan sävyinen yläosa. 2. maalikerros: maalattu puolipaneeli on harmaalla taitettua 
turkoosia, seinän yläosa taitettu vihreä. Ruskean raidan yläpuolella on oliivinvihreä sabluunakoristelu ”piste-piste-salmiakki”. Tämän 
maalikerroksen ajoitus ei ole varma. Ao. tutkimuskohdan paikkeille on vuonna 1933 tehty uusi muuri. Katon koeaukiotossa löytyi 
moneen kertaan maalattu helmiponttipaneeli, huoneen pituussuuntaan. 
 
 
 



Luokat 
 

 
1911. Seinät hirrellä. Öljylamppu. 

 
1922. Helmipontti?paneelia ja sileää seinää. 1. krs rapatuissa 
seinissä näkyy nykyäänkin karkeusaste-ero korkeudella 148 
cm. Huoneentaulussa teksti ”Toinen koti”. 

 
1943? maalattu puolipaneeli ja koristekuvioraita; vuoden 
1928 väritys. Pallovalaisin. 

 
1943. Tunnistamaton luokkahuone tai juhlasalin pääty. 
Puolipaneeli. Sama tila kuvattu vuonna 1953, jolloin 
lamppuina on pallovalaisimia. 

 
1943-44. maalattu puolipaneeli, koristeellinen raita, seinän 
yläosa roiskemaalausta; vuoden 1928 väritys.  
 
 

 
1946 

 
1946, yksityiskohta. Seinässä näkyy pystyraitoja (lautaa?). 
Maalatun puolipaneelin yläreuna on koristettu; ilmeisesti 
vuoden 1928 väritys. 
 
 
 
 
 

 
 
Luonnontieteen luokka ja kokoelmat sijaitsivat pääovesta 
tullessa ensimmäisessä luokassa oikealla. 

 



Kalusteet, vanha puoli 
 
Alkuperäinen kalustus, ks. Ojenen s.37-38. Alkuperäisestä irtaimistosta valtaosa on hävitetty tai siirretty muualle, suuremmassa 
määrin 1970-luvulla. Jäljellä on vielä mm. ootrattu lasiovinen pystykaappi (1922 kuvassa keskellä), pitkä penkki (säilytyksessä 
ullakon portaassa) ja puiset jugendpylväät (ks. kohta Juhlasali). Maalauksia, painokuvia ja kipsipatsaita eri vuosilta on säilynyt. Myös 
muutamia Oy Helylän umpiovisia koulutarvikekaappeja löytyy. [Oy Helylä oli maamme suurin puusepäntehdas; toimi Sortavalassa 
vuodesta 1915 alkaen. Toiminta päättyi Sortavalan luovutuksen myötä 1944.] 
Opettajainhuoneen iso jugendkirjahylly (ei säilynyt, kuvissa oikealla) oli käytössä ainakin vielä vuonna 1953. Pulpetteja on ollut 
aikojen saatossa useita eri tyyppejä (ks. kohta Luokat). Koulun irtaimistoa ei ole ilmeisesti koskaan kattavasti inventoitu. 

                           
 
 
Uudempaa, 1940-1950 –luvun irtaimistoa on yhä melko runsaasti käytössä. 1950-luvun kalusteet on todennäköisesti alkuaan hankittu 
uudelle puolelle, mutta nykyään niitä on käytössä koko koulussa. Vanhalla puolella esim. opettajanpöytiä on sekä alkuperäisessä 
käytössä että tietokonepöytinä (kuva alla). Myös 1950-luvun laatikostoja, pikkutuoleja, penkkejä ja sohvia on käytössä. Osa on 
tuunattu maalaamalla ja päällystämällä värikkäiksi. Vanhan puolen ullakolla on suurehko määrä 1950-luvun matalia lakattuja 
penkkejä (kuva) niihin kuuluvine pöytineen.  
 

                                    
Salon Kalustetehtaan pulpetti, luultavasti 1930-40-lukua              Jugendpodesti             Vanhan koulun karttapallo            
 
    
 
Vanhan irtaimiston käyttö kalustuksen täydennyksenä on peruskorjauksen jälkeenkin erittäin suotavaa. Vanhat kalusteet ovat alun 
perin hyvää työtä, joten niiden kunto on nykyäänkin hyvä tai kohtalainen. Tarpeen mukaan kunnostettuina ne ovat edullinen tapa 
luoda sisustukseen näyttävyyttä ja ajallista syvyyttä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Huonetilat ja kalusteet, uusi puoli 
 

                  
 
Uuden puolen huonetilat, pinnat ja rakennusosat ovat paikoin alkuperäisessä asussaan. Myöhemmät muutokset, kuten LVI-töiden 
aiheuttamat alakattojen alaslaskut ja koteloinnit sekä käytäväikkunoiden umpeenlevytys ovat muuttaneet käytävien tilavaikutelmaa. 
Jotkut puhtaaksimuuratut seinät on luokkatiloissa sittemmin maalattu, useimmiten valkoisiksi. Maali- ja lakkapinnat sekä 
lattiapäällysteet ovat yleensä kuluneita. Kalusteet ovat eri vuosikymmeniltä, myös alkuperäisiä kalusteita on käytössä. 
Alla luokka- ja aulatiloja 2009. 

 

 

 
 



 
Opettajainhuonetta 2009 
 

 
Opettajainhuone 1962-63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seuraavilla sivuilla kuvia 1960-luvulta. 
 

               
Luokkatiloja ja –kalusteita. 
 

 
Juhla/liikuntasali 1963. 
 

                         
Mosaiikkibetonilattiaa, maalattu jalkalista.               Lattia- ja seinäpintoja. Huomaa käytävän lattian raidat. 



      
 

 
Shakkikerho ruokasalissa. Huomaa verhot ja valaisin (ei säilynyt). 
 
 

    
Kamerakerho fysiikanluokassa. Puhtaaksimuurattu seinä.                Pehmustettu pikkutuoli. 


