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"KOULUARKKITEHTUURIN KEHITYKSELLE ON OLLUT OMINAISTA 

VERKKAISUUS"
1
  

 

Varhaisin maamme koululaitosta koskeva kirjallinen tieto käsittelee Turun 

tuomiokirkkokoulua. Tieto on peräisin vuodelta 1326, mutta koulu lienee toiminut jo 1200-

luvun alkupuolella.
2
 Muitakin kaupunki- ja luostarikouluja oli keskiajalla. Niille oli 

luonteenomaista se, että ne toimivat kirkkojen yhteydessä. Koulurakennusten arkkitehtuurista 

on hyvin niukasti tietoja.
3
  

 

Vuonna 1575 Juhana III määräsi, että Viipurin uuteen koulutaloon oli rakennettava muun 

muassa lanterniini, pieni tornimainen lisäke, jotta se korostaisi kaupungin ja 

koulurakennuksen arvoa. Tämä on ensimmäisiä kirjallisia mainintoja koulurakennukselle 

asetetuista arkkitehtonisista tavoitteista. Kellotornista tuli koulutalojen tyyppipiirre. Vuoden 

1649 koulujärjestyksessä määrättiin myös, että kouluihin on rakennettava erilliset 

luokkahuoneet eri luokille yhteisen koulusalin sijasta. Kolmas koulurakennuksia koskenut 

yhteinen piirre oli, että ne edelleen rakennettiin kirkon läheisyyteen, joissakin tapauksissa 

tosin myös torin äärelle.
4
 

 

Muuten varhainen kouluarkkitehtuurimme perustui yleensä asuinarkkitehtuurille. Tavallinen 

pohjamuoto oli tupa tai paritupa. Luokkahuoneet muodostuivat jakamalla tätä perusmuotoa. 

Koulurakennukset muistuttivat ylipäänsä suuresti asuintaloja hirsiseinineen ja 

harjakattoineen.
5
   

 

1700-luvun loppupuolen koulusuunnitelmat olivat käänteentekeviä 

kouluarkkitehtuurissamme. Samuel Bernerin Porvoon lukiota varten laatimat piirustukset 

sisältävät muun muassa kirjaston, kokoelmahuoneet ja tähtitornin. Tätä koulutaloa varten teki 

piirustukset myös Carl Johan Cronstedt, jonka suunnitelmassa on käytetty 

keskikäytäväratkaisua ensi kertaa Suomessa. Samaan aikaan koulurakennusten 

pohjasuunnitelmat alkoivat irrota vanhasta peruskaavasta ja sisälsivät aikaisempaa enemmän 

tilojen analyysia ja liikenneongelmien pohdintaa.
6
 

 

Ensimmäinen Suomen kouluarkkitehtuuria ja koulutalojen kehittämistä koskeva selvitys oli 
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1826 valmistunut koulukomission mietintö, jossa eriteltiin tarkasti koulun tilat sekä niiden 

luonne ja mitoitus. Samoihin aikoihin Carl Luvig Engel suunnitteli Kuopion triviaalikouluun 

maamme ensimmäisen sivukäytäväratkaisun. Näin saatiin kaikkiin koulun tiloihin suora 

yhteys ulkoa. Vuonna 1856 ilmestyneen ruotsalaisen P.A. Siljeströmin teoksen Inledning till 

Skol-Arkitekturen mukana Suomeen tulivat uudet ideat muun muassa luokkahuoneiden 

väreistä, valaistuksesta, hygieniasta, koristelusta ja mitoituksesta.
7
 

 

1800-luvun lopulla uudet tilavaatimukset muuttivat kouluarkkitehtuuria. Esimerkiksi 

fysiikan, kemian ja ortodoksisen uskonnon opetus tarvitsivat luokkatilaa. Myös hygieniaa 

korostettiin entistä enemmän. Koulurakennukset alettiin sijoittaa vapaammin, eroon 

kirkkorakennuksista. Usein niistä tehtiin kaupunkitilan arkkitehtonisia korosteita jopa niin, 

että ne rikkoivat pikkukaupunkien yhtenäisen matalan mittakaavan.
8
 

 

Vuosisadan vaihteessa koulut rakennettiin yleisesti uusgoottilaiseen tai uusrenessanssityyliin. 

Lahden pieni kauppala ilmentää näitä virtauksia hyvin: vuonna 1899 valmistui Vilho 

Penttilän piirtämä Lahden yhteiskoulun uusgoottilainen rakennus ja 1902 Henrik Helinin 

suunnittelema uusrenessassia ilmentävä Lahden kansakoulu.
9
 Aikaisemmat 

koulurakennukset, Lahden kylän koulu, Varikon koulu ja Lahden kauppalan koulu, edustivat 

vaatimattomampaa puuarkkitehtuuria.  

 

Opillisen sivistyksen nauttimaa arvonantoa kuvaa suomalaisen kouluarkkitehtuurin laatu ja 

määrä vuosisadan alkupuolella. Nuoressa Lahden kaupungissa Yksityinen tyttökoulu ja Lyseo 

saivat uusklassiset koulurakennukset. Tyttökoulun piirustukset tilattiin tuon ajan 

tunnetuimpiin kuuluvalta arkitehdiltä Eliel Saariselta. Tyttökoulu valmistui vuonna 1923, 

Lyseo 1929.
10

 Erityisesti Hjalmar Åbergin suunnittelema lyseo ilmentää aikansa uusimpia 

arkkitehtuurivirtauksia. Sen ankaran symmetrinen, pelkistetty hahmo kohoaa avaran 

puuttoman hiekkakentän laidalla. Tällainen arkkitehtoninen koroste löytyy useista 

suomalaisista kaupungeista, ja sellaisen tunnistaa aina varmuudella kouluksi.
11

  

 

Lahteen ja Hollolaan rakennettiin useita kansakouluja vuosisadan alkupuolella. Harvinaisen 

juhlallisen muodon sai Lahden Eteläinen kansakoulu, jonka suunnitteli Uno Alanco vuonna 

1910 jugendin henkeen. Koulun nimi muutettiin myöhemmin Anttilanmäen kouluksi, ja sen 



 
 

6 

jugendasu riisuttiin yksinkertaisemmaksi.
12

 Myös Läntinen kansakoulu, myöhemmin 

Länsiharjun koulu vuodelta 1932 ansaitsee maininnan tasapainoisen arkkitehtuurinsa 

ansiosta. 

 

Talvisodan jälkeen Lahteen siirrettiin Terijoen yhteislyseo, joka aloitti toimintansa uudessa 

kotikaupungissaan Kannaksen yhteislyseona.
13

 Sen mäntyjen ympäröimä jyhkeä rakennus 

edustaa maltillista funktionalismia ja täydentää näin lahtelaista kouluarkkitehtuurikirjoa 

hienosti. Muita sodanjäkeistä koulupulaa helpottamaan rakennettuja kouluja Lahdessa olivat 

Kivimaan, Kärpäsen ja Launeen, myöhemmin Lähteen kansakoulut sekä Metsäpellon 

väliaikainen kansakoulu. Jälleenrakennuskaudella nousseista Kunnaksen, Myllypohjan ja 

Renkomäen kansakouluista tuli lahtelaisia suuren alueliitoksen myötä vuonna 1956.
14

 

Ammattikoulutukseen panostettiin Lahdessa voimakkaasti 1940- ja 1950-luvulla suuren 

koulutuskeskuksen noustessa Fellmanin pellon laitaan.
15

  

 

Koulurakentaminen oli sodan jälkeen varsin vilkasta koko Suomessa. Esimerkiksi vuosina 

1954 - 1959 rakennettiin 101 uutta koulua ja 31 sellaista lisärakennusta, joiden kustan-

nusarvio oli vähintään 50 miljoonaa silloista markkaa.
16

 

 

 

"AHOLLE OLI RAKENNETTU UUSI ULJAS KOULU"
17

 

 

Lahti kasvoi voimakkaasti sodan jälkeen alueliitosten ja siirtoväen asuttamisen myötä. Suuret 

ikäluokat täyttivät koulut. Kaupungissa oli 1950-luvun puolivälissä valtava vajaus 

oppikoulupaikoista: noin kolmasosa halukkaista ei päässyt jatkamaan opintojaan oppikouluun 

omassa kotikaupungissaan, ja tilanne näytti pahenevan vuosi vuodelta.
18

  

 

Näin oli käynyt myös insinööri Jouko Louhion ja varatuomari Niilo Keskiahon lapsille. 

Osallistuessaan sitten yhdessä Lahden urheilukalastajien kevätretkelle he keskustelivat 

ongelmasta ja päättivät perustaa koulun paitsi omille lapsilleen, myös helpottamaan 

kaupungin oppikoulupaikkojen puutetta. Suunnitelma oli alunperin pitkäjänteinen. Tarkoitus 

oli rakentaa uudisrakennus lähes kolmellesadalle oppilaalle. Kolmanneksi vetäjäksi 
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hankkeeseen saatiin talousneuvos Artturi Hagman, kiinteistöalan asiantuntija. Hän oli 

Louhion ja Keskiahon ohella Rautatienkatu 11:ssä sijainneessa Oululaisen kahvilassa 

kokoontuneen ns. pyöreän pöydän kanta-asiakkaita. Pyöreän pöydän jäsenet olivat kaupungin 

suurten teollisuuslaitosten johtajia, liikemiehiä ja poliitikkoja. Kahviseurue alkoi kokoontua 

Oululaisen kahvilaan jo vuonna 1937.
19

 Myös arkkitehti Unto Ojonen, tulevan 

koulurakennuksen suunnittelija, kuului pyöreän pöydän kanta-asiakkaisiin. Häntä kutsuttiin 

pöydässä leikkisästi piirtäjäpojaksi.
20

 

  

Koulun opetus järjestettiin heti, kun uuden koulun perustamisesta oli päätetty. Opettaja 

Mirjam Teutari ryhtyi opettamaan ensimmäistä oppikoululuokkaa syksyllä 1956. Näin syntyi 

Teutarin yliopistoksi kutsuttu, lukuvuoden kestänyt kausi Salpausselän yhteiskoulun 

historiassa.
21

 

 

Kun koulu sitten varsinaisesti aloitti toimintansa, se vuokrasi tilat Lahden puuseppäkoululta, 

missä sen käytössä oli kaksi luokkahuonetta ja opettajainhuone. Lisäksi sillä oli oikeus 

käyttää muun muassa fysiikan luokkaa ja piirustussalia.
22

 Puuseppäkoululla toimi jo sekä 

ensimmäinen että toinen luokka.
23

 

 

Kesäkuussa 1958 Louhio, Hagman ja Keskiaho ilmoittivat kaupparekisteriin Salpausselän 

Yhteiskoulutalo Oy -nimisen yhtiön, jonka tarkoituksena oli omistaa kiinteistö ja vuokrata 

sitä ensisijaisesti Salpausselän yhteiskoulua varten. Yhtiön pääoma oli 1 500 000 markkaa.
24

 

Rakennustyöt aloitettiin 27.10.1958.
25

  Salpausselän yhteiskoulun kannatusyhdistys vuokrasi 

koulutilat taloyhtiöltä, koska oli taloudellisesti edullisempaa vuokrata tilat kuin omistaa ne 

itse.
26

 Lahden kaupunki takasi yhtiölle 90 miljoonan markan lainan ja lahjoitti tontin.
27

 

Lainaa antoivat lisäksi Lahden Säästöpankki, Hollolan Säästöpankki, Keskinäinen 

Vakuutusyhtiö Suomi ja Vakuutusyhtiö Pohjola. Valtiokonttori myönsi työllisyyslainan.
28

 

 

Koulua alettiin rakentaa Mytäjäisiin Hollolankadun ja Hämeen valtatien kainaloon, ns. 

Ahomäenpuistoon
29

, jota mytäjäisläiset kutsuivat Ahoksi. Se oli iso kenttä, jolla lapset 

pelasivat jalka- ja pesäpalloa ja jossa kesäisin oli kaupungin leikkikenttä.
30

 Ahoa rajasi 

pohjoispuolelta jyrkkä Salpausselän rinne, joka seuraili tontin reunaa loiventuen idässä. 

Lännessä oli syvä kaivanto ja rautatie. Ahon eteläreunalla, Hämeen valtatien varressa oli vielä 
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1950-luvun lopussa ja 1960-luvun alussa muutama maatalo, joissa kasvatettiin muun muassa 

sikoja.
31

 Salpausselän harju tarjosi koulurakennukselle suojaisan, lämpimän pihamaan ja 

komean mäntymetsikön. Aivan koulun vieressä kohosi lisäksi Lahden maamerkki, vanha 

puuhyppyrimäki. Ympäristö oli siis kaunis ja virikkeellinen. 

 

Koulun perustajat tutkivat moniakin tonttiehdokkaita, mutta arkkitehdin näkemys painoi 

valinnan Ahon tontin hyväksi. Kaikki ihastuivat komeaan tonttiin, jolla kasvoi jykeviä 

mäntyjä.
32

  

 

Koulurakennuksen piirustukset tilattiin arkkitehti Unto Ojoselta
33

. Hän oli tunnettu lukuisista 

koulusuunnitelmistaan. Hän oli myös Jouko Louhion ystävä jo koulu- ja partiopoika-ajoilta 

sekä myöhemmin rotary- ja pyöreän pöydän toveri. Heidän ammatillinen yhteistyönsä oli 

myös tiivistä: Louhio teki aina lujuuslaskelmat Ojosen töihin, ja Ojonen puolestaan piirsi 

Louhiolle esimerkiksi tämän huvilan. Ystävyys lienee ollut pohjana arkkitehtivalinnalle.
34

 

 

Ojonen, Louhio, Hagman ja Keskiaho tutustuivat suunnitteluvaiheessa uusiin suomalaisiin 

koulutaloihin. Myös koulun rehtoriksi valittu Pekka Simula oli mukana monilla 

tutustumismatkoilla.
35

 Ojonen tunsi koulu- ja muun arkkitehtuurin uusimmat virtaukset myös 

lehtien välityksellä, koska hän tilasi toimistoonsa runsaasti oman alansa julkaisuja. Häntä 

innosti suuresti Salpausselän koulun tilaustyö, ja hän perehtyi asiaan huolellisesti.
36

 

 

1950-luvulla julkinen rakentaminen lisääntyi vahvasti, ja sen piirissä työskentelevät 

suunnittelijat uudistivat voimakkaasti arkkitehtuuria näiden mittavien tehtävien 

rohkaisemina.
37

 Koulut edustivat tuolloin suurinta julkisen rakentamisen lohkoa.
38

 Vielä 

1950-luvulla tyypillinen koulutalo oli harjakattoinen, kaksi- tai kolmikerroksinen 

kivirakennus, joka perustui yleensä sivukäytäväjärjestelmälle. Volyymi oli tavallisesti L:n tai 

T:n muotoinen niin, että luokat olivat omassa siivessään ja sali omassaan.
39

  

 

Eurooppalaiset virtaukset alkoivat 1950-luvulla saapua Suomeen. Koulurakennusten koko 

alkoi kasvaa. Luonto haluttiin tuoda aikaisempaa lähemmäksi koululaisia. Uudenlaiset 

tilankäyttö- ja liikennejärjestelyt askarruttivat niin ikään arkkitehteja. Tuoreimmat uutuudet 

kouluarkkitehtuurissa perustuivat tuolloin keskushallijärjestelmälle. Ensimmäinen kes-
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kushallikoulu oli arkkitehti Jorma Järven vuonna 1952 valmistunut Rovaniemen 

yhteislyseo.
40

  

 

Keskushallikoulu ei sinänsä ollut mikään uusi ajatus suomalaisessa kouluarkkitehtuurissa. 

Vuosisadan vaihteessa erityisesti opettajat kritisoivat sivu- ja keskikäytäväperiaatteelle 

perustuvia koulusuunnitelmia, ja keskushalli alkoi vallata alaa. Tyypillisimpänä esimerkkinä 

on ehkä vuonna 1907 valmistunut Tampereen suomalainen klassillinen lyseo.
41

 1920-luvulla 

uudenlaiset Yhdysvalloista esikuvansa saaneet hallikoulut saivat suosiota Tanskassa ja 

Saksassa, missä niitä pidettiin taloudellisina ja näyttävinä kouluratkaisuina. Luokat raken-

nettiin monikerroksisen voimistelusalina, kokoontumistilana ja juhlasalina toimivan 

keskushallin ympärille.
42

 Keskushalli sai Suomessakin 1950-luvulla uusia tehtäviä. Se ei enää 

ollut ainoastaan eteis- ja naulakkotila sekä liikenteenjakaja, vaan koulun sydän, juhlasali ja 

kokoontumiskeskus. Keskushalli oli myös taloudellinen ratkaisu: hallin lämmitys ei ollut 

kovin kallista, koska se sijaitsi luokkahuoneiden keskellä.
43

 

 

1950-luvulla keskushallijärjestelmästä keskusteltiin vilkkaasti arkkitehtuurijulkaisuissa. Ajan 

keskeinen koulusuunnittelija ja kouluarkkitehtuuriteoreetikko oli Jorma Järvi. Hän oli erittäin 

hyvin perillä kansainvälisistä koulusuunnitteluperiaatteista ja toi niitä Suomeen. 

Ruotsalaisiin, tanskalaisiin ja englantilaisiin esikuviin nojaten hän suositteli muun muassa 

tiivistä yhteistyötä suunnittelun aikana arkkitehtien, opettajien, vanhempien, 

terveysviranomaisten sekä oppilaiden itsensä välillä. Hän korosti aineluokkajärjestelmän 

tehokkuutta sekä yksi- ja kaksikerroksisten kouluratkaisujen etuja erityisesti luontevien 

liikenneyhteyksien, viihtyisän mittakaavan, paloturvallisuuden, tapaturmien ehkäisyn ja 

taloudellisuuden kannalta.
44

 Hän tutki ja kehitti keskushallijärjestelmään perustuvia tila- ja 

liikennejärjestelmiä, joissa häntä kiinnosti paitsi kustannusten ja tilansäästö, myös yhteistilo-

jen merkitys koulun kasvatustehtävälle sekä sen tunnelmalle ja hengelle.
45

 Monikäyttöisyys 

oli tärkeä toiminnallinen tavoite. Esimerkiksi näyttämöllä varustetun juhlasalin käyttö 

voimistelusalina on toistuva teema hänen arkkitehtuurissaan.
46

  

 

Arkkitehdit Heikki ja Kaija Siren sovelsivat koulurakennuksissaan myös keskushalli-ideaa. 

Heikki Siren katsoi, että juuri yhteisten kokoontumistilojen suunnittelu muun tilaohjelman 

puitteissa on koulusuunnittelun keskeinen ongelma.
47

 Yhteisten kokoontumistilojen ideaa 
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edustivat Heikki ja Kaija Sirenin tuotannossa tuohon aikaan esimerkiksi Peurasaaren koulu 

Kemissä ja Pappilansalmen koulu Haminassa. Keskushallista tuli 1950-luvun uutuus ja sitten 

ajan tyyppiratkaisu. Järven ja Sirenien koulujen ohella keskeisiksi esimerkeiksi nousevat 

Hilding Ekelundin Helsinkiin suunnittelema Poikien ammattikoulu sekä Eero A. Kajavan ja 

Reijo Lehtovaaran Sarkolan kansakoulu Kouvolassa.
48

 Myös arkkitehtipariskunta Ragnar ja 

Martta Ypyä piirsivät 1950-luvulla lukuisia koulurakennuksia. Heidän töilleen on 

luonteenomaista erottaa koulun eri toiminnot selvästi omiksi osastoikseen.
49

  

 

Jorma Järven toinen keskushallikoulu, vuonna 1955 Helsinkiin valmistunut Kulosaaren 

yhteiskoulu, muodostui arkkitehti Ojoselle ja hänen toimeksiantajilleen elämykseksi ja 

keskeiseksi virikkeenantajaksi heidän pohtiessaan oman suunnittelutehtävänsä perusteita. 

Ojosen työmoraaliin kuului, että hän kuunteli tarkasti asiakkaidensa toiveita, ja rakennusten 

käyttäjien vaikutus hänen suunnitelmiinsa olikin ehkä tavanomaista suurempi.
50

 Niinpä 

Kulosaaren yhteiskoulu voidaan nähdä suorana esikuvana Salpausselän yhteiskoulun 

suunnitelmalle päävolyyminsa, keskeisten tila- ja liikennejärjestelyjensä sekä tiettyjen 

arkkitehtuuridetaljien osalta. Ratkaiseva ero on kuitenkin se, että Järven ratkaisu perustui 

aineluokkajärjestelmälle, jossa opettajat pysyvät paikallaan ja oppilaat vaihtavat luokkaa,
51

 

mutta Ojonen käytti perinteistä kotiluokkajärjestelmää. 

 

Ojonen esitti piirustuksensa 31.1.1958 Salpausselän yhteiskoulun kannatusyhdistykselle. Ne 

hyväksyttiin pienin muutoksin.
52

 Koulu oli suunniteltu tontin luoteisnurkkaan niin, että piha-

maasta saatiin mahdollisimman iso ja laajennuksia voitiin tehdä mahdollisimman vapaasti. 

Tarkoitus oli nimittäin alunperinkin laajentaa koulua, kun oppilasmäärät kasvavat.
53

 

Rakennus oli karkeasti L:n muotoinen, maastoa myötäilevä volyymi, joka jakautui 

toiminnallisesti kahteen osaan. Pääosan muodosti keskushalli- ja luokkaosa, siiven opettajien 

tilat ja vahtimestarin asunto. Nämä olivat keskenään sadan asteen kulmassa todennäköisesti 

pihatilan hyödyntämisen takia. Tontin tilansäästöä oli sekin, että koulurakennus sijoitettiin 

Salpausselän rinteeseen niin, että korkeusero saatiin käytettyä hyväksi. 

 

Pihamaalta katsoen rakennuksen pääosassa oli voimistelusali, joka seisoi yhdentoista hoikan 

pilarin varassa. Salin yläosassa oli nauhaikkunarivistö, ajan arkkitehtoninen uutuus. Pilarien 

takana oli loggia, avoin pylväshalli, joka ikään kuin jatkui suurten ikkunoiden kautta 
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eteisaulaksi, mistä kaksi portaikkoa johti komeaan keskushalliin. Hallin rytmi oli hyvin 

intensiivinen: tila kohosi ylöspäin, ja samalla sen seinustoille sijoitetut luokkien portaikot 

loivat terävästi muotoillun vastaliikkeen. Keskushallin alaosassa oli kapeahko koroke, jonka 

takaa voimistelusali voitiin avata näyttämöksi. Ratkaisu on osoittautunut erittäin toimivaksi. 

40 vuotta se on kestänyt aikaa ja muuttuneita tarpeita.
54

 

 

Nauhaikkunat ja ilmeikkäät punatiilipinnat olivat 1950-luvun modernia eteenpäinkatsovaa 

arkkitehtuuria, jossa vielä oli inhimillinen käsityön leima. Menneestä nelikymmenluvusta, 

romanttisen ja koristeellisen jälkifunktionalismin aikakaudesta kertoi keittolan pieni 

koristeellinen parveke, herkkä yksityiskohta siiven horisontaalin ja savupiipun vertikaalin 

linjan yhtymäkohdassa.   

 

Keskushalliin sijoitettiin kaikkiaan yhdeksän luokkahuonetta, joista yksi oli fysiikan 

aineluokka. Se oli tarkoitettu myös filmien katseluun. Luokkiin saatiin länsi- tai itävalo. 

Eteishallin länsipäässä oli kemian- ja muovailuluokka, itäpäässä terveyssisaren 

vastaanottotila, jonka kannatusyhdistys halusi omaehtoisesti kouluun,
55

 sekä pukuhuone ja 

suihkut. Opettajainhuone- ja kansliasiiven toisessa kerroksessa oli voimistelusalin sivu- ja 

aputiloja sekä yhdistetty aamiaishuone, kerhohuone ja laululuokka sekä keittiö. Näihin 

tiloihin oli erillinen sisäänkäynti, jotta niitä voitiin käyttää esimerkiksi iltaisin oppilaiden 

kokouksiin ja juhliin. 

 

Koulun pääasialliseksi materiaaliksi valittiin punatiili. Alvar Aallon 1950-luvun merkittävien 

punatiilirakennusten, kuten Säynätsalon kunnantalon ja Kulttuuritalon ansiosta tiili löydettiin 

uudelleen, ja siitä tuli tuolloin hyvin suosittu julkisivumateriaali. Tiilen käyttökustannukset 

olivat myös edulliset.
56

 Ojonen käytti punatiiltä sekä julkivuissa että sisätiloissa 

keskushallissa. Sokkeliin tehtiin pesubetonirappaus, joka, kuten pilaritkin, maalattiin tumman 

siniharmaaksi. Ulkotasot olivat graniittia, ja keskushallin ulkoseinien ikkunoiden väleissä 

vuorottelivat punatiili ja kalkkirappaus.
57

 Muotiin palannut peltikatto ja voimistelusaliosan 

räystään pellitys olivat 1950-luvun uusia arkkitehtuurielementtejä.
58

 Ojonen oli hyvin innokas 

kokeilemaan uusia rakennusmateriaaleja, joita jo tuolloin, mutta varsinkin 1960-luvulla tuli 

markkinoille runsaasti.
59
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Kauniin korosteen punatiilelle antoivat tumman punaruskeat mahonkiovet. Tiiltä ja mahonkia 

korostivat myös maalatuille pinnoille eteisaulaan ja portaikkoon valitut sinisen ja siniharmaan 

sävyt, jotka olivat Ojosen väriskaalalle yleensäkin tyypillisiä. Ojosella oli sangen hienostunut 

värisilmä.
60

 

 

Rakennuksesta tuli sommitelmana erittäin tiivis ja yhtenäinen. Kouluille niin tyypilliset pitkät 

käytävät puuttuivat siitä kokonaan. Toiminnallisesti ratkaisu oli erittäin keskitetty, ja kaikki 

tilat olivat hyvin saavutettavissa ja kokonaisuus hallittavissa. Päivänvaloa oli runsaasti 

kaikkialla, koska ikkunapinta-ala oli suuri. Ulkoarkkitehtuuri oli hyvin dynaamista erityisesti 

idästä ja lännestä tarkasteltuna, sillä korkea keskushalli kaltevine kattolinjoineen ja 

viistottuine ikkunoineen antoi voimaa voimistelusaliosan ja siiven rauhallisille massoille. 

Niiden kappalemaisuus korostui, koska ulkonevat räystäät puuttuivat. 

Koulutalo valmistui elokuussa 1959. Vihkiäiset järjestettiin 19.3.1960.
61

 Salpausselän 

yhteiskoulun uusi uljas rakennus oli siis valmis. Se sai alkunsa kahden isän yhteisestä ideasta, 

kahden ihmisen voimanponnistuksesta ja innosta, jonka jakoivat myös heidän perheensä. 

Alkuvaiheiden työ oli hyvin perhekeskeistä ja lämminhenkistä, ja sitä sävytti vahva usko 

hankkeen tärkeyteen. Tämä usko ja into tarttuivat myös mukaan liittyneisiin ystäviin ja 

tukijoihin.
62

 Muun muassa toimitusjohtaja Arvi Tammivuori osallistui koulun 

rakennustyöhön. Hän lahjoitti eteisaulaan vaatenaulakot. Niilo Keskiaho kustansi rehtorin 

kansliaan kirjoituspöydän.
63

 Myös lahtelaiset tehdaslaitokset olivat mukana koulun 

rakentamis- ja sisustamistöissä.
64
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"Aholle oli rakennettu uusi uljas koulu". Salpausselän yhteiskoulun vastavalmistunut 

rakennus keväällä 1960. 

 

"KOULUN TOIMINTA LÄHTI HYVIN KÄYNTIIN"
65

 

 

Kuten kouluhankkeen alullepanijat olivat arvelleetkin, koulurakennus osoittautui pian 

ahtaaksi. Oppilasmäärä kasvoi, se oli lukuvuonna 1961 - 1962 jo 365.
66

 Lisäksi tarvittiin 

esimerkiksi kotitalous- ja käsityöluokkia. Voimassa ollut, vuonna 1941 vahvistettu 

lukusuunnitelma edellytti nimittäin monia käytännöllisiä aineita koulujen ohjelmaan. Tämä 

vaikutti kouluarkkitehtuuriin.
67

 Salpausselän yhteiskoulu pyrki vastaamaan näihin 

vaatimuksiin.  
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Salpausselän yhteiskoulun johtokunta vuonna 1964. Koulun rakentajat istuvat alarivissä. 

Ylärivissä vasemmalta tohtori Sulo Elomaa, toimitusjohtaja Kauko Saario, konttorinhoitaja 

Matti Paturi, toimitusjohtaja Luukas Valtari, teologian lisensiaatti Martti Vähälä ja 

eläinlääkäri Helmer Pråhl. Alarivissä istumassa vasemmalta rehtori Pekka Simula, 

talousneuvos Artturi Hagman, varatuomari Niilo Keskiaho, teollisuusneuvos Arvi 

Tammivuori ja insinööri Jouko Louhio.  

 

Ensimmäisen kerran koulun laajentamisesta keskusteltiin johtokunnassa kesällä 1961. 

Arkkitehti Ojonen oli alusta pitäen mukana suunnittelussa.
68

 Hänen valintansa 

siipirakennuksen suunnittelijaksi oli itsestäänselvä.
69

 Ojonen toimitti piirustukset 

johtokunnan nähtäviksi keväällä 1962.
70

 Aika oli rakentamiselle edullinen, mikä on aina ollut 

tärkeä seikka, kun Salpausselän yhteiskoulua on laajennettu. Koulutaloyhtiön joustavuus on 

ollut olennainen etu.
71

 

Ojonen esitti laajennukseksi pitkää kaksikerroksista siipeä keskushallin itäpuolelle. 

Suunnitelmat hyväksyttiin, ja rakennustyöt alkoivat lokakuussa 1962. Koulutyö uudessa 

siivessä alkoi vuoden kuluttua tästä.
72

  

Ojosen suunnitelmassa laajennus liittyi keskushalliin nivelellä, joka käsitti oleskeluaulan ja 

portaikon. Nivel välitti siiven ja keskushallin toisiinsa 110 asteen kulmassa. Nivel oli kiilan 
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muotoinen ja jatkui ulkona kapenevana sadekatoksena. Kokonaisuudessaan koulurakennus 

muodosti nyt rytmikkään, vapaasti ja vaihtelevasti etenevän rakenteen, joka kiersi 

Salpausselän rinnettä luontevasti. Koska rinne oli hyvin jyrkkä, sitä jouduttiin pengertämään 

siiven takaa betonimuurilla. Siiven ensimmäinen kerros oli osittain maan alla. 

 

Uusi siipi perustui sivukäytäväperiaatteelle. Luokkiin tuli etelävalo, ja luokkien takana olevat 

käytävät saivat valoa katon rajassa olevista kapeista ikkunoista. Toisen kerroksen 

oleskeluaulan pohjois- ja eteläseinä olivat lasia.  

 

Siiven ensimmäisessä kerroksessa oli opettajainhuone, tyttöjen ja poikien käsityöluokat, 

kotitaloustilat sekä luonnonhistorianluokka. Toisessa kerroksessa oli seitsemän lukioasteelle 

tarkoitettua luokkaa ja kuvaamataidonluokka muovailu- ja varastotiloineen. Uudet tilat 

paransivat suuresti koulun työrauhaa ja opetusta, koska käyttöön saatiin runsaasti eri-

tyisluokkia. Koulukeittola voitiin vapauttaa kokonaan sille kuuluvaan tehtävään, kun 

kotitalouden opetus sijoitettiin vartavasten suunniteltuihin tiloihin.
73

 Kotitalousluokat käsit-

tivät pesutuvan, silitys-, mankelointi- ja kuivaushuoneen, kylmiön, opetuskeittiön, 

ruokailuhuoneen sekä mallikodin. Myös käsityöluokat ja kuvaamataidonluokka olivat erittäin 

ajanmukaiset. Kouluhallituksen ylitarkastaja esitti tarkastuskierroksellaan uusista tiloista, 

kalusteista ja opetusvälineistä pelkästään kiittäviä lausuntoja.
74

 

 

Toiminnallisesti siipi aiheutti tietenkin välimatkojen kasvamista koulurakennuksessa. 

Siivessä oli pitkät käytävät, ja koulun eri tilat saattoivat sijaita suurenkin etäisyyden päässä 

toisistaan. Keskushallin ja siiven välille muodostui kapeahko ja pimeä käytävä, jonka kautta 

tyttöoppilaat joutuivat menemään pukuhuoneesta voimistelusaliin. Tämä oli laajennusosan 

aiheuttama haitta, jonka tuottamia toiminnallisia ongelmia vähensi kuitenkin uusien tilojen 

suoma väljyys. 
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Vuonna 1963 valmistuneen siipirakennuksen pitkät nauhaikkunarivistöt antavat sille valoisan 

ja keveän vaikutelman. 

 

Siipirakennuksen ulkoseinämateriaaliksi valittiin jälleen punatiili. Sokkeli oli betonia. 

Pellitykset olivat kuparia ja katto galvanoitua peltiä. Ikkunanpuitteet olivat valkoiset. 

Ulkoseinämateriaali yhdisti siiven ja keskushallin arkkitehtonisesti keskenään, mutta näiden 

kahden mittakaava erosi toisistaan. Siipi oli selvästi alisteinen keskushallille, mutta sen 

itsenäisyyttä ja omaa luonnetta korosti keskushallista poikkeava ikkunajako. Myös välittävä 

nivel erosi siiven ja keskushallin rytmistä. Sen lasiseinillä ja läpinäkyvyydellä pyrittiin 

aineettomuuteen ja kahden erilaisen elementin luontevaan yhteensovittamiseen. Salpausselän 

komea luonto oli nähtävissä oleskelutiloista elävänä havaintomateriaalina.  
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Siiven aulatilan ikkunoista Salpausselän komea luonto oli nähtävissä elävänä 

havaintomateriaalina. 

 

Pitkät nauhaikkunarivistöt antoivat siipirakennukselle valoisan ja keveän vaikutelman, kun 

taas keskushallin julkisivu oli luonteeltaan tätä jykevämpi ja suljetumpi. Siiven oli tarkoitus 

myötäillä Salpausselän reunaa horisontaalisena vyönä, mutta keskushallin tehtävänä oli olla 

maamerkki, vertikaalinen koroste. Arkkitehti lienee halunnut osoittaa tällä 

mittakaavajärjestelmällä sekä näiden kahden rakennusosan eriaikaisen synnyn että niiden 

hierarkisen eron. Keskushalli oli koulun sydän, yhteisen juhlan ja yhteishengen tyyssija, siipi 

oli arjen ja työn näyttämö.   

 

1960-luvun elementtirakentamisen ilme ja olemus oli siipirakennuksen arkkitehtuurissa 

olemassa vasta hienoisena aavistuksena. Sen paikalla muurattu tiilirunko kertoi menneestä 

vuosikymmenestä, mutta nauhaikkunarivit ja rakennuksen hillitty muodonanto ennustelivat jo 
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tulevien vuosien anonyymien elementtitalojen pyrkimystä toistettavuuteen ja 

yleispätevyyteen. 

 

Ojosen siipirakennus oli siis selvästi keskushalliosan jyhkeän arkkitehtuurin alisteinen jatke. 

1960-luvun alun kuuluisat suomalaiset koulurakennukset, kuten Alvar Aallon vuonna 1964 

valmistunut Teknillisen korkeakoulun päärakennus, Toivo Korhosen 1960 - 1966 rakennettu 

Tampereen Yhteiskunnallinen korkeakoulu sekä Jorma Järven kaksivaiheisesti vuosina 1958 

ja 1960 toteutettu Tapiolan yhteiskoulu ilmensivät ajan virtauksia kukin omalla tavallaan ja 

olivat sekä toiminnallisina että esteettisinä esimerkkeinä tuona aikana. Aallon ekspressiivi-

nen, omintakeinen massoittelu ja antiikin amfiteatterivaikutteet, Korhosen arkkitehtuurin 

hienostunut yksinkertaisuus ja toiminnallinen selkeys sekä Järven mutterimodulikokeilu ovat 

esimerkkejä arkkitehtien koulurakennukseen kohdistuneesta kiinostuksesta. 1960-luvun 

alussa koulurakennuksen liikenne-, valaistus-, kalustus- ja muista ratkaisuista keskusteltiin 

ammattipiireissä vilkkaasti. Arkkitehti-lehti julkaisi aiheesta teemanumeroita.
75

  

 

Arkkitehdit tutkivat muun muassa erilaisia mahdollisuuksia jakaa koulurakennus 

liikenteellisesti, toiminnallisesti ja äänieristyksen kannalta mielekkäiksi osiksi. Sisätilojen ja 

sisustusratkaisujen joustavuus sekä ergonomia olivat tärkeitä seikkoja koulusuunnittelussa. 

Arkkitehteja kiinnosti myös rakennuksen ja koulupihan suhde, luonnon merkitys 

oppimisympäristössä sekä koulurakennus osana kaupunkitilaa.
76

  

 

Ojonen ratkaisi kuitenkin oman tehtävänsä maltillisesti, antaen koulun ensimmäisen 

rakennusvaiheen jäädä sommitelman pääosaan. Lisäsiiven toiminnallisuus ja kahden 

rakennusmassan liittyminen toisiinsa olivat suunnittelutehtävän tärkeimmät funktionaaliset ja 

visuaaliset lähtökohdat. Koulurakennus oli nyt kokonaisuus, jonka eri osat toimivat 

käytännöllisesti ja luontevasti. Koulun oppilasmäärä oli uuden siiven valmistuessa 492, ja 

luokkia oli neljätoista.
77
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Keskushallin alaosassa on kapeahko koroke, jonka takaa voimistelusali voidaan avata 

näyttämöksi. Tällä korokkeella on avattu penkkaripäivän rieha vuonna 1972, ja rehtori Raimo 

Olkkonen on vielä tapahtuman hämmentämä. 

 

Lisäsiiven rakennusvaiheeseen liittyy myös keskushallin täydentäminen taiteilija Veikko 

Leppäsen veistämän Marsalkka Mannerheimin ratsastajapatsaan pronssisella pienoismallilla, 

joka asetettiin näyttämön eteen. Teos paljastettiin itsenäisyyspäivän aattona 1962.
78

 Yksi 

koulun perustajista, Artturi Hagman, toimi Lahden Ratsastajapatsastoimikunnan puheenjohta-

jana, ja kun hankkeesta jäi varoja, toimikunta teetti puheenjohtajalleen veistoksesta valoksen. 

Hagman lahjoitti sen Salpausselän yhteiskoululle.
79

 

 

"...OLISI UUDEN LISÄRAKENNUKSEN AIKAANSAAMINEN KOULUMME VAS-

TAISEN TOIMINNAN KANNALTA HYVIN TÄRKEÄÄ"
80

 

 

Koulun oppilasmäärä lisääntyi hyvää vauhtia. Vuoden 1968 keväällä se oli 619.
81

 1960-luvun 
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kuluessa oppikoulusta tuli yleensäkin yhä tärkeämpi koulutusväylä kansalaiskoulun kustan-

nuksella. Vuonna 1969 jo 60 prosenttia ikäluokasta lähti kansakoulusta oppikouluun eikä 

kansalaiskouluun.
82

 

 

Syksyllä 1966 Salpausselän yhteiskoulussa otettiin käyttöön kielistudio.
83

 Se sijoitettiin 

uuden siiven ensimmäiseen kerrokseen tyttöjen käsityöluokkaan, joka puolestaan siirrettiin 

kerhohuoneeseen. Muutoksia koulutyöhön toi myös samoihin aikoihin käyttöön otettu uusi 

lukusuunnitelma, jonka myötä oppilaiden ainevalintamahdollisuudet lisääntyivät. Tämä aihe-

utti ryhmätyötilojen tarvetta, ja näinä vuosina koulu alkoikin jälleen käydä ahtaaksi.
84

 Vuonna 

1967 tehdyn muistion mukaan toiveissa olivat myös muun muassa kirjasto, yksi 

ensimmäiselle luokalle tarkoitettu lisäluokkahuone, jotta opetusryhmät saataisiin 

pienemmiksi, uusi lääkärin ja terveydenhoitajan vastaanottotila, urheiluvälinevarasto sekä 

studioluokka "suljetun piirin televisiota" varten.
85

 

 

Unto Ojosen tammikuussa 1968 päiväämien luonnosten mukaan lisätilaa suunniteltiin 

ensimmäisen rakennusvaiheen siipirakennuksen jatkoksi sen suuntaisena massana ja pienenä 

poikittaisena siivekkeenä. Laajennus olisi ollut suuruudeltaan noin 8500 kuutiometriä. 

Suunnitelma hyväksyttiin johtokunnassa.
86

 Se hautautui kuitenkin pääasiassa 

peruskoulukaavailujen aiheuttaman epävarmuuden vuoksi. 

 

Ryhmätyö oli 1960-luvun uutuuksia. Se muutti kouluarkkitehtuuria ja lisäsi tilantarvetta.
87

 

Valinnaisaineet, joiden määrää suositeltiin noin viidennekseksi koko viikkotuntimäärästä, 

tarvitsivat tilaa. Kirjaston, lukusalien ja erikoisluokkien tärkeyttä korostettiin.
88

  

 

1960-luvun puolivälissä Suomeen ehti myös englantilaisten esikuvien mukainen sosiaalinen 

ajattelu, säästöt, jotka tuotettiin karsimalla rakennuksista edustustilat ja toteuttamalla 

koulutilat hyötyarkkitehtuuriperiaatteella. Koulutilojen estetiikan käsitettiin perustuvan juuri 

tarkoituksenmukaisuuden aikaansaamalle kauneudelle. Keskushallista tuli tämän opin 

mukainen rationaalinen ratkaisu. Ohuet ulkoseinärakenteet ja uudet mittajärjestelmät 

muodostivat uuden koulutalon kehyksen. Vuosikymmenen merkittävimmät koulurakennukset 

olivat tässä mielessä Kirmo Mikkolan ja Juhani Pallasmaan suunnittelema Vehkalahden 

kansakoulu ja samojen arkkitehtien yhdessä Erik Kråkströmin kanssa piirtämä Puotilan 
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ruotsinkielinen yhteiskoulu. Erityisesti Juhani Pallasmaa kritisoi estetisointia, joka tapahtui 

tekniikan ja tarkoituksenmukaisten rakenteiden kustannuksella. Hän toteutti näkemyksiään 

myös käytännössä.
89

 

 

Lahdessa rationalistisia suunnitteluperiaatteita voi nähdä esimerkiksi Jorma Vuorelman 

vuonna 1969 suunnittelemassa Mukkulan kansakoulussa sekä Kiveriön kansakoulussa, joka 

on arkkitehti Toivo Korhosen käsialaa vuodelta 1963. 

 

Koulunkäynnin sisältö tuli siis yhä monipuolisemmaksi uusine oppimismuotoineen ja -

tekniikoineen, mutta samalla koulurakennusta alettiin riisua eräänlaiseksi oppimistehtaaksi, 

jonka tuli tarjota mahdollisimman pelkistetty, taloudellinen ja rakenteellisilta ratkaisuiltaan 

äärimmilleen viritetty ympäristö koululaisille ja opettajille. Parhaimmillaan tämä merkitsi 

juuri ekonomisuutta, pohdittuja mitoituksia ja niiden suomaa muunneltavuutta ja joustavuutta 

sekä kauneutta, joka aina seuraa tehtävän tarkasti sanelemaa, hiottua suunnittelua. Kun 

Salpausselän yhteiskoulua lopulta laajennettiin, lisätilat sijoitettiin juuri tällaisen 

tarkoituksenmukaisuuden pohjalta.  

Vuoden 1975 peruskoulu-uudistus aiheutti suurimman paineen vuosien ajan kypsyneiden 

laajennushankkeiden toteuttamiseen Salpausselän yhteiskoulussa. Ennen peruskoulua vain 

noin puolet oppilaista oli käyttänyt koulun ruokalaa. Mitoitus oli tehty tätä silmälläpitäen. 

Peruskoulussa tarjottiin lounas kaikille oppilaille, joten ruokailutilaa tarvittiin lisää. Vuosina 

1975 - 1980 koulussa ruokaili lähes 700 oppilasta. Ateriointi oli porrastettu kolmeen vuoroon. 

Peruskoulun lukusuunnitelma vaati myös fysiikan ja kemian laborointitilat sekä lisää 

biologian- ja maantieteenopetuksen erikoistiloja.
90

  

Myös vuonna 1971 valmistunut koulutuskomitean mietintö ohjasi koulurakennusten 

arkkitehtuuria uusille urille. Se painotti koulutuksen tasa-arvoa, jolla tarkoitettiin 

oppimisvaikeudet minimoivaa ja opiskelumotivaatiota lisäävää opetusta. 1960-luvulla 

suosituksi tulleen ryhmätyön ja sille erikseen varattujen tilojen sekä itsenäisen opiskelun 

soppien ajateltiin parhaiten toteuttavan komitean tavoitteita.
91

   

 

Vuonna 1977 lisärakennussuunnitelma päätettiin tilata.
92

 Kaksi vuotta myöhemmin 

laajennusosa valmistui. Se sijoitettiin vuonna 1963 valmistuneen siipirakennuksen taakse. 

Paikka oli sekä toiminnallisesti että taloudellisesti paras mahdollinen, koska välimatkat 
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saatiin näin pidettyä mahdollisimman pieninä ja uusien ulkoseinien rakentaminen 

mahdollisimman vähäisenä. Myöskään portaikkoja ei tarvittu lisää, ja piha-alue jäi 

koskemattomaksi.  

 

Lisätilan suunnittelijaksi valittiin jälleen sama arkkitehtitoimisto kuin aikaisemminkin, 

vaikka Unto Ojonen ei enää piirtänytkään laajennusta. Hänen toimistonsa osakkaiksi olivat 

tulleet ensin arkkitehti Heikki Sipponen
93

 ja hieman myöhemmin arkkitehti Jorma 

Teerenmaa
94

. Toimisto oli kaikkien kolmen arkkitehdin nimissä. Sipponen suunnitteli 

Salpausselän yhteiskoulun toisen laajennusosan. 

 

Lahdessa ei ollut muuta julkista rakentamista laman loppuvaiheissa 1970-luvun lopulla, joten 

työn teettäminen tuli edulliseksi. Aluksi pohdittiin, pitäisikö rakennuspaikalle tuoda soraa ja 

pystyttää laajennus ainoastaan siiven toisen kerroksen tasalle sorapatjan päälle. Toinen 

vaihtoehto oli kaivaa harjunrinnettä, jotta saataisiin avointa tilaa taloudellisesti kahteen 

kerrokseen. Kahden kerroksen vaihtoehto valittiin. Koska laajennusosa tehtiin kaivamalla 

harjua, siitä saatiin erinomaista soraa. Laskentatyöt tehtiin huolellisesti, jotta kaivuun ja soran 

määrä saatiin ihanteelliseksi. Rakennusyhtiö otti soran hinnan huomioon urakassa, ja tulos oli 

edullinen.
95
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Toinen lisärakennus valmistumassa siiven ja harjun väliin syksyllä 1979.  

 

Osa Salpausselän historiaa avautui rakentajille, kun soraharjua leikattiin. Harjun seinämästä 

paljastui rivi vuoden 1918 sodan poteroita. Muutamia puita jouduttiin kaatamaan lisära-

kennuksen alta, ja niiden sisältä löytyi luoteja.
96

  

 

Lisärakennus suunniteltiin siten, että sekä ensimmäiseen että toiseen kerrokseen muodostui 

keskikäytävä. Osa Ojosen suunnitteleman nivelosassa sijainneen hallin lasista takaseinää 

peittyi uudisosan taakse. Näin tiloista tuli aikaisempaa pimeämpiä. Ensimmäisen kerroksen 

pohjoisseinään ei jyrkän rinteen vuoksi voitu suunnitella ikkunoita lainkaan, ja sinne tuli 

luonnostaan tiloja, jotka eivät välttämättä vaatineet luonnonvaloa. Ensimmäiseen kerrokseen 

sijoitettiin varasto, opettajien lepohuone, monistamo ja materiaalihuone, säilytystilaa 

oppilaiden tavaroille, voimailusali ja kutomasali. Vanhoja teknisen työn tiloja laajennettiin. 
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Siiven uusi opettajainhuone kelpaa edustustilaksikin. Presidentti ja rouva Koivisto vierailivat 

Hämeen läänin maaherra ja rouva Risto Tainion seurueessa koululla syksyllä 1987. 

 

Toiseen kerrokseen suunniteltiin rehtorien huoneet, arkisto, kanslia, opettajainhuone ja 

työskentelytilat, maantieteen ja biologian luokat varastoineen sekä ruokasali keittiöineen. 

Maantieteen ja biologian luokissa pystyttiin huomattavasti ylittämään suomalaisten 

koululuokkien keskipinta-ala, joka oli noin 60 neliömetriä. 1970-luvulla tutkijat suosittelivat 

luokan minimikooksi 90:ää neliömetriä ryhmätyötarpeiden turvaamiseksi sekä oppilaiden 

fyysisen ja psyykkisen liikkumatilan takaamiseksi.
97

 Suuri luokkakoko oli saavutus, johon 

hyvin harvassa koulussa päästiin taloudellisten rajoitusten takia.
98

   

Laajennuksen yhteydessä siipirakennuksen värejä muutettiin. Ojosen siniharmaiden sävyjen 

tilalle valittiin 1970-luvulle tyypillisiä voimakkaita värejä, keltaista ja oranssia. Keskushallin 

värejä ei sen sijaan muutettu, ja siinä on vieläkin alkuperäisiä maalipintoja.
99

 

 

Vuoden 1979 muutostöissä tutkittiin ensimmäisen kerran mahdollisuutta yhdistää 

keskushalliosassa sijainneet tyttöjen pukuhuoneet ja toisen kerroksen voimistelusali 
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kierreportaalla. Se sijoitettiin suunnitelmissa keskushalliosaa ja siipeä yhdistäneeseen 

niveleen. Näin olisi poistunut se haitta, että tytöt joutuivat menemään voimistelusaliin vanhan 

ja uuden osan yhdyskäytävän poikki. Suunnittelua jatkettiin monessa vaiheessa, vuosina 

1980, 1983 ja 1985, mutta lopulta hankkeesta luovuttiin kokonaan, koska portaat olisivat 

vieneet liikaa tilaa voimistelusalista ja sisääntuloaulasta.
100

  

 

Koska keittiö- ja ruokailutilat sijoitettiin laajennusosaan, vapautuivat vanhan osan tilat 

muuhun käyttöön. Vanhaan ruokalaan tehtiin kirjasto ja kirjastonhoitajan työtila. Vanhan 

puolen opettajainhuone muutettiin terveydenhoitajan ja koululääkärin vastaanottotiloiksi, 

jolloin vanha vastaanotto saatiin kokonaan voimistelunopettajan käyttöön. Kanslia muutettiin 

opinnonohjaajien työtiloiksi. Toinen vanhan siipirakennuksen asunnoista muutettiin 

oppilaiden kerhohuoneeksi. Uuden puolen opettajainhuone muutettiin pienryhmä- ja 

kerhotilaksi ja luonnonhistorian luokka tekstiilityön luokaksi. 

 

Uudisosan kattolinja tehtiin Ojosen siipirakennusta jonkin verran korkeammaksi siten, että 

katolle voitiin avata ikkunarivi luonnonvalon saamiseksi. Siipirakennuksesta tuli siis 

aikaisempaa korkeampi, mutta sitä ei juuri voi pihalta havaita, koska uudisosa on vanhaa 

siipeä taaempana. Laajennuksen julkisivumateriaaleiksi valittiin puhtaaksi muurattu punatiili 

ja sokkeleihin betoni, kuten Ojosenkin ratkaisuissa. Vesikatolle tehtiin huopakate.  

 

Laajennuksen tuloksena saatiin taloudellinen ja hyvin toimiva koulurakennus. 1970-luvun 

koulusuunnittelun painopisteet, oikea mittakaava, yhteiset kokoontumistilat, viihtyisä ruokai-

lu ja oppilashuolto
101

 voitiin erinomaisesti toteuttaa laajennuksessa. 
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Voimistelusali palvelee keväisin myös ylioppilaskirjoitusten näyttämönä. 

 

"...YHTIÖ ON VALMIS RAKENTAMAAN LIIKUNTAHALLIN..."
102

  

 

Ensimmäisiä kertoja Salpausselän yhteiskoulun muuttamisesta liikuntapainotteiseksi 

keskusteltiin 1970-luvun puolivälissä. Tuolloin laadittiin koululle uutta lukusuunnitelmaa. 

Siinä ehdotettiin, että valtion lukusuunnitelmaa voitaisiin muuttaa niin, että valinnaisten 

aineiden ryhmään lisättäisiin liikunnan ja terveyskasvatuksen kurssi. Lisäksi toivottiin, että 

tulevaisuudessa saataisiin perustetuksi liikuntalinja. Koulun oivallinen sijainti 

urheilupaikkojen läheisyydessä oli tarjonnut ajatuksen lisätä lahtelaista erikoiskoulutusta 

liikuntapainotteisuudella.
103

  

 

Vuonna 1987 Salpausselän lukiosta tuli liikuntapainotteinen, ja vuonna 1990 siitä tehtiin 

urheilulukio. Myös yläaste muuttui tuolloin liikuntapainotteiseksi. Tämä vaati jälleen uutta 

tilaa.
104

 Jo vuonna 1985 arkkitehti Heikki Sipponen oli suunnitellut uuden ATK-luokan 

Ojosen uuden siipirakennuksen pienryhmä- ja kerhotilaan sekä ATK-varaston ja taukotilan 
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oppilastavaroiden säilytystilaan. Tietokoneet olivat koulujen uusi aluevaltaus, joka vaati 

jälleen lisätilaa. 

 

Lukuvuoden 1985 - 1986 kuluessa alettiin keskustella liikuntahallin rakentamisesta yhdessä 

Lahden kaupungin kanssa,
105

 ja hanke saikin virkamiehiltä ja poliittisilta puolueilta myön-

teisen vastaanoton.
106

  

 

Koulu tarvitsi liikuntatiloja kipeästi. Olemassa olevat tilat täyttivät vain puolet sen tarpeista. 

Hankkeeseen saatiin mukaan myös muita oppilaitoksia. Koulun lähistöllä sijaitsevilta 

teknilliseltä oppilaitokselta, kauppaoppilaitokselta sekä taide- ja käsiteollisuusoppilaitokselta 

puuttuivat liikuntatilat kokonaan, ja vuonna 1986 niiden opetusohjelmaan tuli pakollinen 

liikunta. Ammattikoulun ja armeijan urheilukoulun liikuntatilat olivat riittämättömät. 

Mahdolliseksi yhteistyökumppaniksi kaavailtiin vielä ammatillista kurssikeskusta. Lahden 

kaupunki tarvitsi hallia palloilijoille ja eri urheiluseuroille. Kansainvälisen tason lentopallo-

otteluille sopivalle, tarpeeksi korkealle hallille todettiin olevan erityisesti tarvetta.
107

  

 

Hanke saatiin osaksi valtion liikuntapaikkasuunnitelmaa juuri sen vuoksi, että sillä oli 

yhteistyökumppaneita.
108

 Tässä koulu oli onnekas, sillä 1980-luvun loppupuolella Suomessa 

oli vireillä kaikkiaan yli kolmetuhatta liikuntapaikkahanketta, joista korkeintaan neljäsosalle 

voitiin harkita valtion tukirahoja.
109

 Opetusministeriö puolsi Salpausselän hallin rakenta-

mista.
110

  

 

Kesäkuussa 1985 päivätyissä luonnoksissa arkkitehti Heikki Sipponen esitti liikuntahallia 

koulutontin itäreunalle. Rakennusta suunniteltiin erilliseksi muusta koulukompleksista, mutta 

kuitenkin niin, että se sulki pihan lähes yhtenäisellä muurilla tontin itälaidalta. Rakennus oli 

sangen suuri: pihalle antava julkisivu oli noin 50 metriä leveä ja päädyt yli 40-metrisiä. 

Ensimmäisen kerroksen kerrosala oli noin 1700 neliömetriä, toisen noin 500. Suunniteltu 

rakennus täytti tontin itäosan miltei kokonaan.  

 

Liikuntahallin perusratkaisuissa sovellettiin Asikkalan liikuntahallin malleja. Halliin voitiin 

sijoittaa pituussuunnassa tennis-, koripallo- ja käsipallokenttä ja poikkisuunnassa kolme 

lentopallokenttää. Lisäksi se sisälsi kolme siirtokatsomoa sekä eteis-, pukuhuone-, 
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peseytymis- ja varastotilat. Katsomot oli mitoitettu normaalitilanteissa yli 700:lle, lentopallo-

otteluissa yli tuhannelle katsojalle.
111

  

 

Samaa suunnitelmaa sovitettiin myös koulutontin eteläsivulle siten, että julkisivu olisi 

avautunut luoteeseen koulun pihamaalle. Tämän vaihtoehdon etuna oli tasapainoinen 

sijoittuminen olemassa oleviin rakennuksiin nähden, parempi sulautuminen maaston 

korkeuseroihin sekä edullisemmat valaistusolosuhteet.
112

 Lahden kaupunginhallitukselle 

päädyttiin kuitenkin esittämään ensimmäistä sijoitusvaihtoehtoa, ja hallitus ilmoitti elokuussa 

1986 olevansa kiinnostunut hankkeesta.
113

  

 

Hanke kuului valtakunnan liikuntapaikkasuunnitelmaan, ja sen toteuttamista varten oli 

varattu 1,7 miljoonaa markkaa valtion rahaa. Kaupunginhallitus lykkäsi kuitenkin 

suunnitelmaa ensin vuoteen 1989 ja sitten 1990-luvun alkuun. Tuolloin hanke putosi Hämeen 

läänin liikuntapaikkasuunnitelmaan oltuaan vuoteen 1991 saakka valtion suunnitelmassa yli 

1,8 miljoonan markan määrärahalla. Vuonna 1992 Salpausselän koulu ryhtyi toimenpiteisiin 

liikuntahallin aikaansaamiseksi, koska kaupunki siirsi jälleen sen rakentamista.
114

 Myös 

läänin liikuntapaikkasuunnitelmissa hanke sitten lykättiin 1990-luvun lopulle.
115

  

 

 

"...SAAMME YHDEN LIIKUNTATILAN LISÄÄ JA MYÖS ASIANMUKAISET 

TILAT KEMIAN JA FYSIIKAN OPETUKSEEN"
116

 

 

1980- ja 1990-luvun alun kouluarkkitehtuuri pyrki aikaisempaa pienempään mittakaavaan, 

hajautettuihin solumaisiin yksiköihin, lapsille sovitettuihin etäisyyksiin ja miellyttäviin 

kodinomaisiin ratkaisuihin. Muunneltavuus, jousto ja monikäyttöisyys olivat 

koulurakentamisen perusasioita. Koulurakennuksen materiaalien, akustiikan ja muotojen 

katsottiin olevan ratkaisevia lapsen kehitykselle. Tutkimusten mukaan lasten mittakaavaa ei 

voi luoda pienentämällä kaavamaisesti aikuisten mittakaavaa, vaan sovittamalla 

normaalimitat haasteiksi lapsille ja kiinnittämällä akustisin ja erityyppisin tilaratkaisuin 

huomiota lasten ympäristöön. Tyhjä tila ja ennaltamääräämättömyys ovat tärkeitä 

havaintokokemuksia lapsille.
117
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Joitakin arkkitehtonisesti ja pedagogisesti kiinnostavia kokeiluja toteutettiin tällä 

ajanjaksolla. Tällainen oli esimerkiksi arkkitehti Vilhelm Helanderin vuonna 1981 suunnit-

telema Helsingin Katajanokan ala-aste, joka sijoitettiin Merikasarmin viereen vanhaan, viime 

vuosisadan kuluessa muotonsa saaneeseen tiilikompleksiin, jossa oli ollut sotilasmaneesi, 

sotilassoittokunnan tilat, pursi- ja takilavarasto sekä konepaja.
118

 Vanhojen rakennusten 

uusista poikkeavat tilakokemukset antanevat koululaisille konkreettisen käsityksen 

arkkitehtuurin kerroksisuudesta ja ajan kulumisesta.  

 

1990-luvun mielenkiintoisia saavutuksia on arkkitehti Ilmari Lahdelman suunnittelema 

helsinkiläinen Soinisen koulu, joka valmistui 1997. Se on kokonainen lasten kaupunki 

kortteleineen, toreineen, aukioineen ja toriravintoloineen. Koulussa ei ole kiinteitä 

luokkahuoneita eikä käytäviä, ainoastaan muunneltavia, lasten mittoihin sovitettuja 

tilasarjoja.
119

 

 

Suunnitteluaikansa arkkitehtonisia ajattelutapoja vasten palloiluhallihanke näyttää nyt siis 

varsin massiiviselta. Sen vankat edut, kuten läheisiä oppilaitoksia yhdistävä liikunta-

mahdollisuus sekä yhteys stadionin urheilutiloihin, jäivät saavuttamatta. Suuren 

hallirakennuksen siirtyminen toteutumattomana historiaan antoi sen sijaan mahdollisuuden 

rakentaa koulun pihapiiriin lisäosa, joka täydensi sitä sopusointuisesti. 

 

Liikuntatilojen puute oli suuri. Myös uutta luokkatilaa kaivattiin, erityisesti fysiikan- ja 

kemianopetukseen, koska entiset tilat olivat vanhanaikaiset ja riittämättömät.
120

 Niinpä 

koulutaloyhtiö päätti tutkia mahdollisuutta rakentaa liikunta- ja luokkatilat itse. Vuoden 1991 

lopussa kirjattiin ensimmäiset ajatukset koulun kolmannesta laajennuksesta.
121

 Kaksi vuotta 

myöhemmin, lokakuussa 1993 laajennus oli jo valmis.
122

 

 

Salpausselän koulun kolmas laajennus oli vaativa suunnittelutehtävä. Vanha koulurakennus 

oli hyvin pitkä, ja Ojosen keskushalli voimakas ja keskeinen arkkitehtoninen aihe. Lisäosan 

sijoitus, koko ja muoto vaativat tarkkaa harkintaa. Arkkitehtia evästettiin koulutaloyhtiössä 

siten, että uusi rakennus ei saanut olla korkeampi eikä pitempi kuin koulun vanhat osat.
123

 

 

Laajennuksen suunnittelijaksi valittiin koulun entinen oppilas, arkkitehti Tuomo Keskiaho
124

, 
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koska hänellä oli kokemusta koulusuunnittelusta. Arkkitehti Heikki Sipponen oli jo eläk-

keellä.
125

  

 

Kun Keskiaho aloitti suunnittelutyönsä, laajennuksen tilaohjelma oli valmis. Siihen 

sijoitettiin fysiikan ja kemian demonstrointiluokka, kolme laborointiluokkaa varastoineen, 

liikuntasali puku- ja pesuhuoneineen ja välinevarastoineen sekä opettajainhuone. Liikuntatilat 

tulivat ensimmäiseen kerrokseen, luokat toiseen.  

 

 

 

Työmaakokouksen osanottajat tarkastelemassa valmistumisvaiheessa olevaa kolmatta 

lisärakennusta loppukesällä 1993.  

 

Lisärakennuksen ensimmäinen kerros kaivettiin osittain maan alle, jotta rakennus ei olisi 

noussut vanhaa siipiosaa ylemmäs. Ne voitiin rakentaa samankorkuisiksi. Toisen kerroksen ja 

osittain myös ensimmäisen kerroksen liikenne perustui sivukäytävälle, joka sijaitsi 

rakennuksen eteläsivulla. Liikuntasalista ei rakennettu täysimittaista, koska vanha suunnitel-

ma liikuntahallista otettiin vielä huomioon.
126
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Laajennus sijoitettiin pitkänä rakennusmassana suorakulmaisesti Ojosen ensimmäisen 

vaiheen siipeä vastaan. Paikan valintaan vaikuttivat palloiluhallikaavailut edelliseltä 

vuosikymmeneltä, jolloin tontin eteläsivulle sovitettiin pihan sulkevaa massaa.
127

 Koska 

laajennuksesta suunniteltiin paljon palloiluhallia pienempää, paikka soveltui sille 

erinomaisesti. Pihasta tuli sopusuhtainen ja suojaisa, hieman epäsymmetrinen aukio. 

Uudisosan liittämisestä vanhaan kouluun luovuttiin, koska yhdistäminen osoittautui 

toiminnallisesti mahdottomaksi. Vanhassa koulussa olisi jouduttu muuttamaan rakenteita ja 

toimintoja huomattavasti, jos laajennus olisi liitetty vanhaan osaan.
128

 Myös esteettisesti 

erillinen ratkaisu oli hyvä. 

 

Keskiaho otti oman suunnitelmansa ainekset Ojosen keskushallista ja siivistä, mutta kun 

Ojoselle oli tyypillistä ankara symmetria, Keskiahon sommitelma perustuu epäsymmetrialle. 

Keskiaho valitsi samat materiaalit kuin Ojonen, mutta käytti niitä uudella tavalla. Keskiaho 

korosti sekä punatiiltä että rapattua pintaa ja jakoi julkisivun pitkittäin kahtia: rapattu osuus 

liitti laajennuksen lännessä vanhaan siipiosaan, ja tiiliosa sulki pihan kokonaisuudeksi. 

Vaalea rappaus myös häivytti pitkää rakennusmassaa ja antoi ilmavuutta piha-aukiolle. 

Sokkelit olivat samanlaista tumman siniharmaaksi maalattua betonia kuin vanhassa 

osassakin, mutta Keskiaho käytti huomattavasti matalampaa sokkeliosaa kuin Ojonen van-

hassa siivessä. Näin uusi rakennus saatiin näyttämään pienemmältä. 

 

Uudisosan ikkunat olivat hieman pienemmät kuin uudemman siiven ikkunat, mutta 

suuremmat kuin vanhimmassa siivessä, mikä korosti laajennuksen itsenäistä osaa. Myös 

laajennusosan ikkunajako muunteli hienostuneella tavalla Ojosen käyttämiä ikkunajakoja. 

Keskiaho ei käyttänyt aivan samanlaista ikkunajakoa kuin Ojonen, mutta riittävän 

yhteneväistä, jotta rakennuskompleksista tuli kokonaisuus. Oman syntyaikansa ilmentymä 

laajennuksessa oli sisäänkäynnin katos, joka epäsymmetrisyydellään kertoi 1990-luvusta. Se 

oli vastaus Ojosen katokselle, jota kohti se kurotti yli pihan. Ojonen muotoili omansa 

virtaviivaiseksi ja teräväksi, Keskiaho omansa pyöreälinjaiseksi ja suojelevaksi. 
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1960- ja 1990-luvun näkemykset sisääntulokatoksen muodosta: Ojosen terävä ja 

virtaviivainen, Keskiahon pyöreälinjainen ja suojeleva. 

 

Kun fysiikan ja kemian opetukselle oli nyt saatu uudet tilat, vanha fysiikanluokka muutettiin 

musiikkiluokaksi, jota voitiin käyttää myös video- ja suurryhmätilana. Kemianluokasta tuli 

normaaliluokka.
129

 Vuonna 1995 muutettiin Ojosen uuden siiven väritys. 1970-luvun raskaat 

värit tekivät tilaa Ojosen hengen mukaiselle väritykselle. Arkkitehti Keskiaho käytti vanhoja 

siniharmaita sävyjä, mutta vaaleampina kuin Ojonen. Näin valottoman käytävän ilme 

keveni.
130

 1996 Keskiaho suunnitteli teknisen työn tilojen uudistuksen ja seuraavana kesänä 

korjattiin kuvaamataidon tilat.
131

  

 

Koulu tarvitsee edelleen uutta tilaa. Oppilaita on nyt jo lähes 750.
132

 Suunnitelmissa - 

kuitenkin todennäköisesti vasta vuosien päässä - on laajennusosa, johon sijoitettaisiin tiloja 
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ATK:ta varten. Opetusryhmät ovat pienentyneet, ja luokaton lukio tarvitsee joustavia tiloja. 

Kirjasto on käymässä ahtaaksi. Oppilaiden tavarat vaatisivat säilytystilaa. Oppilaiden 

oleskelutilaa kaivataan lisää, samoin tilaa oppilaanohjaukselle. Liikuntapainotteisen koulun 

urheiluvälinehuolto pitäisi sijoittaa nykyistä väljemmin.
133

  

 

Arkkitehti Keskiaho on jo tutkinut mahdollisuuksia ratkaista nämä ongelmat. Laajennusta 

kaavaillaan Ojosen ensimmäisen ja toisen rakennusvaiheen väliin, nivelosan jatkoksi. Lisäosa 

tulisi rinteeseen kiilamaisena siten, että se työntyisi osittain myös keskushallin taakse. Tämä 

ratkaisu poistaisi pimeän käytävän, joka on ollut pulmana vuoden 1963 laajennuksesta 

saakka.
134

 Näin säilytettäisiin myös pihan kauniit suhteet ja kasvillisuus.  

 

"KOULURAKENNUS ON PEDAGOGISEN TOIMINNAN ULKOINEN TEKIJÄ"
135

  

 

Ahon suuri hiekkakenttä on kaukana menneisyydessä, siitä on muistona ainoastaan 

koulutontin itäosassa oleva palloilualue. Pihamaalla on jo suuria puita ja pensaita. Niitä on 

istutettu monissa vaiheissa: historiallinen yksityiskohta on Mytäjäisissä asuneiden Ahtolan 

veljesten vuonna 1936 Berliinin olympialaisten 10 000 metrin juoksun Suomen 

kolmoisvoiton kunniaksi istuttama tammi.
136

  

 

Vuoden 1979 laajennuksen yhteydessä istutettiin runsaasti puita.
137

 Arkkitehti Tuomo 

Keskiaho teki vuonna 1993 istutussuunnitelman, jonka mukaan pihaa täydennettiin koivuilla, 

pihlajilla, kääpiövuorimännyillä, norjanangervoilla ja aronioilla. Keskellä pihaa, pienellä 

kumpareella kasvavat edelleen komeat vanhat käkkyrämännyt, jotka ovat seuranneet kaikkia 

Salpausselän koulua käyneitä opettaja- ja oppilaspolvia. 

 

Lahden kaupungin kasvaessa koulun sijainti on osoittautunut mitä oivallisimmaksi. Oppilaat 

ja opettajat tavoittavat koulunsa lukuisten hyvien liikenneväylien, kävely- ja pyöräteiden 

ansiosta. Vaikka tontti alunperin sijaitsi hieman syrjässä, koulu on aina ollut suureen 

tarpeeseen erityisesti läntisten kaupunginosien lapsille. Myös Hollolasta ja Kärkölästä koulu-

laisia tuli erityisesti alkuaikoina runsaasti. Koulu on nyt sopivalla paikalla. Ja se on pystytetty 

parhaalle mahdolliselle pohjalle, Salpausselän terveelliselle soralle.
138
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Kun koulukokonaisuutta katsoo Hämeenlinnantieltä, pääosassa seisoo edelleenkin vuonna 

1958 valmistunut keskushalli. Sen ympärille on kasvanut monimuotoinen, nykyaikainen 

koulu, joka on lukuisista rakennusvaiheistaan huolimatta yhtenäinen ja tasapainoinen. Vaikka 

suunnittelijat ovat aina olleet vaikean tehtävän edessä laajentaessaan koulua, he ovat kaikki 

omalla käsialallaan, mutta yhteistä punaista lankaa seuraten luoneet vankan kokonaisuuden.  

 

Salpausselän koulu on samalla sekä vanha että ajaton. Vuosien kuluminen näkyy sen seinissä 

monina syntyhetkestään kertovina muotoina ja yksityiskohtina, mutta ikiaikainen punatiili ja 

maltillinen suunnittelu antavat sille voimaa tulevaisuutta varten. Se tulee kestämään paitsi 

tuhansia askelia myös vuosikymmenien katseita. "Salppurilaisilla" on aina ollut koulu, jossa 

on muistettu, että "kouluja rakentamalla tuotetaan ympäristöjä, joissa modernin yhteiskunnan 

kohtaloista päätetään"
139

.    

 

 

 

Vuonna 1958 valmistuneen keskushallin ympärille on kasvanut monimuotoinen nykyaikainen 
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koulu, joka on lukuisista rakennusvaiheistaan huolimatta yhtenäinen ja tasapainoinen. 

 

 

 

 

 

 

 

Hämeen valtatien varressa oli vielä 1960-luvun alussa muutama maatalo, joissa kasvatettiin 

muun muassa sikoja.  
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1990-luvun lopulla pientalot ovat hävinneet. Niiden tilalla on edustava puisto, vuonna 1993 

valmistunut kolmas lisärakennus ja parkkitilaa, jota nykyään tarvitaan paljon. 
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