
 

 

 

 

 

 

PIRKKALAN KUNTA 

KOULUKESKUKSEN JA  

URHEILUTALON YMPÄRISTÖN  

HISTORIASELVITYS 
 

 

Tilaaja 

Pirkkalan kunta 

 

Asiakirjatyyppi 

Raportti 

 

Päivämäärä 

26.11.2019 

 

Hanke, johon työ liittyy  

Naistenmatkan asemakaavan muutos 

 



 

 

 

 

 

 

 

PIRKKALAN KUNTA 

KOULUKESKUKSEN JA URHEILUTALON YMPÄRISTÖN 

HISTORIASELVITYS 

 

  

 

Ramboll 

PL 718 

Pakkahuoneenaukio 2 

33101 TAMPERE 

P +358 20 755 611 

F +358 20 755 6201 

www.ramboll.fi    

 

 

Tarkastus 26.11.2019 

Päivämäärä 26.11.2019 

Laatija Laura Kömi, Eveliina Könttä 

Tarkastaja Kirsikka Siik 

Hyväksyjä Pirkkalan kunta 

Kuvaus Raportti 

 
  



 

 

Koulukeskuksen ja urheilutalon ympäristön historiaselvitys  

 

 

 

 
 
 

  

SISÄLTÖ 

1. PERUSTIEDOT 1 
2. JOHDANTO 2 
2.1 Rakennukset ja lähiympäristö 2 
2.2 Kaavatilanne ja aiemmat selvitykset 2 
2.2.1 Maakuntakaava 2 
2.2.2 Yleiskaava 2 
2.2.3 Asemakaava 3 
2.2.4 Aiemmat selvitykset 3 
3. ALUEEN HISTORIALLINEN TAUSTA 5 
3.1 Koulujärjestelmän historiaa 5 
3.2 Koulukeskuksen ja urheilupuiston alueen historialliset kerrokset 5 
3.3 Arkkitehtuurihistoria, tyylihistoria ja suhde ajan suunnitteluperiaatteisiin 11 
3.4 Tiivistelmä suunnittelu- ja rakentamisvaiheista 12 
4. KOHDEKORTIT 13 
4.1 Suupanniityn koulu (yläaste) 13 
4.2 Pirkkalan yhteislukio (vanha rakennus) 21 
4.3 Naistenmatkan koulu (ala-aste) 28 
4.4 Pirkkalan vapaa-aikakeskus (liikuntatalo) 37 
4.5 Uusi lukio 41 
5. KAUPUNKIKUVALLINEN ANALYYSI KESKEN 42 
5.1 Suhde lähiympäristöön 45 
5.2 Rakennusten rooli kaupunkikuvassa 45 
5.3 Rakennukset suhteessa muihin saman aikakauden rakennuksiin Pirkkalassa 46 
6. JOHTOPÄÄTÖKSET KESKEN 46 
7. LÄHDELUETTELO 47 
 

 

 



 

 

PIRKKALAN KUNTA – KOULUKESKUKSEN JA URHEILUTALON YMPÄRISTÖN HISTORIASELVITYS 

 

 

 

 

 

1 

 

1. PERUSTIEDOT 

Tämä Pirkkalan koulukeskuksen ja urheilutalon ympäristö koskeva historiaselvitys syventää alu-

eelle laadittua yleiskaavatason kulttuuriympäristöselvitystä (Pirkkalan moderni rakennusperintö, 

Hinnerichsen 2008). Selvitys on tehty asemakaavan muutosta varten ja sen tarkoitus on vastata 

MRL 9 §:n edellyttämää selvityksen tasoa. Selvitysalueen likimääräinen rajaus on esitetty kuvassa 

yksi.  

 

Kohde: Pirkkalan koulukeskus (Naistenmatkan koulu, Suupanniityn koulu, Pirkkalan yhteislukio ja 

Pirkkalan Vapaa-aikakeskus) 

Osoite: Koulutie, Pirkkala  

Pääsuunnittelija: Pekka Ilveskoski & Mikko Knuuti 

Muut suunnittelijat: Arkkitehtitoimisto KSOY, Arkkitehdit Ahlström Oy 

Rakennuttaja: Pirkkalan kunta 

Suunnitteluajankohta: 1967-  

Käyttötarkoitus: opetusrakennukset  

 

 

Kuva 1. Selvitysalueen likimääräinen rajaus ilmakuvassa.  

 

Työn on toteuttanut Ramboll Finland Oy, jossa työstä ovat vastanneet tekniikan kandidaatti (ark-

kitehtuuri) Laura Kömi ja arkkitehti Eveliina Könttä. Selvityksen tarkoituksena on kokonaiskuvan 

luominen alueen kehitysvaiheista ja nykytilanteesta sekä historiallisten ja kaupunkikuvallisten omi-

naispiirteiden määritteleminen. Työmenetelminä on käytetty maastokäyntejä, valokuvausdoku-

mentointia, rakennusinventointia, historiaselvityksiä sekä arkistotyöskentelyä. Merkittävimmän 

lähdemateriaalin muodostavat Pirkkalan kunnan rakennusvalvonnan arkiston lupakuvat. Maasto-

käynti suoritettiin 15.10.2019. Lähdeluettelo on selvityksen lopussa. 
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2. JOHDANTO 

2.1 Rakennukset ja lähiympäristö 

Pirkkalan koulukeskus (nykyiset Suupanniityn koulu, Naistenmatkan koulu sekä Pirkkalan yhteis-

lukio) sijaitsevat aivan Pirkkalan keskustan tuntumassa, keskustaa halkovan Suupantien sekä Len-

toasemantien, Ollikantien ja Vähäjärven väliin jäävällä alueella. Koulurakennusten ja niiden välei-

hin jäävien pihapiirien lisäksi alueeseen sisältyy Pirkkalan vapaa-aikakeskus sekä keskusurheilu-

kenttä. Pinta-alaltaan kokonaisuus on noin 10 hehtaarin suuruinen.  

 

Alueen länsipuolta rajaa 70-80-luvun taitteen kolmikerroksisista kerrostaloista koostuva koko-

naisuus. Eteläpuolta rajaa voimakkaasti Vähäjärven asuinalueelle vievä luode-kaakko-suuntainen 

Ollikantie. Itäreunalta aukeaa Vähäjärvi ja pohjoispuolella sijaitsee Pirkkalan keskusta.  

 

2.2 Kaavatilanne ja aiemmat selvitykset 

2.2.1 Maakuntakaava 

Selvitysalueella on voimassa vuonna 2017 hyväksytty Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Selvi-

tysalue on kekustatoimintojen (C) aluetta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Ote Pirkanmaan maakuntakaa-
vasta 2040. Selvitysalue (valkoinen ym-
pyrä) on osoitettu keskustatoimintojen 
alueeksi.  

 

2.2.2 Yleiskaava 

Selvitysalueella on voimassa vuonna 2013 hyväksytty ja 2016 voimaan kuulutettu Pirkkalan taa-

jamayleiskaava 2020. Selvitysalue koostuu julkisten palvelujen ja hallinnon sekä urheilu- ja virkis-

tyspalvelujen alueista. Lisäksi alueella sijaitsee modernin rakennusperinnön kulttuurihistoriallisesti 

arvokas kulttuuriympäristön kohde, Koulukeskus.  
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Kuva 3. Ote Pirkkalan taajamayleiskaa-
vasta 2020. Selvitysalue (valkoinen ym-
pyrä) on osoitettu Julkisten palvelujen ja 
hallinnon sekä urheilu- ja virkistyspalve-
lujen alueiksi.  

 

2.2.3 Asemakaava 

Selvitysalueella on voimassa osittain Naistenmatkan rakennuskaava vuodelta 1995 sekä osittain 

Naistenmatkan asemakaavan muutos vuodelta 2015.  

Kuva 4. Asemakaavatilanne selvitysalueella.  

2.2.4 Aiemmat selvitykset 

Selvitysalueelle on laadittu yleiskaavatasoinen rakennetun ympäristön selvitys, Pirkkalan moderni 

rakennusperintö (Hinnerichsen, 2008). Työn tarkoituksena on ollut määritellä modernin rakennus-

perinnön (noin 1930-1990) kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet ja aluekokonaisuudet Pirkka-

lassa. Hinnerichsen kuvailee Pirkkalan koulukeskusta seuraavasti:  

 

Historia 

Pirkkalan koulukeskuksen alue kuuluu Naistenmatkan kylään ja Suupan tilan alueisiin. Koulukeskus alkoi ra-

kentua vuonna 1968 Suupanmäen eteläpuolelle, kun nykyisen Suupankujan ja Ollikantien tuntumaan valmistui 

Pirkkalan kunnan keski- ja kansalaiskoulu, eli nykyinen yläaste ja sen työpajarakennus. Keskus täydentyi 

vuonna 1973 rakennetulla lukiolla ja 1977 ala-asteen koululla. Koulukeskusta on sittemmin laajennettu useassa 

vaiheessa, viimeisen laajennuksen ja peruskorjauksen ollessa tätä selvitystä tehtäessä parhaillaan käynnissä. 
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Ympäristö 

Pirkkalan koulukeskus sijaitsee kuntakeskuksen eteläosassa lähes suorakaiteen muotoisella tontilla, jota rajaa-

vat idästä Koulutie, etelästä Ollikantie ja lännestä Suupankuja. Pohjoisessa tontti rajautuu Pyhäjokeen. Koulu-

keskuksen kortteli on 3,4 ha:n suuruinen. Siinä sijaitsee myös aluelämpökeskus. Lähiympäristön rakennuksia 

ovat Suupankujan 1960-70-Iuvuilla rakennetut kerrostalot sekä 1998 valmistunut Pirkkalan Liikuntatalo (Kou-

lutie 9). 

 

Kuvaus 

Koulukeskuksessa toimivat Naistenmatkan ala-aste, Suupan erityiskoulu, peruskoulun yläaste ja lukio. Koulu-

keskus on myös Pirkkalan kansalaisopiston merkittävin toimintapiste. Koulukeskus on rakentunut nykyasuunsa 

vähitellen vuosina 1968-2008. Eri aikoina rakennetut osat poikkeavat osin voimakkaastikin toisistaan, muo-

dostaen melko epäyhtenäisen, mutta arkkitehtonisesti kiinnostavan ja kerroksellisen kokonaisuuden. Vanhim-

man osan julkisivut ovat rapattuja ja valkoiseksi maalattuja. Ala-asteen koulurakennukset on vuorattu puh-

taaksimuuratuilla kalkkihiekkatiilillä. Uusin vuonna 2007 valmistunut osa muistuttaa arkkitehtuuriltaan van-

himpia osia valkoisiksi rapattuine julkisivuineen. 

 

Koulukeskuksen yläasteen ja lukion rakennusten suunnittelusta vastasi arkkitehti (safa) Pekka Ilveskoski (1931 

- 1987). Ilveskoski oli suomalainen arkkitehti, jolla oli oma arkkitehtitoimisto Tampereella. Tunnetuin Ilveskos-

ken suunnittelemista rakennuksista on Tampereella sijaitseva Näsinneulan näkötorni (1971). Hänen muita töi-

tään ovat mm. Tampereen Poliisitalo (1963) ja Sara Hildenin taidemuseo (1979, yhdessä Asko Rasinperän 

kanssa). Peruskoulun yläasteen rakennus valmistui v. 1968, lukio 1973 ja yläasteen laajennusosa vuonna 1975, 

kaikki Ilveskosken suunnittelemina. 

 

Naistenmatkan koulun (ala-asteen) rakennukset on suunnitellut arkkitehti Mikko Knuuti. Ensimmäinen raken-

nusvaihe valmistui vuonna 1977 ja toinen vaihe vuonna 1985. Knuuti suunnitteli myös vuonna 1981 valmistu-

neen yläasteen ja lukion yhteisen rakennuksen. Laajennuksia on tämänkin jälkeen tehty useita. Lukion ja ylä-

asteen yhteinen lisärakennus valmistui 1990, minkä lisäksi yläasteen ruokalaa on laajennettu jopa kaksi kertaa. 

 

Kulttuurihistorialliset arvot 

Rakennushistoriallinen arvo: Arkkitehtoninen 

Historiallinen arvo 

Ympäristöarvo 

 

Arvojen perustelut 

Monien laajennusten ja peruskorjausten jälkeen koulukeskuksessa on yhä erotettavissa kiinnostavia ajallisia 

kerrostumia ja arkkitehtonisia ominaispiirteitä. Erityisen arvokkaita rakennuksen osia ovat arkkitehtonisesti 

ansiokkaat Pekka Ilveskosken suunnittelemat vanhimmat osat, yläaste ja lukio 1960-70-luvulta. 

 

Lisätiedot ja toimenpidesuositukset 

Koulukeskuksen eri osien arkkitehtoniset piirteet tulisi säilyttää mahdollisimman muuttumattomina. Tämä tulee 

huomioida erityisesti tulevien peruskorjaus- ja laajennustöiden yhteydessä, jolloin julkisivuihin ei tulisi tehdä 

merkittäviä rakennuksen muotoa ja ilmettä muuttavia muutoksia. Laajennusosien sijoittamiseen koulukeskuk-

sen sisäpihalle tulee suhtautua kielteisesti. 
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3. ALUEEN HISTORIALLINEN TAUSTA 

3.1 Koulujärjestelmän historiaa 

Vuonna 1968 säädettiin laki suomalaisen koulujärjestelmän perusteista, mikä sai aikaan siirtymi-

sen kansakouluista peruskouluihin. Lain mukaan ennen tammikuun viimeistä päivää vuonna 1971 

piti olla perustettuna koulusuunnittelutoimikunta, jonka tehtävänä tulisi olemaan valmistella kun-

nan koulusuunnitelma. Pirkkalassa toimikunnan perustamisesta päätettiin 12.10.1970 ja valmis 

koulusuunnitelma oli kunnanvaltuuston hyväksyttävänä jo pari kuukautta myöhemmin, 

19.12.1970.1 

 

Siirtymää uuteen koulujärjestelmään toteutettiin vuosina 1972-1977, Lapin läänistä alkaen kohti 

pääkaupunkiseutua. Suomi oli jaettu 58 toimeenpanoalueeseen, joista oli koitettu saada maantie-

teellisesti, toiminnallisesti ja koulutusmahdollisuuksiensa puolesta mahdollisimman yhtenäisiä ko-

konaisuuksia. Lapin lääni siirtyi peruskouluun ensimmäisenä ja kokonaisuudessaan heti ensimmäi-

senä vuonna. Muutoin siirtymä tapahtui lääneittäin, pohjoisimmista toimeenpanoalueista aina kohti 

alempia. Pirkkala siirtyi uuteen koulujärjestelmään Hämeen läänistä yhdessä Kurun kanssa 

1.8.1972.2 

 

Koulusuunnitelman lisäksi Pirkkalan kunnassa tehtiin kouluohjesääntö. 9.11.1972 kunnanvaltuus-

ton hyväksymän säännön mukaan koululaitokseen kuului nyt:  

- Ala-asteen koulupiiri:  

o Hyrsingin, Kirkonkylän, Naistenmatkan, Nuolialan ja Toivion koulut 

- Peruskoulun yläasteen koulupiiri 

- Pirkkalan yhteislukio3 

 

Vaikka virallinen siirtymä Pirkkalassa toteutettiin vasta 1972, esimerkiksi yläaste oli ollut perus-

koulukokeilussa mukana jo vuodesta 1967.4 

 

3.2 Koulukeskuksen ja urheilupuiston alueen historialliset kerrokset  

Koulukeskuksen alueen rakentuminen sai alkunsa Pirkkalan kunnan keski- ja kansakoulun raken-

tamisella (nykyisin Suupanniityn koulu/yläaste). Kunta oli tehnyt marraskuussa 1963 päätöksen 

hankkia Naistenmatkalta tontin uudelle keski- ja kansakoulurakennukselle. Suunnitelmia jouduttiin 

muuttamaan, kun kunta aloitti peruskoulukokeilun vuonna 1967. Lokakuussa 1967 rakennusluvan 

saanut, noin 3300m2 suuruinen koulurakennus valmistui vuonna 1968. Avajaisia juhlittiin 

25.1.1969. Yläasteen oppilaat olivat aloittaneet koulun käynnin tiloissa jo edeltävänä syksynä. Ko-

konaisuuteen kuului tällöin päärakennus sekä sen länsipuolella sijainnut työpajarakennus. Vuonna 

1972 haettiin lupaa Pirkkalan yhteislukion rakennukselle, joka sijoittui keski- ja kansakouluraken-

nuksen itäpuolelle. Noin 870m2 suuruinen rakennus valmistui vuonna 1973. Molemmat rakennuk-

set, sekä keski- ja kansakoulun että yhteislukion suunnitteli arkkitehti Pekka Ilveskoski.5 

 

1970-luvun alussa tapahtuneen koulujärjestelmämuutoksen yhteydessä keski- ja kansakoulu 

muuttui Pirkkalan peruskoulun yläasteeksi. Tilat alkoivat käydä pian ahtaaksi ja päärakennukselle 

haettiin rakennuslupaa 2-kerroksiseen lisärakennusosaan vuonna 1973.  

 

                                                
1 Hockman, Karhu & Mäkelä, 1987: s. 98 

2 Hockman, Karhu & Mäkelä, 1987: s. 98 

3 Hockman, Karhu & Mäkelä, 1987: s. 98 

4 Hockman, Karhu & Mäkelä, 1987: s. 98 

5 Hockman, Karhu & Mäkelä, 1987: s. 106, PRA Ilveskosken piirustukset 
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Kuva 5. Alkuperäiset raken-
nukset sovitettuna nykypäi-
vän ilmakuvaan. Punaisella 
Keski- ja kansakoulu työpaja-
rakennuksineen sekä Pirkka-
lan yhteislukio. Keltaisella 
Keski- ja kansakoulun eli ylä-
asteen laajennusosa. (Ilma-
kuva: MML) 

 

 

Kuva 6. Vierekkäin asetetut ortoilmakuvat6 vuosilta 1966 (vasen) ja 1974 (oikea). Vuoden 1966 kuvassa 
selvitysalue on vielä selkeästi rakentumatonta peltoaluetta. Vuoden 1974 kuvassa on havaittavissa Yläas-
teen päärakennus laajennusosan kera, työpajarakennus sekä Pirkkalan yhteislukion rakennus. (Ilmaku-
vat: Tampereen kaupungin karttapalvelu) 

Vuonna 1977 alue täydentyi ala-asteella, joka nykyisin tunnetaan Naistenmatkan kouluna (raken-

nuslupa 1976). Ala-asteen suunnittelijana toimi arkkitehti Mikko Knuuti. Knuuti suunnitteli tämän 

jälkeen myös muutoksia yläasteen ja lukion rakennuksiin: vuonna 1979 koulurakennusten koko-

naisuus täydentyi noin 930m2 suuruisella lisärakennuksella, joka yhdisti yläasteen ja lukion raken-

nukset toisiinsa yhdyskäytävän avulla. Uuden lisärakennuksen ja yhdiskäytävien rakentaminen 

vaati muutostöitä yhdyskäytävän liitoskohdissa. 

                                                
6 Tampereen kaupungin karttapalvelu 

Laajennus 1973 

Työpaja 1968 Keski- ja kansakoulu 1968 

Yhteislukio 1973 

https://kartat.tampere.fi/oskari/
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Kuva 7. Rakennusten kerrostuneisuutta vuonna 1979 esitettynä nykypäivän ilmakuvan päällä. Punaisella 
on esitetty alkuperäisiä rakennuksia, keltaisella laajennuksia ja violetilla sisätiloissa tapahtuneita muu-
toksia. (Ilmakuva: MML) 

Vuonna 1984 alkoi ala-asteen laajentamisen suunnittelu. Ala-astetta laajennettiin rakennuksen itä-

puolelle. Arkkitehti Mikko Knuuti suunnitteli noin 1300 m2 kokoisen laajennusosan, joka valmistui 

1986. Knuuti suunnitteli myös tuolloin sisätiloihin tehdyt muutostyöt (kaksi luokkahuonetta ja kaksi 

varastohuonetta ala-asteen kaakkoiskulman jatkeeksi). Vuonna 1980 alueen eteläreunaan, Olli-

kantien varrelle sijoitettiin väliaikainen lämpökeskus. Vuonna 1985 väliaikaiselle lämpökeskukselle 

haettiin vielä jatkolupaa, mutta vuonna 1988 se päätettiin rakentaa pysyvänä rakennuksena sa-

malle paikalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8. Rakennusten kerrostuneisuutta vuonna 1985 esitettynä nykypäivän ilmakuvan päällä. Punaisella 
on esitetty alkuperäisiä rakennuksia, keltaisella laajennuksia ja violetilla sisätiloissa tapahtuneita muu-
toksia. (Ilmakuva: MML) 

Ala-aste 1977 

Yläasteen ja lukion yhdistänyt lisäosa 1979 

Ruokalan laajennos 1979 

Ala-asteen laajennusosa 1986 



 

 

PIRKKALAN KUNTA – KOULUKESKUKSEN JA URHEILUTALON YMPÄRISTÖN HISTORIASELVITYS 

 

 

 

 

 

8 

 

Kuva 9. Vuoden 1987 ortoilmakuvasta on havaittavissa Yläaste-lukio sekä ala-aste juuri valmistuneen laa-
jennusosansa kera. Myös alueen lähiympäristö on täydentynyt kerrostalokorttelein. Ilmakuvassa näkyy 
rantaan sijoitetut tenniskentät. Urheilukenttä on rakennettu 1980- ja 1990-lukujen taitteessa. (Ilmakuva: 
Tampereen kaupungin karttapalvelu) 

Vuonna 1990 rakennettiin pihaan ensimmäinen väliaikainen viipalekoulu. Yksikerroksinen, noin 470 

m2 suuruinen ja kuusi luokkahuonetta käsittänyt rakennus sijoittui ala-asteen laajennusosan sekä 

alkuperäisen yläasteen väliin. Viipalekoulun viiden vuoden rakennuslupaa uusittiin vuonna 1995.  

 

Liikuntatalo (nyk. Pirkkalan vapaa-aikakeskus) rakennettiin vuonna 1999. Suunnittelijana toimi 

Arkkitehtitoimisto KSOY. 

 

Vuosina 2001-2003 suoritettiin yläasteen ja lukion laajennustöitä. Muutokset ja laajennukset suo-

ritettiin useammassa osassa, joissa kaikissa suunnittelijana toimi Arkkitehdit Ahlström Oy (Jari 
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Ahlström). Ensimmäisenä rakennettiin lukion ja 1979 rakennetun lisäosan eteläpuoleinen laajen-

nussiipi. Tämän jälkeen tehtiin yläasteen koillisen sisäpihan nurkkaan laajennustöitä sekä laajen-

nukseen liittyvien tilojen kunnostusta. Viimeisenä laajennettiin vielä yläasteen etelän puoleista 

päätyä (liikuntasalin viereinen osa) nykyisiin mittoihinsa.  

 

 

Kuva 10. Tilanne vuoden 2003 muutos- ja laajennustöiden jälkeen. (Ilmakuva: MML) 

Arkkitehdit Ahlström Oy jatkoi koulukeskuksen alueen laajentamis- ja saneeraustyötä. Vuonna 

2007 oli vuorossa ala-asteen peruskorjaus ja toisen laajennusosan rakentaminen. Molemmat van-

hat osat kokivat peruskorjauksen ja vanhemman, neliön mallisen osan pohjoispuolelle rakennettiin 

kaksikerroksinen laajennusosa.  

  

Ensimmäinen laajennusosa 

2001-2003 

 

Toinen laajennusosa 

2001-2003 

 

Kolmas laajennusosa 

2001-2003 

 

Muutos- ja korjaustyöt 

2001-2003 

Liikuntatalo (vapaa-aikakeskus) 1999 

Sittemmin purettu viipalekoulu 

1990 
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Kuva 11. Ala-asteen uusin, kaksikerroksinen laajennusosa. (Ilmakuva: MML) 

Ensimmäisen viipalekoulun purkuajankohdasta ei ole tarkkaa tietoa. Vuoden 2011 ilmakuvassa se 

ei ole näkyvissä. Viipalekoulun tilalle on rakennettu uusi, hyvin saman kokoinen ja muotoinen 

vuonna 2013. Heti seuraavana vuonna rakennettiin viipalekoulun vierelle (itäiselle puolen) teknisen 

tiloja varten saman mallinen pitkä rakennus. Liikuntahallia laajennettiin myös vuonna 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 12. Vuoden 2011 ilmakuva. Ala-
aste on nykyisessä tilassaan lisära-
kennuksineen ja peruskorjattuna. Pi-
hasta on kadonnut ensimmäinen vii-
palekoulu, mutta sen lisäksi mitään 
muuta ei ole purettu. Kuvan tilanne 
on hyvin ainutlaatuinen: kaikki alku-
peräinen on paikallaan eikä pihassa 
ole yhtäkään tilapäisrakennusta. (Il-
makuva: Tampereen kaupungin kart-
tapalvelu) 

 

Ala-asteen toinen iso laajennusosa 2007 

Peruskorjaus 2007 
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Vuonna 2015 alue muuttui voimakkaasti. Vanha vuonna 1967 rakennettu työpajarakennus puret-

tiin ja yläasteen eteläpäätyyn tehtiin pieni laajennusosa talotekniikan tiloja varten. Pari kuukautta 

myöhemmin alettiin rakentamaan nykyistä yläasteen L-muotoista tilapäiskoulurakennusta sekä lu-

kion oikealla puolen sijaitsevaa tilapäisrakennusta. Lopuksi myös yläasteen pohjoinen osa purettiin 

pois.  

 

Uusi lukiorakennus valmistui 2017 ja suurin piirtein puretun työpajarakennuksen paikalla sijaitsee 

vielä yksi tilapäinen viipalekoulu, joka on valmistunut aivan hiljattain.  

 

 

Kuva 13. Tilanne tällä hetkellä. (Ilmakuva: MML) 

 

3.3 Arkkitehtuurihistoria, tyylihistoria ja suhde ajan suunnitteluperiaatteisiin  

1960-luvun koulurakennukset jatkoivat aiemman vuosikymmenen tyyliä. Betonirakentamisen ja 

erityisesti elementtirakentamisen kehittyminen alkoi hiljalleen tulla mukaan myös koulurakentami-

seen. Tyypilliset koulurakennukset olivat matalia, suorakulmaisia ja tasakattoisia.7 Peruskouluihin 

siirtyminen 1970-luvulla toi kuitenkin muutoksia koulunkäynnin tapoihin, mikä tietenkin näkyi 

muutoksina myös tiloissa ja ulkomuodossa. 8 

 

70-luvun koulujärjestelmämurroksessa myös opetuksessa tapahtui paljon. Perinteisestä opettaja-

johtoisesta opettamisesta alettiin siirtyä kohti erilaisia oppimisen muotoja, kuten ryhmätyöskente-

lyä tai pienryhmäopetusta. 9 Koulurakennuksissa piti kyetä toteuttamaan erilaisia opetusmenetel-

miä, opetustilojen tuli olla joustavia ja muunneltavissa uusiin toimintamuotoihin. Lisäksi oli huo-

mioitava erilaisten opetusvälineiden käyttö ja opetustyön valmistelu tilojen suunnittelussa. Näiden 

vaatimuksien myötä rakennuksista tuli usein matalia ja syvärunkoisia, joissa kantavana järjestel-

mänä toimi pilari-palkkijärjestelmä. Lähes poikkeuksetta rakennusmateriaalina toimi teräsbetoni, 

joko paikalla valettuna tai elementteinä. 10 

 

                                                
7 KANSAKOULUSTA PERUSKOULUUN -Koulurakennuksia kolmelta vuosikymmeneltä 

8 KANSAKOULUSTA PERUSKOULUUN -Koulurakennuksia kolmelta vuosikymmeneltä 

9 Standertskjöld, 2011: s. 96 

10 KANSAKOULUSTA PERUSKOULUUN -Koulurakennuksia kolmelta vuosikymmeneltä 

Tilapäiset viipalekoulut 

Puretut osat 

Lukio 2017 

Liikuntahallin laajennus  

2012 

Hiljan valmistunut viipalekoulu 
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Uudet opetusmuodot toivat koulurakennuksiin tiloja suurienkin ryhmien kokoontumisille. Audito-

riot, opiskeluhallit, avotilat, liikuteltavat seinät tai purjeseinäratkaisut yleistyivät. Tämän lisäksi 

syntyi myös kiertävä luokkajärjestelmä, eli omat luokkahuoneet eri oppiaineille. Koulurakennus 

saattoi olla suorakaiteen muotoinen, jolloin luokat oli jaettu keskuskäytävän molemmin puolin tai 

se saattoi olla enemmän neliön mallinen, jolloin luokkahuoneet sijaitsivat keskelle jäävän isomman 

tilan ympärillä. 11 

 

Julkisivuissa 70-luku tarkoitti umpinaisempia, elementtirakentamisen aikaansaamia itseään toista-

via pitkiä seinäpintoja. Ikkunakoot pienenivät aiemmasta. Vaikka tyypillinen kerrostalorakentami-

nen alkoi tässä vaiheessa olla jo korkeampaa, oli koulurakennuksissa yleensä vain yksi tai kaksi 

kerrosta. Julkisivumateriaalit vaihtelivat kalkkihiekka- ja punatiilestä erilaisiin betoni- ja puupintoi-

hin. Betonipintaa yritettiin elävöittää esimerkiksi erilaisin värikkäin puupinnoin tai rakennusle-

vyin.12,13  

 

3.4 Tiivistelmä suunnittelu- ja rakentamisvaiheista 

Suunnittelua ja rakentumista on kuvattu tarkemmin kappaleessa 2.2 Koulukeskuksen ja urheilu-

puiston alueen historialliset kerrokset. Rakentumisen vaiheet on listattu tiivistetysti myös tässä:  

 

 1968 Keski- ja kansakoulu (yla-aste), Pekka Ilveskoski 

 1968 Keski- ja kansakoulun työpajarakennus, Pekka Ilveskoski 

 1972 Pirkkalan yhteislukio, Pekka Ilveskoski 

 1973 Ala-asteen laajennus, Pekka Ilveskoski 

 1977 Ala-aste, Mikko Knuuti  

 1979 Yläasteen ja lukion yhdistävä osa, Mikko Knuuti  

 1986 Ala-asteen ensimmäinen laajennus, Mikko Knuuti 

 1990 Ensimmäinen väliaikaisrakennus 

 1999 Liikuntatalo (vapaa-aikakeskus), Arkkitehtitoimisto KSOY 

 2001-2003 Yläasteen ja lukion laajennuksia, Arkkitehdit Ahlström Oy 

 2007 Ala-asteen peruskorjaus ja toinen laajennus, Arkkitehdit Ahlström Oy

 2013 Väliaikaisrakennus  

 2014 Väliaikaisrakennus (tekniset tilat) 

 2015 Työpajarakennuksen purku 

 2015 Yläasteen laajennustöitä 

 2015 L-tilapäisrakennus  

 2016 Yläasteen pohjoisosan purku   

 2017 Lukiorakennus, Arkkitehtuuritoimisto Maarit ja Aarni Holttinen  

 2019 Väliaikaisrakennus 

 

 

  

                                                
11 KANSAKOULUSTA PERUSKOULUUN -Koulurakennuksia kolmelta vuosikymmeneltä 

12 KANSAKOULUSTA PERUSKOULUUN -Koulurakennuksia kolmelta vuosikymmeneltä 

13 Arkkitehtuurimme vuosikymmenet 1960-1980 
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4. KOHDEKORTIT 

Koulukeskuksen alueesta on tarkemmin inventoitu seuraavat kohteet:  

 4.1 Suupanniityn koulu (yläaste) 

 4.2 Vanha Pirkkalan yhteislukio 

 4.3 Naistenmatkan koulu (ala-aste) 

 4.4 Pirkkalan vapaa-aikakeskus (liikuntatalo) 

Lisäksi on valokuvattu:  

 4.5 Pirkkalan yhteislukio 

 

Inventoiduista kohteista on esitettynä tekstein ja valokuvin perustiedot, nykytilannetta kuvaava 

kuvaus sekä historia. Tämän lisäksi on kuvattu rakennuksista mahdollisesti havaittuja arvoja. Yh-

teislukion uusi rakennus on tarkasteltu ainoastaan kaupunkikuvan osalta. Sen kulttuurihistoriallisia 

arvoja ei ole esitetty sen tuoreen rakentamisajankohdan vuoksi.  

 

4.1 Suupanniityn koulu (yläaste) 

Perustiedot 

Kohde: Suupanniityn koulu (yläaste), entinen keski- ja kansakoulu 

Osoite: Koulutie 8, 33960 Pirkkala  

Pääsuunnittelija: Pekka Ilveskoski (1968, 1973) 

Muut suunnittelijat: Mikko Knuuti (1979), Arkkitehdit Ahlström Oy (2001-2003) 

Suunnitteluajankohta: 1968, laajennus ja muutos 1973, laajennus ja muutos 1979, laajennus ja 

muutos 2001-2003 

Käyttötarkoitus: opetusrakennukset  

 

Kuvaus 

Rakennus sijaitsee koulukeskuksen lounaiskulmassa, laajennusosat sekä väliaikaiset viipalekoulut 

ovat muuttaneet merkittävästi pihapiirin tilallista ja toiminnallista jäsentelyä. Rakennuksen mas-

soittelu on muuttunut laajennusosien myötä. Suorakulmaisten osien limittyminen toisiinsa luo vaih-

telua jokaiselle julkisivulle. Alkuperäiset nauhaikkunat ja ruutukenttiin jäsennellyt ikkunaryhmät 

ovat saaneet rinnalleen muun muassa vaihtelevammin sommiteltuja ikkunoita. Katosmaailma on 

muuttunut, uudemmat katokset ovat vanhojen tavoin yksinkertaisia lippakatoksia. Uudemmissa 

kantava pilarirakenne on tuotu selkeästi esiin. 

 

 

Kuva 14. Rakennuksen julkisivu etelään. Liikuntasalin korkeampi osa erottuu yhä muusta rakennusmas-
sasta. 
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Kuva 15. Rakennuksen sisäänkäynti on muuttunut voimakkaasti laajennus- ja muutostöiden myötä. 

Rakennuksen julkisivuissa vaihtelee puhtaaksimuurattu kalkkihiekkatilli ja samaan sävyyn vaale-

aksi rapatut pinnat. Tuoreimmissa laajennus- ja muutososissa on käytetty lisäksi harmaaksi maa-

lattuja peltikasetteja ja vaakasuuntaisia, sinkittyjä teräspoimulevyjä. Katemateriaalina on bitumi-

huopa. IV-konehuoneessa on verhouksena vaakasuuntainen, sinkitty teräspoimulevy. 

 

Kuva 16. Osa vanhinta läntistä 
julkisivua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisätiloissa materiaalit ovat muuttuneet. Voimistelusalissa alkuperäiset materiaalit ja tilajärjestys 

ovat parhaiten hahmotettavissa.  
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Kuva 17. Näkymä parvelta voimistelusaliin. 

 

Kuva 18. Voimistelusali. 
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Kuva 19. Ruokalatilaa on laajennettu alkuperäisestä. 

 

Kuva 20. Kuva yläasteen aulasta. Kuvaa katsoessa takavasemmalle jäävät liikuntasali sekä ruokala.  
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Kuva 21. Pirkkalan koulun historiaa 100v. (Valokuva teoksessa Pirkkalan koulun 100 v., s. 107) 

 

Historia 

Vuonna 1968 valmistui arkkitehti Pekka Ilveskosken suunnittelema keski- ja kansakoulu. Kokonai-

suuteen kuului päärakennuksen lisäksi erillinen työpajarakennus. Ensimmäiset oppilaat aloittivat 

rakennuksessa lokakuussa 1968 ja juhlallisia avajaisia vietettiin 25.1.1969. Koulun alkuperäisiä 

suunnitelmia oli jouduttu muuttamaan lennosta vuonna 1967, kun Pirkkalan kunta oli päättänyt 

peruskoulukokeilusta.14 Voimakkaan suoraviivaisen rakennuksen länsi- ja itäjulkisivuja hallisivat 

ikkunanauhat ja ikkunoiden muodostamat ruutukentät. Etelä- ja pohjoisjulkisivuilla sisäänpäin 

käännetyt harjakatot monipuolistavat massoitteluratkaisua. Rakennuksen katemateriaalina oli kol-

minkertainen huopakate. Julkisivut olivat valkoista, puhtaaksi muurattua kalkkihiekkatiiltä. Ikku-

noiden puitteet olivat polttomaalattua alumiinilevyä. Sokkeli puhtaaksi valettua betonia. 

 

Tiilirunkoisten rakennusten yhteenlaskettu kerrosala oli 3300 k-m2. Päärakennuksen sisäänkäynti 

tapahtui sisäpihan kautta. Sisäänkäyntiä vastapäätä sijoittui korkeampi voimistelusaliosa. Sen yh-

teydessä sijaitsi ruokala ja pääportaikko. Pääportaikon yhteydestä oli käynti työpajarakennukseen. 

Voimistelusaliosa jakaa koulun luokkatilat kahteen siipeen. Aulasta vasemmalle sijaitsi opettajan-

huone. lääkärinhuone sekä pukuhuonetilat. Aulasta oikealle sijaitsivat ruokala ja keittiö, kotitalou-

den opetustilat sekä luokkatiloja. Toisessa kerroksessa voimistelusalin parvelta oli käynti tekstiili-

työ- ja kudontaluokkiin. Toisessa kerroksessa sijaitsi myös talonmies-lämmittäjän 2h ja keittiön 

käsittävä asunto, luonnontiedon opetustilat sekä luokkatiloja. Sisäpihalla, pääsisäänkäyntiä vasta-

päätä oli oppilaiden wc-tilat, joihin oli käynti ulkokautta. Työpajarakennukseen johdatti tasakattoi-

nen katos. Työpajarakennuksen kellarissa oli teknisiä tiloja, kuten kattila- ja sähköhuone. Ensim-

mäisessä kerroksessa sijaitsivat teknisen työn tilat. Niihin kuuluivat puu- ja metallistöiden luokat, 

maalaamo sekä kone- ja sähköluokka. Sisätiloissa lattiamateriaalina olivat pääasiassa Finnflex-

vinyylilaatat, seinät puhtaaksi muurattua kalkkihiekkatiiltä tai puhtaaksi muurattua betonia. 

                                                
14 Hockman, Karhu & Mäkelä, 1987: s. 106 
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Kuva 22. Päärakennuksen massoittelu kiertyy laatoitetun sisäpihan ympärille, johon oli suunniteltu suih-
kulähde. 
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Kuva 23-26. Arkkitehti Pekka Ilveskosken suunnittelema keski- ja kansakoulun julkisivupiirustukset vuo-
delta 1967 (ylhäältä alas lukien: etelään, itään, länteen ja pohjoiseen). (PRA) 

 

 

 

 

Kuva 24. Ilveskosken suunnitteleman keski- ja kansakoulun 1. kerroksen pohjapiirros. Vaaleanpunaisella 
on osoitettu voimistelusali, keltaisella keittiö ja ruokala, oranssilla opettajainhuone pinkillä terveydenhoi-
totilat. Luokat ovat ruskealla, aula-, käytävä ja porrashuonetilat sinisellä. Sosiaali-, huolto- ja tekniset 
tilat ovat tummansinisellä. Säilynyt osa on esitetty punaisella katkoviivalla. Voimistelusalin päädyn mo-
lemmin puolin oli sijoitettu sisäänkäynnit ja portaikot, mikä mahdollisti voimistelusalin käytön kouluajan 
ulkopuolella. Koulutilojen käyttö harrastustoimintaan vapautui 1960-luvulla yleisesti koko Suomessa ja 
vaikutti tilaohjelman suunnitteluun. (PRA) 
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Kuva 25. Ilveskosken suunnitteleman keski- ja kansakoulun 2. kerroksen pohjapiirros. Vaaleanpunai-
sella on osoitettu voimistelusali, oranssilla kerhohuone ja pinkillä talonmiehen asunto. Luokat ovat rus-
kealla, aula-, käytävä ja porrashuonetilat sinisellä. Sosiaali-, huolto- ja tekniset tilat ovat tummansini-
sellä. Säilynyt osa on esitetty punaisella katkoviivalla. (PRA) 

 

Vuonna 1973 päärakennusta laajennettiin arkkitehti Pekka Ilveskosken suunnitelman pohjalta. Ra-

kennukseen tuli lisää luokkatiloja ja kotitaloustilat siirrettiin uuteen laajennusosaan. Lisäksi päära-

kennuksessa tehtiin muutoksia kahteen luokkatilaan. 

 

Vuonna 1979 yläasteeksi muuttunut keski- ja kansakoulurakennus liitettiin uudisrakennusosalla 

yhteen lukiorakennuksen kanssa. Samalla ruokalaa laajennettiin ja sisätiloihin tehtiin muutoksia 

muun muassa opettajanhuoneeseen ja wc-tiloihin. Uudisrakennusosaan tuli luokkatiloja. Uudisra-

kennuksen ja muutostyöt suunnitteli arkkitehti Mikko Knuuti. Vuosina 2001-2003 rakennusta laa-

jennettiin eteläpuolelle, voimistelusalin viereen sekä sisäpihan suuntaan. Muutokset ja laajennuk-

set suunnitteli Arkkitehdit Ahlström Oy (Jari Ahlström). Vuonna 2015 työpajarakennus ja pohjoinen 

siipi purettiin. Rakennuksen eteläosaan tehtiin laajennus taloteknisiä tiloja ja huoltotiloja varten. 

Laajennuksen suunnitteli jälleen Arkkitehdit Ahlström Oy. 

 

Arvot 

Arkkitehti Pekka Ilveskoski on suunnitellut useampia julkisia rakennuksia Pirkanmaalle 1960-1980 

luvuilla. Pirkkalan yläasteen ja lukion lisäksi hän on suunnitellut muun muassa koulurakennuksia 

Tesomalle, Näsinneulan, Sara Hildénin taidemuseon ja Hervannan ammattioppilaitoksen. 

 

Ulkohahmon ja julkisivujen osalta parhaiten on säilynyt voimistelusalin eteläpääty ja itään suun-

tautuvat salin suuret ikkunat. Myös läntisellä julkisivulla on säilynyt osa nauhaikkunoista. Myöhem-

mät muutokset ja laajennukset ovat häivyttäneet rakennuksen alkuperäisen hahmon ja muun mu-

assa sisäpihan yhteyteen sommiteltu pääsisäänkäynti suurine lasi-ikkunoineen ja yksinkertaisine 

katoselementteineen on muutettu. Myöhemmät laajennukset ja muutokset ovat jatkaneet alkupe-

räisen arkkitehtuurin graafista ilmettä. Uudet osat ovat alkuperäisen tavoin räystäättömiä, kuutio-

maisia kappaleita puhtaaksimuurattuine tiiliverhouksineen ja rapattuine pintoineen. Kuitenkin 

muutosten myötä on hävinnyt alkuperäisen rakennuksen ulkoarkkitehtuuri, jossa tilojen käyttötar-

koitus on luettavissa myös julkisivuista ja tilaohjelman kannalta keskeiset voimistelusali ja pääaula 

erottuvat muusta rakennusmassasta. Merkittävin ulkoarkkitehtuurin alkuperäisiä piirteitä heiken-

tänyt tekijä oli vuonna 2015 tehty pohjoissiiven purku. 

 

Sisätiloissa alkueräistä tilaohjelmaa edustaa parhaiten voimistelusali ja sen sivuparvi. myös pää-

aula ja ruokala ovat alkueräisillä paikoillaan, vaikkakin niiden muoto ja laajuus ovat muuttuneet. 

Voimistelusalissa on säilynyt katonrajan ikkunanauha, jonka suuret ikkunat antavat tilalle runsaasti 

luonnonvaloa. Samoin on säilynyt vastakkaisella sivustalla sijaitseva toisen kerroksen parvi, josta 

yhä käynti käsityöluokkiin.  
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Lähteet 

• Pirkkalan kunnan rakennusvalvonnan arkisto: lupakuvat Ilveskoski 1968 ja 1973, Knuuti 

1979 ja Arkkitehdit Ahlström Oy 2001-2003 ja 2015 

• Tuula Hockman, Seppo Karhu, Tapio Mäkelä: Pirkkalan koulun 100 vuotta, Pirkkalan koulu-

toimi 1887-1987, Pirkkalan kunta, 1987 

 

 

 

4.2 Pirkkalan yhteislukio (vanha rakennus) 

 

Perustiedot 

Kohde: Pirkkalan yhteislukio (vanha rakennus) 

Osoite: Koulutie 8, 33960 Pirkkala  

Pääsuunnittelija: Pekka Ilveskoski (1972) 

Muut suunnittelijat: Mikko Knuuti (1979), Arkkitehdit Ahlström Oy (2001-2003) 

Suunnitteluajankohta: 1968, laajennus ja muutos 1973, laajennus ja muutos 1979, laajennus ja 

muutos 2001-2003 

Käyttötarkoitus: opetusrakennukset  

 

Kuvaus  

Vanhimman lukiorakennuksen ulkohahmo on säilynyt melko hyvin. Laajennusosat ja viipalekoulut 

ovat muuttaneet pihapiirin tilallista ja toiminnallista luonnetta. Laajennusosien myötä lukion ulko-

hahmo on jossain määrin jäänyt alisteiseksi uusille osille. 

 

 

Kuva 29. Lukion pääsisäänkäynti on säilyttänyt piirteensä hyvin, lippakatos ohjaa kohti rakennuksen 
päädyssä sijaitsevaa sisäänkäyntiä. 
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Kuva 30. Vanhaa lukiorakennusta (oikealla) ja 2000-luvun uudisosaa yhdistää teräspoimulevyllä ver-
hoiltu uusi sisäänkäynti. 

 

Sisätiloissa lukion keskikäytävän kattoikkunat on suljettu. Laajennusosien myötä rakennukseen 

on syntynyt umpinaisia sisäpihoja, jotka antavat näkymiä myös julkisivujen kerroksellisuuteen. 

Muutoin sisätilat ovat käyneet läpi täydellisen muutoksen materiaalien osalta. 
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Kuva 31. Yhdyskäytävältä avautuu näkymä lukiorakennuksen ja vuoden 1979 laajennusosan väliin jää-
välle sisäpihalle. 

 

Kuva 32. 2000-luvun lisärakennuksen ulkoarkkitehtuuria. 
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Kuvat 33 ja 34. Sisätilat on uudistettu pintamateriaalien osalta. Käytävän kattoikkunat on peitetty. Käy-
tävän naulakot ja luokkahuoneen tiiliseinä voivat ulkoasunsa puolesta edustaa rakennuksen alkuperäistä 
sisäarkkitehtuuria. 
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Kuva 35. Näkymä yhteislukio pääsisäänkäyntiin. (Valokuva teoksessa Pirkkalan koulun 100 v., s. 108) 

 

Historia 

Pirkkalan kunnanvaltuusto käsitteli lukion perustamiskysymystä jo vuonna 1969. Lukion perusta-

mista tuki kunnassa tehtyt peruskoulukokeilu ja siihen liittyen toive, että koululaiset voisivat jatkaa 

opiskelua oman kunnan lukiossa. Peruskoulun katsottiin saavan tukea lukiosta ja kunnassa halut-

tiin kokemusta peruskoulutoiminnan liittämisestä lukioon. Suosiollisena seikkana pidettiin myös 

kasvavaa väkilukua. Valtioneuvosto eväsi ensin kunnan lukiotoiveen vuonna 1970, mutta lupa hel-

tisi vain vuotta myöhemmin. Lisäperusteena toimi erityisesti kunnan aikomus siirtyä peruskoulu-

toimintaan lukuvuonna 1971-1972 ja lukio liitettäisiin samalla kunnan koulutoimeen. Lukiotoiminta 

jouduttiin käynnistämään ripeästi ja hetken aikaa lukiolaiset opiskelivat muun muassa yläasteen 

ja kunnantalon tiloissa.15 

 

Vuonna 1972 arkkitehti Pekka Ilveskoski suunnitteli aiemmin valmistuneen keski- ja kansakoulu-

rakennuksen itäpuolelle Pirkkalan yhteislukion. Rakennus valmistui seuravana vuonna ja oli laa-

juudeltaan 87k-m2. Rakennuksen kantavanamateriaalina oli tiili sekä betonilla täytetyt teräspilarit. 

Rakennus oli massaltaan yksikerroksinen ja suorakulmaisen mallinen. Pitkillä sivuilla oli nauhaik-

kunat, pääsisäänkäynti tapahtui rakennuksen pohjoispäädystä. Sisäänkäynnin edustalla oli yksin-

kertainen lippakatos. Rakennuksen julkisivut olivat puhtaaksi muurattua kalkkihiekkatiiltä sekä 

polttomaalattua alumiinilevyä. Rakennuksessa oli huopakatteinen tasakatto, jossa keskikäytävälle 

antoivat valoa kupolin malliset kattoikkunat. Sokkeli oli puhtaaksi valettua betonia. Sisätilat jäsen-

tyivät keskikäytävän ympärille. Rakennukseen oli suunniteltu kolme opetustilaa sekä luokat maan-

tiedon, kuvaamataidon ja musiikin, maantiedon ja biologian sekä fysiikan ja kemian oppiaineille. 

Lisäksi oli opetusväline- ja varastotiloja, wc:t ja tekniset tilat. 

 

                                                
15 Hockman, Karhu & Mäkelä, 1987: s. 107-108 
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Kuvat 36 ja 37. Arkkitehti Pekka Ilveskosken vuonna 1972 suunnittelema yhteislukio sijoittui aiemmin 
valmistuneen keski- ja kansakoulurakennuksen itäpuolelle. (PRA) 
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Kuva 38. Rakennuksen pohjakuvassa (Ilveskoski 1972) luokkahuoneet on osoitettu ruskealla, aputilat 
keltaisella, sosiaali- ja tekniset tilat tummansinisellä sekä aula- ja käytävätilat sinisellä. Suorakaiteen 
muotoisen rakennuksen tilat jäsentyivät kattoikkunoin valaistun keskikäytävän ympärille. (PRA) 

 

Vuonna 1979 tiloja oli tarve laajentaa ja lukion sekä yläasteeksi muutetun keski- ja kansakoulun 

väliin suunniteltiin uusi lisärakennusosa. Suunnitelmat laati arkkitehti Mikko Knuuti. Lisäraken-

nusosasta oli yhteys sekä lukiorakennukseen että yläasterakennukseen. Lisärakennuksen laajuus 

oli 935 k-m2. Lisärakennus oli sovitettu aiempien rakennusten tyyliin. Yksikerroksinen, sisäänpäin 

kääntyvällä harjakatolla varustettu rakennus oli pohjamuodoltaan suorakulmio. Julkisivut olivat 

kalkkihiekkatiiltä ja maalattua alumiinilevyä, sokkeli maalattua betonia. Ikkunasommittelussa 

Knuuti luopui nauhaikkunoista ja varioi nauha-aihetta ikkunoiden korkeuden osalta. Nämä muo-

dostivat L-mallisia ikkunakokonaisuuksia julkisivuun. Lisärakennukseen sijoitettiin opettajien ko-

koushuone, opinto-ohjaajan tilat, kirjasto ja äidinkielen luokka, kaupallisten aineiden luokka, ope-

tustiloja sekä kieliluokkia ja kielistudio. Lisäksi rakennuksessa oli wc-, pesu- ja pukeutumistiloja, 

terveydenhoitotilat, laboratorio ja teknisiä tiloja. 

 

Vuosina 2001-2003 Arkkitehdit Ahlströn Oy suunnitteli lukion ja lisäosan eteläpuolelle uuden laa-

jennusosan. Suorakulmaisen yksikerroksisen rakennuksen katto nousee kohti rakennuksen pää-

tyjä. Rakennuksen julkisivut ovat valkoiseksi rapatut, lukuun ottamatta ikkunoiden yläpuolella ole-

via vaakasuuntaisia teräspoimulevyjä. 

 

Arvot 

Arkkitehti Pekka Ilveskosken suunnittelemassa lukiorakennuksen julkisivumaailma on säilynyt 

melko hyvin. Erityisesti alkuperäisessäkin rakennuksessa rakennuksen päätyyn sijoitettu sisään-

käynti ja sen yksinkertainen lippakatosaihe edustavat rakennuksen alkuperäistä arkkitehtuuria. 

Myöhemmät laajennusosat ja muutokset rakennuksen sisäänkäynneissä ovat muuttaneet raken-

nuksen ulkohahmoa sen eteläosassa. Rakennuksen sisäosista on säilynyt perustilanjako, jossa 

luokka- ja aputilat sijoittuvat keskikäytävän ympärille. Laajennusosiin puhkaistut yhteydet ovat 

muuttaneet sisätiloista avautuvia näkymiä, alun perin melko pieni itsenäinen rakennus on sulau-

tunut osaksi laajempaa koulurakennuskokonaisuutta. Rakennuksessa on säilynyt rakennushistori-

allisia arvoja erityisesti julkisivujen ja sisäänkäynnin yhteydessä. Rakennuksella on paikallishisto-

riallisia arvoja, se liittyy lukiotoiminnan kehitykseen Pirkkalan kunnassa sekä tarkemmin koulu-

toiminnan monipuolistumiseen Naistenmatkan alueella. Rakennuksen kaupunkikuvalliset arvot 

jäävät vähäisiksi nykytilanteessa, jossa se on liitetty osaksi suurempaa koulurakennuskokonai-

suutta ja sitä ympäröivät väliaikaiset viipalekoulut. 

 

Lähteet 

• Pirkkalan kunnan rakennusvalvonnan arkisto: lupakuvat Ilveskoski 1972, Knuuti 1979 ja Ark-

kitehdit Ahlström Oy 2001-2003 

• Tuula Hockman, Seppo Karhu, Tapio Mäkelä: Pirkkalan koulun 100 vuotta, Pirkkalan koulu-

toimi 1887-1987, Pirkkalan kunta, 1987  
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4.3 Naistenmatkan koulu (ala-aste) 

Perustiedot 

Kohde: Naistenmatkan koulu (ala-aste) 

Osoite: Urheilutie 7, 33960 Pirkkala  

Pääsuunnittelija: Mikko Knuuti 

Muut suunnittelijat: Arkkitehdit Ahlström Oy 

Suunnitteluajankohta: 1977 (isot laajennukset 1986 ja 2008) 

Käyttötarkoitus: opetusrakennukset  

 

Kuvaus (nykytilanne) 

Kolmesta eri aikakausien rakennusosasta koostuva ala-aste on aktiivisessa opetuskäytössä ja 

siellä opiskelee vuosittain reilu 600 oppilasta. Kaikki tilat on peruskorjattu viimeisimmän laa-

jennusosan rakentamisen yhteydessä, vuosina 2007-2008.  

 

 

Kuva 39. Etualalla ala-asteen vanhinta, 1977 rakennettua 1-kerroksista osaa. Taustalla uudempaa, 
vuonna 2008 rakennettua 2-kerroksista osaa.  

 

Kuva 40. Vasemmalla vanhinta osaa, oikealla vuoden 1986 lisärakennusosaa sekä välissä nämä yhdis-
tävä yhdyskäytävä.  
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Koulun välitunti- ja urheilualueet keskittyvät rakennusten pohjoispuolelle. Läntiseltä puoleltaan 

koulun alue rajautuu Suupankujaan ja eteläiseltä puoleltaan Suupanniityn koulun viipalerakennuk-

siin. Koulun itäisellä puolen sijaitsee polkupyörien sekä henkilökunnan autojen paikoitusalueet. 

Rakennusosien väliin jää kaksi ulkopuolisilta suljettua sisäpihaa.  

Kuva 41. Vasemmalla alkuperäisen ja uudemman lisärakennuksen väliin jäävä sisäpiha sekä oikealla al-
kuperäisen ja vanhemman lisärakennuksen väliin jäävä sisäpiha. Sisäpihoilla ei ole nykyisellään juurikaan 
kasvillisuutta, vaan päinvastoin sisäpihojen pintamateriaalit ovat huoltovapaata kiveystä tai soraa.  

 

 

Kuva 42. Vuonna 2008 valmistunut osa.  
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Kuva 43. Vuoden 2008 osassa kahden luokkahuonerivistön väliin jää leveämpi käytävätila, johon on si-
joitettu esimerkiksi yksittäisiä wc-koppeja sekä työskentelypaikkoja.  

 

Kuva 44.  Vasemmalla liikuntasali esiintymislavalta 
kuvattuna ja oikealla ruokala.  
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Kuva 45. Näkymä ala-asterakennuksesta 10 vuotta valmistumisen jälkeen. (Valokuva teoksessa Pirkka-
lan koulun 100 v., s. 106) 

 

Historia 

Kunnanvaltuusto perusti Naistenmatkan koulupiirin vuonna 1974. Oman rakennuksen ala-aste 

sai muutamaa vuotta myöhemmin, vuonna 1977. Koulu oli suunniteltu 6-opettjaiseksi, mutta 

kuntakeskuksen kasvun vuoksi siellä aloitti heti 7 luokkaa. Tulevina vuosina oppilasmäärät 

kasvoivat. Rakennuksessa toimi myös Suupan erityiskoulu. 16 Arkkitehti Mikko Knuutin suun-

nittelema ala-asterakennus peilasi hyvin aikakauden koulujen suunnitteluperiaatteita. Raken-

nus oli pääpiirteiltään neliön muotoinen, ulkoreunoilla kiersi rivit luokkahuoneita ja keskelle 

jäi monikäyttöisempää kokoontumistilaa, eli liikuntasali sekä mediateekki17. Mediateekki oli 

70-luvun ”uutuus” koulumaailmassa: tila, joka yhdisti kirjaston, työskentelyn sekä erilaisten 

nauhoitteiden ja äänitteiden kuuntelun ja katselun.  

  

                                                
16 Hockman, Karhu & Mäkelä, 1987: s. 106 

17 KANSAKOULUSTA PERUSKOULUUN -Koulurakennuksia kolmelta vuosikymmeneltä 
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Kuva 46. Ala-asteen alkuperäinen pohjapiirros. Keskellä rakennusta sijaitsee liikuntasali (vaaleanpunai-
nen) ja sen vieressä mediateekki (pinkki), eli kirjaston, oleskelun ja kokoontumisien monitoimitila. Pin-
killä on myös osoitettu oppilaskunnan tila. Keltaisella erityisopettajien tilat, oranssilla opettajien huone ja 
hallinnon tilat. Luokkahuoneet on esitetty ruskealla. Tekniset ja sosiaalitilat on esitetty tummansinisellä, 
aulat ja portaikot sinisellä. (PRA) 

Julkisivumateriaaleina koulussa käytettiin alun perin kalkkihiekkatiiltä, pariisin punaista semi-le-

vyä, luonnonvalkoista asbestisementtilevyä sekä ikkunoiden yhteydessä metallilevyä.  
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Kuva 47. Ala-asteen alkuperäiset julkisivupiirrokset. (PRA) 

Koulun huomattiin käyvän ahtaaksi jo pian sen valmistuttua. Ensimmäinen lisärakennus valmistui 

alle kymmenen vuoden sisään, vuonna 1986. Lisärakennuksen suunnitteli myös arkkitehti Mikko 

Knuuti. Laajennuksen julkisivun päämateriaaleina oli alkuperäisen rakennuksen tapaan kalkkihiek-

katiili sekä ikkunoiden yläreunassa kiertänyt kahden tiilen korkuinen keltaisten lohkotiilten tehos-

teraita.  

 

Kuva 48. Ote lisärakennuksen julkisivusta. Materiaalit: 1: kalkkihiekkatiili 285x85x185, 2: lohkotiili, kork. 
55 mm, keltainen, 3: betonisokkeli, 4: tuuletusikkunan puusäleikkö, 5: räystäspelti, 6: varttikate, 7: kuul-
tokate, parawell. (PRA) 
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Kuva 49. Ote lisärakennuksen asemapiirroksesta. Lisärakennus rakennettiin koulun itäiselle puolen 
(huom. kuvassa pohjoinen oikealle). (PRA) 

Lisärakennuksen suunnitelmien yhteydessä myös piha-alueet saivat hulppeat suunnitelmat. Poh-

japiirroksessa on mainittuna rakennusten väliin jäävälle sisäpihalle tilavaraukset suihkulähteelle 

ja kivipuutarhalle, mutta ei ole tiedossa onko näitä milloinkaan täysin rakennettu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 50. Vuoden 1987 ilmakuvassa on havaittavissa sisä-
pihalle suunniteltu kaareileva polku, mutta esimerkiksi 
välituntipiha on vielä rakentamatta suunnitelman laajuu-
teen.  

Vuosien 2007-2008 aikana rakennus koki voimakkaita muutoksia, kun siihen lisättiin toinen 

lisärakennus ja vanhat osat peruskorjattiin lähes täysin. Muutokset suunnitteli Arkkitehdit 

Ahlström Oy. 

 

Vanhemman, eli alkuperäisoan julkisivuissa tapahtui seuraavia muutoksia:  

- Asbestisementtilevyjen vaihto sinkittyyn sileään reunoilta pokattuun teräspeltiin 
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- Semi-levyjen vaihto sinkittyyn vaakateräspoimulevyn  

- Kattolyhdyn ikkunoiden uusinta (alumiinirakenteiset ikkunat) 

- Uudet kourut ja syöksyt (sinkityt) 

- Kalkkihiekkatiilen päälle valkoinen ohutrappaus  

- Maantasokerroksen ikkunoiden korjaus 

- Räystään korotus ja uusi sinkitty räystäspelti 

 

Sisätiloissa mediateekin viereiset luokkahuoneet remontoitiin keittiöksi ja kabinettit ilaksi sekä 

mediateekki muutettiin pelkäksi ruokailusaliksi. Lisäksi suurempia tilamuutoksia tapahtui hen-

kilökunnan tiloissa sekä näyttämön takaisissa pukuhuone-, varasto- ja pesutiloissa. Luokka-

huoneiden osalta keskityttiin pintamateriaalien uusimisiin.  

 

Vuoden 1986 lisärakennuksessa korjaus- ja muutostyöt olivat samankaltaisia:  

- Vanhojen ikkunoiden ja ovien korjaus ja maalaus 

- Kalkkihiekkatiilen päälle valkoinen ohutrappaus 

- Muutamat ikkunat uusittiin 

 

Sisätiloissa tilamuutokset kohdistuivat rakennuksen eteläpäätyyn, josta poistettiin pieni keit-

tiö ja ruokala ja tilalle remontoitiin kirjasto ja atk-luokka. Vierestä psykologin ja kuraattorin 

huoneet muutettiin luokkahuoneiksi.  

 

Uuden rakennusosan pääjulkisivumateriaalina oli valkoinen, kolmikerroksinen rappaus sekä 

kuumasinkitty vaakateräspoimulevy. Pelti- ja karmiosissa oli käytetty sinkittyä sekä harmaan 

sävyä RAL7024. Muutoksia uusin rakennusosa ei ole rakentamisensa jälkeen kokenut.  

 

 

Kuva 51. Pääsisäänkäynti Naistenmatkan koululle on nykyisin uusimman, vuoden 2008, rakennusosan 
kulmasta.  

 

Arvot 

Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Mikko Knuuti. Ala-asteen alkuperäisen rakennusosan 

julkisivuissa on hyvin säilyneet esimerkiksi ikkunajaot ja pääpiirteiset linjat, vaikkakin julkisivujen 

pintamateriaaleja on sittemmin vaihdettu ja muutettu. Alkuperäinen rakennus on jäänyt hieman 

laajennusosiensa varjoon. Laajennusosat peittävät alkuperäisistä julkisivuista kaksi (pohjoisen ja 

itäisen), niin että ne avautuvat vain sisäpihoille, joihin ei ole pääsyä ulkokautta. Erityisesti uu-

dempi, vuoden 2007, laajennusosa nousee rakennuskompleksissa tietynlaiseksi pääelementiksi 

korkean kaksikerroksisen massansa ja sijaintinsa vuoksi. Pirkkalan keskustan suunnasta lähestyt-

täessä alkuperäistä rakennusosaa tuskin havaitsee korkean laajennuksen takaa.  
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Kuva 52. Pinta-materiaaleiltaan uudistettua, mutta muutoin alkuperäisenä säilynyttä julkisivua.  

Avoimista julkisivuista erityisesti läntinen julkisivu on materiaaleja lukuun ottamatta säilyttänyt 

alkuperäiset piirteensä. Kalkkihiekkatiilipinta on piilotettu valkoisen rappauksen alle. Etelään päin 

avautuvassa julkisivussa loiva harjakatto on muunnettu näyttämään tasakatolta katon yläpuolelle 

kohoavan tasaisen seinän avulla. Lisäksi uusittu ilmanvaihto on tuonut mukanaan katolle isoja 

näkyviä piippuja. Koulun massaa ja maisemaa hallitsee vahvasti Arkkitehdit Ahlström Oy:n suun-

nittelema uusin laajennusosa, erityisesti tällä hetkellä, kun koulun eteläpuolella sijaitsee viipale-

koulut. 

 

Myös vanhemman laajennusosan tilanne on samankaltainen. Alkuperäinen arkkitehtoninen ilme 

pääpiirteineen on hyvin havaittavissa, mutta pintamateriaaleja on uusittu ja muutettu. Kalkkihiek-

katiili on alkuperäisrakennuksen tavoin peitetty valkoisella rappauspinnalla. Myös keltainen tehos-

teväriraita ikkunoiden yläpinnassa on maalattu neutraaliksi valkoiseksi.  

 

Kahden vanhimman osan sisätiloissa pinnat on käytännössä täysin uusittu viimeistään vuosien 

2001-2003 peruskorjauksen yhteydessä. Myös tilamuutoksia on tehty ja erityisesti 70-luvun kou-

lumaailmasta kertonut erikoisuus, mediateekki, on raivattu ruokasaliksi. Liikuntasali on säilyttänyt 

tilahahmonsa. Salissa on edelleen sivulle sijoittuva näyttämö sekä katonrajassa kummassakin pää-

dyssä ikkunarivit.  

 

Rakennuksella on paikallishistoriallisia arvoja osana alueelle pitkän ajan kuluessa kehittynyttä kou-

lutoimintaa. Ala-aste laajennusosineen kuvastaa hyvin Suomessa tapahtunutta kaupungistumista 

ja kaupunkikouluissa jatkuvasti kasvanutta oppilasmäärää. Tarve koulun laajentamiselle on ollut 

jatkuva sen rakentamisesta asti.  

 

Lähteet 

• Pirkkalan kunnan rakennusvalvonnan arkisto: lupakuvat Knuuti 1977 ja 1986, Arkkitehdit 

Ahlström 2007 

• Tuula Hockman, Seppo Karhu, Tapio Mäkelä: Pirkkalan koulun 100 vuotta, Pirkkalan koulu-

toimi 1887-1987, Pirkkalan kunta, 1987 

• Naistenmatkan koulun nettisivut: https://peda.net/pirkkala/peruskoulut/naistenmatkankoulu 
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4.4 Pirkkalan vapaa-aikakeskus (liikuntatalo) 

Perustiedot 

Kohde: Pirkkalan vapaa-aikakeskus (liikuntatalo) 

Osoite: Urheilutie 10, 33960 Pirkkala  

Pääsuunnittelija: Arkkitehtitoimisto KSOY 

Muut suunnittelijat: Aihio Arkkitehdit Oy 

Suunnitteluajankohta: 1999 

Käyttötarkoitus: kokoontumisrakennukset (urheilu- ja liikuntarakennukset)  

 

Kuvaus (nykytilanne) 

Vapaa-aikakeskus sijaitsee koulukeskuksen itäisellä puolen, Koulutien ja Vähäjärven väliin 

jäävällä osalla. Vapaa-aikakeskuksen ympäristö vahvasti on virkistys- ja urheilupainotteinen. 

Rakennuksen eteläpuolelle jää muutama tenniskenttä, ulkokuntosali sekä keskusurheilu-

kenttä. Vapaa-aikakeskuksen tiloissa on suuremman urheiluhallin lisäksi myös kuntosali, kah-

vila sekä erilaista kokous- ja kokoontumistilaa. 

 

 

Kuva 53. Vapaa-aikakeskuksen sisäänkäynti. Sisäänkäynnin edessä on kadun reunaan asti ulottuva ka-
tos.  

 

Kuva 54. Vasemmalla vapaa-aikakeskuksen sisäänkäyntikatos sekä oikealla vapaa-aikakeskuksen taka-
julkisivu.  
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Kuva 55. Kuva liikuntahallin parvelta.  

 

Historia 

Arkkitehtitoimisto KSOY suunnitteli noin 2700m2:n suuruisen liikuntatalon koulukeskuksen 

yhteyteen vuonna 1999. Pääsuunnittelusta oli vastuussa rakennusarkkitehti Timo Virta. Ra-

kennuksen julkisivumateriaaleina oli pääosin kahta eri vaaleankeltaisen sävyä. Tehostevä-

rinä oli harmaa.  

 

 

Kuva 56. Liikuntatalon pääjulkisivu. (PRA) 
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Kuva 57. Liikuntatalon pohjapiirros. (PRA) 

Liikuntatalon pelialueet on mitoitettu niin, että halliin mahtuu salibandyssä ja futsalissa vaaditta-

vat 20x40 metrin kokoiset kentät. Lisäksi hallissa on kokoon kasattavat ja siirrettävät katsomot 

sekä halli on jaettavissa kolmeen pienempään lohkoon väliverhojen avulla.  

 

 

Kuva 58. Liikuntatalo ennen laajennusta, kuva: Google Maps (2011). 

Liikuntatalo sai laajennusta vuonna 2012. Aihio Arkkitehdit Oy, pääsuunnittelijana Juha 

Ryösä, suunnitteli kokonaisalaltaan noin 600m2:n monitoimitiloja sisältäneen laajennuksen. 

Laajennus sijoittui liikuntatalon eteläpuolelle, sisäänkäynnin ja kahviotilojen yhteyteen. Se 

sisälsi isomman auditoriomaisen esiintymissalin, oleskelu- ja varastotiloja, bänditilan sekä 

toimistotilaa.  

 



 

 

PIRKKALAN KUNTA – KOULUKESKUKSEN JA URHEILUTALON YMPÄRISTÖN HISTORIASELVITYS 

 

 

 

 

 

40 

 

Laajennusosan julkisivuissa käytettiin korkeammassa osassa punaisen eri sävyin sekä mata-

lammassa osassa taitetun valkoisen sävyin maalattua rimalaudoitusta. Tehosteväreinä toimi 

ovissa kellertävän oranssi sävy sekä muilta osin vanhempaan rakennusosaan sopiva harmaa.  

 

 

Kuva 59. Liikuntatalon laajennusosan julkisivumateriaalit ja värit.  

 

Arvot 

Vapaa-aikakeskus on alueen tuoreempaa rakennuskantaa ja tämän vuoksi säilyttänyt piir-

teensä hyvin. Rakentamisajankohdan vuoksi rakennuksen rakennushistoriallista ja historial-

lista merkitystä ei ole perusteltua arvioida. 

 

Rakennus on merkittävä osa koulukeskusta ja sillä voidaan nähdä maisemallista merkitystä 

koulukeskuksen yhteydessä. Rakennuksen vaihteleva kattomaailma ja julkisivun värikentät 

tekevät siitä tunnistettavan kohteen Urheilutien katunäkymässä ja Vähäjärven rantamaise-

massa. Toiminnallisesti suuri liikuntahalli palvelee erityisen hyvin kouluja ja vapaa-ajan liik-

kujia, varsinkin kun ala-asteen sekä yläasteen kummankin rakennuksen liikuntasalit ovat pie-

niä. 

 

Lähteet 

• Pirkkalan kunnan rakennusvalvonnan arkisto: lupakuvat KSOY 1999, Aihio Arkkitehdit, Juha 

Ryösä 2012 
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4.5 Uusi lukio  

Perustiedot 

Kohde: Pirkkalan yhteislukio 

Osoite: Urheilutie 11, 33960 Pirkkala  

Pääsuunnittelija: Arkkitehtuuritoi-

misto Maarit ja Aarni Holttinen 

Muut suunnittelijat: Viitesuunnitelma 

(BST-Arkkitehdit, Petri Tavilampi)  

Suunnitteluajankohta: 2017  

Käyttötarkoitus: opetusrakennukset  

 

 

 

 

 

Kuva 60. Pirkkalan yhteislukion raken-
nus (koilliskulma). 

 

Pirkkalan yhteislukion uuden rakennuksen on suunnitellut Arkkitehtuuritoimisto Maarit ja Aarni 

Holttinen. BST-Arkkitehdit on toiminut hankesuunnitteluvaiheessa arkkitehtikonsulttina ja laatinut 

rakennukselle viitesuunnitelman (2014). Puurakenteinen, kaksikerroksinen lukiorakennus otettiin 

käyttöön elokuussa 2017. Kaupunkikuvallisesti koulurakennus määrittää Urheilutien ja Koulutien 

katunäkymää. Korkeat puupilarit jäsentävät rakennuksen pääsisäänkäyntiä ja muodostavat met-

sikkö aiheen sisäänkäynnin yhteyteen. Julkisivun kontrastiset värit saavat pehmeyttä julkisivuissa 

käytetyistä luonnonmateriaaleista. 

 

 

Kuva 61. Pirkkalan yhteislukion Naistenmatkan koulun kentän suuntaan oleva julkisivu.  
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5. KAUPUNKIKUVA JA YMPÄRISTÖ  

5.1 Pihaympäristö  

Koulukeskuksen ja sen ympäristön piha-alueet ovat yleisilmeeltään siistejä ja hoidettuja. Koulujen 

pihasta löytyy eri-ikäisille suunnattuja leikkialueita, pelikenttä, opetushenkilökunnan parkkipaik-

koja sekä nurmialuetta. Suurempi parkkialue ala-asteen ja vapaa-aikakeskuksen välissä on asfal-

toitu, kuten valtaosa oleskelupiha-alueistakin. Ala-asteen länsi- ja eteläpuolella pihan kulkuväylät 

ja parkkipaikat on soraa. Myös sisäpihoilla on soraa (yhtä kivettyä lukuun ottamatta). Rakennusten 

pääsisäänkäyntien yhteyksissä on myös käytetty kiveystä. 

 

Koulukeskuksen useat rakennukset laajennusosineen sekä väliaikaiset viipalekoulut luovat pihaym-

päristöön runsaasti erilaisia tiloja, jotka vaihtelevat mittakaavaltaan intiimeistä kujanteista ava-

rampiin kenttiin. Kaikki rakennukset seurailevat alueelle syntynyttä koordinaatistoa, mikä on syn-

nyttänyt suoraviivaisia tilasarjoja rakennusten väliin. Rantaa kohti ulkotilat väljenevät ja urheilu-

kentän ympäristössä pihatilaa jäsentää myös Vähänjärveä ympäröivä puistoalue. Alueella on vain 

vähän puustoa, yksittäiset havu- ja lehtipuut sijoittuvat pääosin tontin ja kadun rajalle. Vähäjärven 

rannalla on runsaammin varttunutta puustoa. 

 

 

Kuva 26. Kivipuutarha entisen ylä-asteen sisäänkäynnin yhteydessä.  
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Kuva 63. Pihan asfalttipinnoissa näkyy useat eri kerrokset.  

 

Kuva 27. Ala-asteen pääsisäänkäynnin yhteydessä on isompi laatoitettu alue, jossa on myös erilaisia vä-
rityksiä.  

Vapaa-aikakeskuksen sisäänkäynnille johtava katettu käytävä on kivetty. Muuten vapaa-aikakes-

kuksen ja kentän ympäristö on hyvin hoidettua nurmettua virkistysaluetta. Vähäjärven rannassa 

on rantakasvillisuutta.  
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Kuva 65. Ulkoilureitti järven ja vapaa-aikakeskuksen välissä. Vapaa-aikakeskus näkyy puiden takana ku-
vassa oikealla.  

 

Kuva 66. Uuden lukion pihassa on käytetty vettä läpäisevää nurmikiveä (vasen alanurkka kuvassa).  
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5.2 Suhde lähiympäristöön 

Noin 10 hehtaarin suuruinen koulukeskuksen alue sijoittuu Pirkkalan keskustaympäristöön, kes-

kustaa halkovan Suupantien, Lentoasemantien, Ollikantien ja Vähäjärven väliin jäävälle alueelle. 

Rakeisuuden perusteella alue seurailee sinne muodostunutta koordinaatistoa, joka muodostaa alu-

eelle ruutukaavanomaisen rakenteen. Koulukeskuksen, länsipuolen kerrostaloalueen ja Pirkkalan 

kuntakeskuksen rakennukset on rakennettu melko tiukastikin suorakulmaisiksi ja noudattamaan 

samansuuntaisia linjoja. Rakennuksista poiketen alueen tieverkko ei ole jäsentynyt vastaavan 

koordinaatiston mukaan, vaan sijoittuu vapaamuotoisemmin. 

 

 

Kuva 67. Rakeisuuskuva koulukeskuksen ympäristöstä. 

Koulukeskuksen länsireunalla, Suupankujalla on havaittavissa vahva 1960-1970-lukujen tunnelma. 

Tien toisella puolen sijaitsee koulukeskuksen vanhimpia rakennusosia ja toisella puolen vuosina 

1965-1975 rakentuneet kerrostalot, jotka ovat arkkitehti Taito Uusitalon käsialaa.18 

 

5.3 Rakennusten rooli kaupunkikuvassa 

Koulukeskuksen rakennukset eivät ole juurikaan havaittavissa Pirkkalan keskustan pääkadulle, 

Suupantielle. Koulukeskuksen rakennukset jäävät asuinkerrostalojen (4-6 krs), kunnantalon sekä 

kasvillisuuden taakse. Myöskään Lentoasemantieltä koulukeskus ei ole havaittavissa, vaan näky-

miä tällä pääkadulla hallitsee sen ja koulukeskuksen väliin jäävät 1970-luvun lamellikerrostalot. 

Koulukeskuksen eteläisellä puolen kulkevalle Ollikantielle sen sijaan avautuu yläasteen vanhimman 

osan päätyjulkisivua. Koulutien ja urheilutien katunäkymiä rakennukset määrittelevät voimak-

kaasti. Rakennukset, niiden jäävät piha-alueet sekä rantaa kohti avartuva rakenne ovat toiminnal-

linen ja kaupunkikuvallinen kokonaisuus. Lähelle toisiaan sijoitetut rakennukset muodostavat ni-

mensäkin mukaisesti keskittymän, koulu- ja urheilukeskuksen. Vähäjärven suuntaan alueen kau-

punkikuvallinen rooli voimistuu, erityisesti urheilukeskus ja -kenttä sekä koulurakennusten kor-

keimmat osat erottuvat rantamaisemassa. Vapaa-aikakeskus piha-alueineen on merkittävä osa 

Vähäjärven ympäri kiertävää virkistysaluetta.  

                                                
18 Hinnerichsen, 2008: s. 40 
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5.4 Rakennukset suhteessa muihin saman aikakauden rakennuksiin Pirkkalassa  

Pirkkalan kunnan alueella ei ole muita vastaavia 1960- ja 1970-lukujen koulurakennuksia. Arkki-

tehti Pekka Ilveskoski on suunnitellut koulurakennuksia muun muassa Tampereen Tesomaan ja 

maakunnassa on säilynyt aikakauden koulurakentamista. 

 

 

6. JOHTOPÄÄTÖKSET  

Koulukeskuksen ympäristö on 1960-luvulta asti rakentunutta kerroksellista oppilaitosympäristöä. 

Eri aikojen tarpeiden mukaan laajentuneet ja muokkautuneet rakennukset pitävät sisällään osia 

kaikilta eri vuosikymmeniltä sen rakentamisajankohdasta alkaen aina viime vuosiin saakka. Perus-

koulu-uudistuksen myötä kehittymään lähtenyt koulurakentamisen kokonaisuus on osa Pirkkalan 

kunnan modernia sivistyshistoriaa. Koulukeskuksen ulkoarkkitehtuurissa on ollut punaisena lan-

kana graafinen ilme ja rakennusosien kuutiomainen muotoilu. Arkkitehti Pekka Ilveskosken suun-

nittelemat ensimmäiset rakennukset ovat säilyneet fragmentteina uudempien osien keskellä. 

1960- ja 1970-luvuilla Ilveskosken suunnittelemat yläaste ja lukio ovat sittemmin yhdistyneet ark-

kitehti Mikko Knuutin lisärakennusosalla. Knuutin kädenjälkeä on myös viereen rakentunut ala-

aste. Myöhempiä vaiheita ovat suunnitelleet muun muassa Ahlström Arkkitehdit. Eri aikakausien 

kerroksissa ja alkuperäisissä suunnitelmissa on havaittavissa ajalleen tunnusomaisia kouluraken-

tamisen piirteitä, joita on ohjannut erityisesti tilaohjelmaan liittyvät kysymykset. Pyrkimys ajan-

mukaisten ja korkeatasoisten oppimisympäristöjen suunnitteluun on toinen tärkeä lanka alueen 

rakentumisessa. Lukuisten muutosten myötä rakennushistorialliset kerrokset ovat sekoittuneet ja 

varsinkin vanhimmat piirteet kadonneet. Koulukeskuksen rakennushistoriallisia arvoja voi pitää 

vähäisinä, sen paikallishistorialliset arvot Pirkkalan kunnan koulutoiminnan kehityksessä ovat kui-

tenkin ilmeiset. Kaupunkikuvallisesti voimakkaimpia tekijöitä ovat alueen uusimmat osat, kuten 

urheilutalo ja uusi lukio, jotka määrittävät voimakkaasti erityisesti Vähäjärven ja Koulutien ympä-

ristöä. Suupankujan varrella ylä- ja ala-asteen rakennukset muodostavat väljän kokonaisuuden 

kadun vastakkaisella puolella olevien samaa aikakautta edustavien asuinkerrostalojen kanssa. 
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