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kuvaus: 
Huhtasuon koulu sijaitsee Huhtasuon keskustassa, Suluntien varressa. Koulurakennus muodostuu kah-
desta rakennusosasta, suorakaiteen muotoisesta varsinaisesta kouluosasta sekä siihen katoksen välityk-
sellä kytketystä liikuntasalirakennuksesta. Lisäksi koulun läheisyydessä sen kaakkoispuolella on koulun 
yhteydessä rakennettu asuinrakennus. Koulurakennus on yksikerroksinen ja tasakattoinen. Rakennuslu-
pa-asiakirjoissa haettiin lupaa betonielementtirakennukselle. Toteutuneessa rakennuksessa kuitenkin 
kattoa kannattelee teräspilarirakenne ja ulkoseinät sisä- ja ulkopuolelta kalkkihiekkatiiltä. Nauhaik-
kunatyyppisesti toteutettujen ikkunoiden yläpuolella on vaakasuuntainen laudoitus, joka jatkuu sisään-
käyntien edustalle työntyvien katosten leveänä räystäänä. Laudoitus on väriltään keltainen, ikkunan puit-
teet tumman ruskeat ja huopakaton reunapelti vihreä. Vihreä väri jatkuu myös katosten kannatintolpissa. 
 
Liikuntasalirakennuksessa on korkeampi liikuntasaliosa ja matalampi uimaopetusosa. Rakennuksen julki-
sivut ovat kalkkihiekkatiiltä ja betonia, betoniosa on mahdollisesti siporex-elementtiä. Liikuntasaliin valoa 
tuovat Suluntien puoleisen julkisivun nauhaikkunat salin seinän yläosassa. Rakennuksen matalampaan 
osaan on sijoitettu uima-allasosasto ja siinä on myös nauhaikkunat. Leveäräystäinen vaakalaudoitettu 
katos salirakennuksen sisäänkäyntien edustalla kytkee sen koulurakennukseen.  
 
Koulurakennuksen kaakkoispuolelle jää aukea piha-alue, joka on asvaltoitu rakennuksen edustalta ja 
muutoin hiekkapiha. Rakennuksen seinustalla on istutuksia. Pihaa rajaa metsäsaareke, joka on muuta 



 
pihaa korkeampana harjanteena. Luoteispuolella on pienempien oppilaiden leikkipiha, jonka yhteydessä 
on leikkipuisto leikkivälineineen. Suluntien suunnassa piha-alueella on aukea asvalttikenttä, joka liittyy 
jäsentymättömästi kevyen liikenteen väylään. 
 

historia: 
Huhtasuolle valmistui peruskoulun ala-asteen koulurakennus vuonna 1975. Hieman ennen Huhtasuon 
koulun valmistumista, vuonna 1971 Kangasvuoreen oli jo rakennettu pienten lasten korttelikoulu, jossa 
järjestettiin opetusta ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Tarve ala-asteen rakentamiselle oli kuitenkin 
suuri, sillä isommat lapset joutuivat käymään koulua keskustassa tai Halssilan ja Lohikosken ala-asteilla. 
Lisäksi Kangasvuoren korttelikoulun tilat olivat pian riittämättömät kasvavan kaupunginosan lapsille.  
 
Vielä 1970-luvun alussa Huhtasuon koulujen suunnittelussa perusajatus oli järjestää 1.-2. luokkien opetus 
pienissä, kunkin asuinalueen omissa korttelikouluissa. Korttelikouluja harkittiin rakennettavaksi Kaakko-
lammelle, Kangaslammelle, Pupuhuhtaan ja Sulkuun. 3-6. luokkien opetus puolestaan järjestettäisiin Huh-
tasuon ala-asteella. Tämä suunnitelma ei kuitenkaan koskaan toteutunut, vaan vuonna 1975 toimintansa 
aloittanut Huhtasuon koulu palveli kaikkia ala-asteen luokkia ensimmäisestä kuudenteen. Koulurakennus 
rakennettiin poikkeusluvalla vielä ilman asemakaavaa olleelle Huhtasuon keskustan alueelle. Jo ennen 
asemakaavan valmistumista suunniteltiin Huhtasuon suuralueen julkisten ja kaupallisten palveluiden kes-
kittämistä tälle keskusta-alueelle ja Huhtasuon koulu aloitti näin palveluiden rakentumisen.  
 
Huhtasuon koulun suunnittelu alkoi vuonna 1973. Rakennuksen suunnittelu oli Jyväskylän kaupungin 
rakennusosaston/Talo-osaston kontolla ja piirustukset laati Jyväskylän kaupunginarkkitehti Erkki Kanto-
nen. Käyttäjien edustajina suunnittelutyöhön osallistui Huhtasuon koulun ensimmäinen rehtori Sakari Lau-
rio. Suunnittelun lähtökohtana oli luoda rakennus, jonka tilat olisivat helposti muunneltavissa ja toteutuk-
sessa useissa luokissa väliseinistä tehtiin keveitä ja helposti liikuteltavia paljeoviseiniä, jolloin luokkatilat 
oli mahdollista yhdistää suuropetustiloiksi. Malli tähän saatiin Ruotsista: Jyväskylän koululautakunta oli 
vierailullaan kummikaupunki Eskilstunassa saaneet tutustua ruotsalaiseen kouluarkkitehtuuriin, jonka sen 
hetkisiä pääperiaatteita oli juuri muunneltavuus. Varsin pian rakennuksen valmistumisen jälkeen liikutelta-
via väliseiniä alettiin kuitenkin muuttamaan kiinteiksi. Kevyet paljeoviväliseinät eivät ääneneristyskyvyltään 
pystyneet takaamaan luokkien työrauhaa, lisäksi ovien toiminnassa oli ongelmia, sillä esimerkiksi talvella 
lumikuorman painaessa kattoa paljeoviseinien liikuttelu ei aina onnistunut.  
 
Rakennukseen valmistui luokkatilojen ohella omaan rakennusosaansa liikuntatilat uimaopetustiloineen. 
Vuonna 1977 uimaopetustiloihin tehtiin kaksi löylyhuonetta. Vuonna 1978 liikuntasalirakennuksen kellari-
kerrokseen tehtiin kuntosali. 1980-luvulla koulun kokolattiamatot vaihdettiin muovimattoihin. Merkittävin 
rakennusta koskeva muutos tapahtui vuonna 2000, kun osa koulurakennuksesta muutettiin Taimiston 
päiväkodin käyttöön. Oppilasmäärän laskettua Huhtasuon koulussa oli tilaa ja koulun kaakkoiskulman 
luokkatilat muutettiin päiväkodin tiloiksi. Tuolloin koulun toinen ruokala muutettiin tekstiilikäsityön luokaksi. 
 
Vuonna 2005 koulukeittiötä remontoitiin ja valmistuskeittiö muutettiin kuumennuskeittiöksi. 2000-luvulla 
koulun sisäilmaa on pyritty parantamaan uusien ilmanvaihtolaitteiden avulla. Tasakaton ja kattoikkunoiden 
vuotoja on korjattu useaan otteeseen koulun valmistumisen jälkeen. Tällä hetkellä liikuntatilat eivät sisäil-
maongelmien takia ole koulun käytössä. 
 

arviointi: 
Huhtasuon koulu kuvastaa Huhtasuon kaupunginosan kehitystä. Ennen asemakaavaa valmistunut koulu 
toimi myös omalla laillaan asemakaavan suunnittelun yhtenä reunaehtona suunniteltaessa kaupallisten ja 
julkisten palveluiden keskittymää.  
 
Arkkitehtuuriltaan koulurakennus on tyypillinen ja julkisivuiltaan melko tavanomainen 1970-luvun raken-
nus. Vaakasuuntaisuus ja mataluus sekä käytetyt materiaalit ovat ajalle tyypillisiä piirteitä. Rakennuksen 
erikoisuutena oli alun perin tilojen muunneltavuus kevyiden ja siirrettävien väliseinien avulla. Tämä erityis-
piirre on myöhemmissä muutoksissa hävinnyt epäkäytännöllisyytensä takia. Toisena erityispiirteenä on 
valopihat ja runsaat kattoikkunat, jotka tuovat valoa syvärunkoisen rakennuksen keskiosaan jääviin luok-
kiin.  
 
Alkuperäistä asua koulussa on vielä nähtävissä monin paikoin, vaikka myöhemmät väliseinäratkaisut ja 
lattiamateriaalien vaihdot ovat jonkin verran muuttaneet rakennuksen sisätiloja. Rakennuksen ulkoasuun 
kohdistuvat muutokset ovat olleet vähäisiä. 
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