138 Kalevankadun koulut ja
kaupungintalo

Arvo: MRKY

Kalevankadun varteen rakentui 1940—1960-lukujen aikana kerroksellinen, arkkitehtuuriltaan tasokas koulu- ja hallintorakennusten rivi. Kokonaisuus on maakunnallisesti merkittävä.
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Harjunrinteen koulu, 1950
Karan koulu, 1954
Kauppaoppilaitos, slma 1963

139 Kaupungintalo

Arvo: MRKY

Arvotusperuste: -

Kiinteistötunnus: 694-1-9016-18
Osoite: Kalevankatu 1

Kalevankadun
kokonaisuus

Suojelu: Rakennusvuosi: 1948

Kaupungintalon vanhempi osa valmistui kauppalan virastotaloksi vuonna 1948. Rakennuksen
suunnitteli arkkitehti Veli Valorinta. Kolmikerroksisen, pitkänomaisen rakennuksen pääty kiviporrastettuine sisäänkäynteineen sijoittuu Kalevankadun reunaan lähelle Valtakadun risteystä. Päätyyn
tehtiin alkuun kauppalankirjastolle varta vasten suunnitellut tilat, jotka olivat niin onnistuneet, että
valtakunnallisestikin puhuttiin Riihimäen mallikirjastosta. Kirjasto muutti muualle vuonna 1965 ja
tilat saatiin hallintokäyttöön.
Kaupungintalo on rakennettu jälleenrakennuskaudella, jolloin rakentamisen pääpaino oli asuntotuotannossa. Rakennuksen julkisivuissa näkyvätkin ajanjakson materiaalipulasta seuranneet
piirteet. Edellisellä vuosikymmenellä vaikuttaneen funktionalismin tyypillisistä nauhaikkunoista ja
tasakatosta oli luovuttu lasin ja bitumin puutteen vuoksi. Julkisivussa on huolellisesti detaljoituja
yksityiskohtia mm. sisäänkäynnin yhteydessä. Rakennuksen sisätiloissa on nähtävissä ajalle tyypillisiä yksityiskohtia, kuten vaneripanelointia, mosaiikkibetonilattiaa, porrashuoneiden kiillotetusta
koivusta tehtyjä käsijohtimia ja lasiaukollisia puuovia. 1940-luvulle tyypillisesti sisustuksessa suosittiin kotimaisia rakennusmateriaaleja. Entisessä valtuustosalissa on parhaiten nähtävissä rakennusajankohdan julkisen rakennuksen sisustusarkkitehtuuri, jossa materiaalien lisäksi ovat säilyneet huonekalut ja valaisimet. Kattovalaisimet on mahdollisesti suunnitellut Paavo Tynell, jonka
tuotantoon kuuluivat erityisesti rei’itetystä messingistä tehdyt valaisimet. Entisessä kirjastosalissa
olevat pyöreäkupuiset valaisimet ovat mahdollisesti Riihimäen Lasi Oy:n Kauklahden lasitehtaan
tuotantoa.
Riihimäen kaupungintalo edustaa jälleenrakennuskauden virastotalona harvinaista rakennustyyppiä. Rakennus on säilyttänyt sekä julkisivuiltaan että sisätiloiltaan erittäin hyvin alkuperäiset piirteensä ja muodostaa arvokkaan rakennuskokonaisuuden, johon kuuluvat myös kiinteät kalusteet
ja valaisimet.

140 Harjunrinteen koulu

Kalevankadun
kokonaisuus

Kuva: Hämeen liitto, Kristian Tuomainen

Arvo: MRKY

Arvotusperuste: -

Kiinteistötunnus: 694-1-9011-2
Osoite: Kalevankatu 3

Suojelu: Rakennusvuosi: 1950

Harjunrinteen koulurakennus valmistui jatkokouluksi vuonna 1950. Sen suunnitteli arkkitehti Georg
Jägerroos. Oppivelvollisuuslain toimeenpano edellytti jatkokoulun perustamista Riihimäelle vuonna
1930 pelkän kansakoulun varaan jääneitä varten. Jatkokoulu toimi ensin hajautettuna Pohjoisella
ja Eteläisellä kansakoululla. Harjunrinteen koulutalossa toimi jatkokoulun lisäksi apukoulu ja kansakoululuokkia. Vuodesta 1957 jatkokoulun korvasi suoraan ammattiin valmentava kansalaiskoulu,
jossa oli puu-, käsityö-, kotitalous- ja kauppalinja. Peruskoulu-uudistuksen myötä Harjunrinteestä
tuli yläaste 1976, nykyisin se on yläkoulu. Harjunrinteen koulu on kulmikkaan h-kirjaimen muotoinen, keltaiseksi rapattu kolmikerroksinen rakennus. Se on edustava esimerkki aikakautensa koulusuunnittelusta.

141 Karan koulu

Arvo: MRKY

Arvotusperuste: -

Kiinteistötunnus:694-1-121-1
Osoite: Kalevankatu 17-13

Kalevankadun
kokonaisuus

Suojelu: Rakennusvuosi: 1956

Rakennus valmistui vuonna 1956 Riihimäen 9-vuotiseksi tyttölyseoksi, ja sen suunnitteli arkkitehti
Eeva Larkka. Uudenaikaisessa rakennuksessa oli erikoisluokkien lisäksi 17 normaaliluokkaa ja kirjasto lukusaleineen, kerhohuone, ruokala sekä erittäin tilava opetuskeittiö kodinhoitohuoneineen.
Koulun perusti 1857 Charlotta Lydecken Sortavalassa ruotsinkielisenä tyttökouluna, joka tosin otti
oppilaikseen myös poikia. Koulusta tuli Sortavalan suomalainen tyttökoulu vuonna 1904 ja sen
yhteyteen perustettiin yliopistoon johtavat jatkoluokat 1908. Evakkomatkan myötä 1944 nimeksi
tuli Riihimäen tyttölyseo.
Tyttölyseo toimi ensin Riihimäen lyseon (nyk. Riihimäen lukio) tiloissa, kunnes pääsi muuttamaan
omaan koulutaloon. Karan yhteislyseoksi koulu muutettiin 1971. Peruskoulu-uudistuksen myötä
vuonna 1976 lukioluokat yhdistettiin Riihimäen lukioon. Toimintaa jäi jatkamaan Karan yläaste,
vuodesta 1994 nimeltään Karan koulu. Rakennus sijoittuu Kalevankadun ja Uramontien risteykseen. Rakennuksen pitkä sivu rajaa Uramontietä, koulupiha avautuu Kalevankadun suuntaan.
Porrastetusti harjulle nousevaan rinteeseen sijoitetun nelikerroksisen, harjakattoisen rakennuksen
julkisivut ovat punatiiltä. Rakennuksen siipien sijoittelussa ja keskiosan kaarevuudessa on samaa
muotokieltä kuin Harjunrinteen koulussa. Peruskorjaus valmistui vuonna 2010 arkkitehdit Siistonen
Oy:n suunnitelmin.

142 Kauppaoppilaitos

Kalevankadun
kokonaisuus

Kuva: Hämeen liitto, Kristian Tuomainen

Arvo: MRKY

Arvotusperuste: -

Kiinteistötunnus: 694-1-9019-6
Osoite: Kalevankatu 5

Suojelu: Rakennusvuosi: 1960-luku

Riihimäki, Hausjärvi ja Loppi muodostivat 1951 Riihimäen ammattioppilaitoskuntainliiton tarkoituksenaan perustaa ammatti- ja kauppakoulun yhdistävä oppilaitos, mutta koulut perustettiin lopulta
erillisiksi. Arkkitehtien Marjatta ja Martti Jaatisen vuonna 1963 suunnittelema Kauppaoppilaitos
valmistui Kalevankadun varteen. Rakennuksen laajennus valmistui vuonna 1989 arkkitehti Erkki
Valovirran suunnitelmin. Modernismia edustava tiilirakennus on viimeisin Kalevankadun julkisten
rakennusten sarjasta. Rakennus laajennuksineen on sijoitettu onnistuneesti pienelle tontille ja se
edustaa modernismin parhaimmistoa Riihimäellä.

