Erään aikakauden loppu
Oulunkylässä, osoitteessa Teinintie 8 sijaitsevan vanhan Puukoulun vastikään uusittu peltikatto välkehtii
lokakuun auringon matalissa säteissä. Välkehtii vielä, sillä uuden maalipinnan katto saa vasta muutaman
vuoden kuluttua uusimisesta, jotta maali varmasti tarttuu saumattuun peltiin. Aurinkoisesta säästä
huolimatta rakennus vaikuttaa alakuloiselta. Se tuntee hirsisissä nahoissaan, että erään aikakauden loppu
on käsillä: Lokakuun viimeisenä päivänä päättyy sen tehtävä Oulunkylän ala-asteen sivukouluna. Lähes
tarkalleen 30 vuoden mittainen pesti on kohta ohi. Nämä vuodet 1986-2016 eivät suinkaan ole ainoa
kouluna toimimisen ajanjakso rakennuksen historiassa, valmistuihan talo vuonna 1925 juurikin Oulunkylän
ensimmäiseksi suomenkieliseksi kansakouluksi. Toivokaamme siis, että talovanhus saa vielä joskus takaisin
alkuperäisen tehtävänsä.

Puukoulun pitkästä iästä huolimatta sillä on ollut vähän omistajia: Vuodet 1925-1946 sen omisti itsenäinen
Oulunkylän kunta. Kunta liitettiin Helsingin kaupunkiin, josta tuli nyt kiinteistön omistaja vuosiksi 19461969 ja rakennus sai viimeisimmän uuden omistajan vaihtokaupan yhteydessä vuonna 1969 jolloin se siirtyi
Oulunkylän Seurakunnan Siirtolayhdistys ry:n (Ossy) omaisuudeksi.
Puukoululla on vaiherikas historia käyttötarkoituksensa puolesta. Heti valmistumisensa jälkeen siinä toimi
Oulunkylän ensimmäinen suomenkielinen kansakoulu vuoteen 1959 saakka, jonka jälkeen rakennus oli
muutaman vuoden tyhjillään. Lämmittämättömänä ja käyttämättömänä rakennukset pääsivät nopeasti
huonoon kuntoon. Kun vuonna 1963 Ossy ry vuokrasi rakennuksen Helsingin kaupungilta oli se jo
peruskorjauksen tarpeessa. Kaupungin asettamissa vuokraehdoissa mainittiin, että rakennusta saadaan
käyttää vanhusten ja lasten päiväkotitoimintaan, nuorisotyöhön, sekä muuhun yhdistyksen toimialaan
kuuluvaan tai sitä lähellä olevaan tarkoitukseen. Samalla kun koululla järjestettiin vuokraehtojen mukaista
toimintaa, siihen tehtiin perusteellisia korjauksia, mm. taloon asennettiin juokseva vesi.
Vuosina 1960-1980 rakennuksessa touhusi varsin sekalaista seurakuntaa. Lähes koko 1960-luvun
kiinteistössä toimi ”seurakunnan pinta-alaltaan suurin ja käyntiluvuiltaan toiseksi suurin työkeskus”. Myös
paikalliset seurat ja yhdistykset käyttivät tiloja toimintaansa. Ainoastaan Gnistanin bingo-illat kiellettiin
niiden kaupallisuuden takia. Vuosina 1968-1969 se toimi Pukinmäen kansakoulun väistötilana, varsinaisen
koulun ollessa remontissa.
1970-luvulle tultaessa Puukoulu oli taas autiona. Yhdistyksellä ei ollut varaa ryhtyä vaihtokaupan mukaisiin
purku- ja rakentamistoimenpiteisiin, muttei myöskään suuriin remontteihin, joita Puukoulu olisi jo kipeästi
tarvinnut. Oli keksittävä muita vaihtoehtoja ylläpitää rakennusta. Tuolloin opiskelija-asunnoista oli kova
puute. Vaikka Puukoulu oli tuolloin ollut jo jonkin aikaa tyhjillään ja autioitumisen mukana tullut
rapistuminen oli jo kovassa vauhdissa, Taideteollisen korkeakoulun Taik:in oppilaskunta TOKYO vuokrasi
rakennuksen opiskelijoiden asunnoiksi ja ateljee-tiloiksi. Vuokrasopimus (1972-1983) edellytti rakennuksen
huolto- ja korjaustöitä vuokralaisen toimesta. Puukoulu sai vuokralaisten mukaan nimen Villa Tokyo.
Vuonna 1986 Helsingin kaupunki vuokrasi rakennuksen alakerran taas opetuskäyttöön. Sitä ennen oli
edessä kuitenkin mittavat remontit, mm. sähköt ja viemäröinti uusittiin, kuten myös lämmitysjärjestelmä.
Puukoulu toimi Oulunkylän peruskoulun sivukouluna lähes tarkalleen 30 vuotta, kunnes koulutilojen
vuokraamisesta vastaava Helsingin kaupungin Tilakeskus ilmoitti yllättäen irtisanovansa sopimuksen.

Koulutoiminnan päättymisen syyksi on mainittu epäilyt sisäilmaongelmista. Ongelmien lähdettä, syytä eikä
todenperäisyyttä lähdetty kuitenkaan tutkimaan, vaan Tilakeskus ja Opetusvirasto päätyivät luopumaan
Puukoulun käytöstä. Nyt Puukoulun alakerta on uuden äärellä. Sen tilat tarjoavat loistavat puitteet
monenlaiselle toiminnalle. Tuleeko siitä vuokrattava juhlahuoneisto erilaisiin tilaisuuksiin, tai taiteilijoiden
ateljee-tiloja vai kenties kokoontumis- ja kerhotiloja erilaisille järjestöille….?
Teija Kamb / Ossy ry

