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Helsingin normaalilyseon
historialliset urut

Soitin entisöitiin koulun, alumnien ja
lahjoittajien yhteisin ponnisteluin

Teksti Lasse Mäki Kuvat Ville Laustela

Maassamme ei ole kovin monta kouluraken-
nusta, jonka käytävillä voisi kuulla urku-
musiikkia. Siinä missä urkuharmoni oli 

tuttu näky koulujen luokissa ennen pianojen yleis-
tymistä, varsinaisia kiinteitä pilliurkuja hankkivat 
vain suurimmat ja varakkaimmat koulut juhlasalei-
hinsa. Helsingin Ullanlinnassa Johanneksenkirkkoa 
vastapäätä sijaitsevassa Helsingin normaalilyseossa, 
tuttavallisemmin Norssissa, juhlasalia koristavat mar-
moristen Pro patria -taulujen lisäksi Bror Axel !ulén 
(1847–1911) vuonna 1910 rakentamat urut, jotka 
on kuluneen vuoden aikana peruskorjattu ja entisöi-
ty kauttaaltaan. Koulun alumniyhdistyksen Vanhat 
Norssit ry:n koordinoiman urkuhankkeen rakennus-
töistä vastasi Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy.

Pommitus, jälleenrakennuksia ja laajen-
nuksia

Helsingin normaalilyseon toiminnan alkuna pi-
detään syksystä 1867 lähtien Ruotsalaisen normaali-
lyseon yhteyteen perustettuja suomenkielisiä luokkia. 
Vajaat neljä vuosikymmentä myöhemmin vuonna 
1905 silloinen Helsingin Suomalainen Normaalilysee 
sai uuden koulutalonsa osoitteeseen Ratakatu 4–6, 
jonka piirustukset laati ja rakennustöiden ylijohtajana 
toimi Yleisten Rakennusten Ylihallituksen ensimmäi-
nen arkkitehti Johan Jacob Ahrenberg (1847–1914). 
Lukuisten koulu- ja hallintorakennusten lisäksi Ah-
renberg ehti menestyksekkään uransa aikana suunni-
tella myös sakraalitiloja, joihin lukeutuvat Hangon ja 
Kajaanin kirkot sekä Helsingin synagoga. 

Uuteen koulurakennukseen tilattiin vuonna 1910 
kuusiäänikertaiset pneumaattiset urut silloisena juh-
lasalina käytetyn Annankadun puoleisen länsipäädyn 
voimistelusalin parvelle, jossa soittopöytä oli urkujen 
sivulla. Opusnumero 215 kertoo soittimen lukeu-
tuvan rakentajansa viimeisiin; vastaavanlaisia pieniä 

pneumaattisia urkuja Bror Axel !ulé teki vuosikym-
menen vaihteessa mm. Kestilän kirkkoon (1908), 
Littoisten tehtaankirkkoon (1910) sekä Ruotsalai-
seen normaalilyseoon (1911), jonka urut ovat samal-
la viimeinen !ulén itsensä nimissä esiintyvä soitin.

Koulun oppilasmäärien kasvaessa koulurakennus-
ta jouduttiin korottamaan ja laajentamaan kahdella 
idänpuoleisella osalla lukuvuonna 1925–1926. Ra-
kennustöitä johti koulun entinen oppilas, arkkiteh-
ti Ilmari Adolf Launis (1881–1955), ja niitä valvoi 
arkkitehti Väinö Toivio (1880–1934). Koulutaloon 
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tuli uusien luokkahuoneiden lisäksi myös erillinen 
suuri juhlasali urkuparvineen, jonka perälle urut siir-
rettiin nykyiselle paikalleen. Samalla soittopöydän si-
joittelua muutettiin niin, että urkuri istuu soittimen 
edessä saliin päin kohti salin reunalla olevaa vanhaa 
puhujakoroketta.

Jatkosodan aikana Helsingin lentopommituksissa 
koulun lähelle osui pommi, joka vaurioitti merkittä-
västi koko koulurakennusta, juhlasali ja urut mukaan 
luettuina. Koulun jälleenrakennuksen yhteydessä 
vuonna 1945 Kangasalan Urkutehdas suoritti erinäi-
siä laajennuksia ja äänikertamuutoksia soittimeen: 
I sormiolle rakennettiin kokonaan uusi äänikerta 
Schwiegel 2’, I sormion Gedacht 8’ ja Salicet 4’ siir-
rettiin II sormiolle ja vastaavasti II sormion Konsert-
"öjt 8’ muutettiin I sormion Flöte 4’:ksi lyhentämäl-
lä alkuperäisiä pillejä puoleen. 

Seuraavalla vuosikymmenellä urkuihin rakennet-
tiin polkimien tilalle sähkökäyttöinen puhallinkone, 
joka sijoitettiin viereisen porraskäytävän oven pääl-
lä olevaan tilaan. Korjaustöiden yhteydessä tehtiin 
myös lisää muutoksia urkujen äänikertoihin, kun II 
sormion Aeoline 8’ ja Salicet 4’ korvattiin Principal 
4’:llä ja Oktava 2’:lla ja I sormion Schwiegel 2’:n 
tilalle tuli Quinte 1 1/3’. Pääpalkeen suojaksi asen-
netun levyn takana olevien merkintöjen perusteella 
puhallinkone ja dispositiomuutokset valmistuivat 
elokuussa 1956, ja urut puhdistettiin ja viritettiin 
vielä saman vuoden marraskuussa.

Lukuisat lahjoittajat entisöintihankkeen 
mahdollistajina

Urut olivat 1950-luvun korjausten ja muutostöi-
den jälkeen käytössä yhtämittaisesti yli puoli vuosisa-
taa, joskin vakituisten aamuhartauksien vähittäinen 
loppuminen merkitsi myös urkujen käytön vähene-
mistä. 2010-luvulle tultaessa soittimen heikentynyt 
kunto herätti koulun alumnien keskuudessa huolta, 
sillä juuri päättyneen koulurakennuksen mittavan 
peruskorjauksen yhteydessä urut jäivät kunnostamat-
ta – päinvastoin, rakennustöiden tiimellyksessä osa 
urkujen fasadipilleistä vaurioitui ja urkukaappi sai 
runsaasti kolhuja. Pneumaattisten urkujen ilmanan-
tokoneiston nahkaosat olivat lisäksi niin hapertuneet, 
ettei uruista lopulta saanut soitettua kuin yksittäisiä 
ääniä kesäaikaan.

Koulua käyneistä ammattiurkureista sekä kou-
lun ja alumniyhdistyksen edustajista koottiin ur-
kutyöryhmä, joka varsin pian totesi, että tekniikan 
peruskorjauksen ohella sointiasun entisöinti olisi 
vuosikymmenten varrella monia äänikertamuutoksia 
kokeneelle soittimelle kulttuurihistoriallisesti perus-

teltua. Saatujen tarjousten perusteella hankkeen ura-
koitsijaksi valittiin Urkurakentamo Veikko Virtanen 
Oy, jolla oli soveltuvaa aiempaa kokemusta vastaa-
vanlaisista restauroinneista.

Yksittäisen yhdistyksen mittakaavassa budjetil-
taan mittavan hankkeen käynnistäminen ei kuiten-
kaan ollut yksinkertaista: vaadittiin vuosien määrä-
tietoista varainkeruutyötä, jotta riittävä pohjakassa 
saatiin kerättyä korjaustöiden aloittamiseksi. Vanhat 
Norssit ry sai kiitollisena tukea hankkeelle sekä Jenny 
ja Antti Wihurin rahastolta että Suomen Kulttuurira-
hastolta, joiden lisäksi hankkeen rahoitukseen osallis-
tuivat lukuisat yksityishenkilöt, yhteisöt ja yritykset. 
Yhdistys kantoi oman kortensa kekoon ohjaamalla 
usean vuoden jäsenmaksutulot urkujen hyväksi.

Entisöintihankkeen monet vaiheet

Entisöintihankkeen päämääräksi asetettiin soit-
timen saattaminen ulkoisesti ja soinnillisesti alku-
peräiseen asuunsa, nykypäivän teknisiä apuvälineitä 

Jalkion kuluneet koskettimet saivat uuden puupin-
noitteen, ja urkurin työtä helpottamaan asennet-
tiin nuotti- ja jalkiovalot. Nykyisin käytössä oleva 
urkupenkki ei ole !ulén alkuperäistä mallia, vaan 
luultavasti Kangasalan Urkutehtaan 1950-luvulla 
vaihtama.
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unohtamatta. Toteutettava dispositio suunniteltiin 
alkuperäisen pohjalta, joskin 1940-luvulla tehty 
äänikertalaajennus haluttiin säilyttää. Lopputulos 
mukailee muiden !ulén 1910-luvun taitteessa ra-
kentamien urkujen dispositioita ja mahdollistaa dy-
naamiselta skaalaltaan urkujen monipuolisen käytön 
erilaisissa juhlasalissa järjestettävissä tilaisuuksissa. 

Korjaustyöt pitivät sisällään pneumaattisen ko-
neiston täydellisen peruskorjauksen: soitto- ja re-
kisterikoneiston nahkaosat uusittiin, ilmanantolait-
teiston vuodot korjattiin, pääpalje ja tasaajapalkeet 
nahoitettiin uudelleen ja pillit puhdistettiin ja oiot-
tiin. Suurin osa soittimen alkuperäisistä pilleistä pys-
tyttiin hyödyntämään korjattuina, mutta korjauskel-
vottomiksi vaurioituneiden pillien uusimisen lisäksi 
kahden entisöitävän äänikerran pillit vaihdettiin ko-
konaan: Aeoline-äänikerran pillit saatiin Hiittisten 
kirkon uruista ylijääneistä osista, kun taas nelijalkai-
nen huiluäänikerta on uudistyötä.

Ennen puhallinkoneen asentamista käytetyt pää-
palkeen alla olevat syöttöpalkeet sekä niihin liitetyt 
polkimet päästettiin ansaitulle eläkkeelle – syöttöpal-
keet eivät ole enää toiminnassa, mutta polkimet jätet-
tiin paikoilleen urkujen sivulle muistuttamaan aiem-
pien sukupolvien oppilaiden uurastuksesta kauniin 

musiikin eteen. Paisutuskaapin takaseinän kulunut 
puukuitulevy korvattiin lisäksi tyylinmukaisella puu-
paneloinnilla, ja soittajan työtä helpottamaan soitto-
pöydän yhteyteen asennettiin nuotti- ja jalkiovalot.

Urut osana koulukulttuuria

Urkuhankkeen varainkeruutyön toteuttaminen 
lukuisten lahjoittajien yhteistyönä on osoittanut ur-
kujen aseman yhteisöllisenä soittimena, joka on herät-
tänyt monessa alumnissa muistoja vuosikymmenien 
jälkeenkin – tulivathan urut jokaiselle entisen poi-
kakoulun oppilaalle tutuiksi päivittäisten aamuhar-
tauksien yhteydessä ainakin 1960–70-luvuille saakka. 
Hartaustilaisuudet tarjosivat lukuisille uruista kiin-
nostuneille oppilaille myös mahdollisuuden aloittaa 
soitonopiskelu kouluvuosinaan ja toimia vuorollaan 
virsien säestäjänä. 

Yksi Norssin oppilasurkureista on sittemmin mer-
kittävän uran paitsi urkurina, myös kapellimestarina, 
kuoronjohtajana ja kirkkomuusikkona tehnyt Sep-
po Murto, joka muistelee koulun urkurin tehtäviään 
seuraavasti: ”Tuolta Norssin urkuparvelta urkutunnit 
alkoivat. Meille palkattiin vanha norssi Markku Hei-
kinheimo opettajaksi ja siitä homma lähti käyntiin. 

Sormioiden koskettimia säädettiin kevyemmiksi mukavamman soittotuntuman saavuttamiseksi. Restauroitu-
jen äänikertojen valitsinkilvet mukailevat alkuperäistä tyyliä, ja koulun historiaa yhtenä ensimmäisistä suomen-
kielisistä kouluista haluttiin kunnioittaa käyttämällä kaikkien äänikertojen yhteydessä suomalaista jalk.-mer-
kintää.
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Muinoin oli välitunneilla ulosmenopakko. Urkuri-
pojilla oli avain urkuparvelle – opettajilla ei –, joten 
suosio oli taattu. Joka aamu piti soittaa sisään- ja ulos-
menomusiikkia. Repertuaari oli tosiaan ohut, mutta 
kimpassa keksittiin kaikenlaista... Virsisäestyksessä oli 
yksi ainoa vaihtoehto, tutti-painike, joka voimakasää-
nisen rehtorin Niilo Visapään mukaan nimettiin vox 
Visapääksi.”

Urkuhanke on osoitus myös siitä, miten nyky-
äänkin alumnien ja koulun välillä voi vallita tiivis yh-
dysside: entiset oppilaat ja opiskelijat haluavat pysyä 
vuosikymmenien jälkeen mukana kouluyhteisön elä-
mässä ja tukea alumnitoiminnan kautta nykykoululai-
sia. Helsingin normaalilyseon alumniyhdistys Vanhat 
Norssit ry jakaa vuosittain stipendejä koulunsa päät-
täville, myöntää avustuksia oppilaskuntatoimintaan ja 
opintomatkojen järjestämiseen sekä vaalii koulun yli 
150-vuotiaita perinteitä. Vaikka yhdistys onkin rahoit-
tanut muutamien entisten rehtorien muotokuvia, urut 
olivat alumnijoukolle uusi aluevaltaus.

”Urkuhanke on yhdistyksemme suurin yksittäinen 
kulttuurihanke, jonka toteutumisesta olemme todella 
ylpeitä. Olemme iloisia, että me vanhat norssit voim-
me osaltamme mahdollistaa tällaisen ainutlaatuisen 
kulttuuriperinnön välittymistä eteenpäin tuleville su-

kupolville”, Vanhat Norssit ry:n puheenjohtaja Heikki 
Kovanen kiteyttää. Kouluyhteisön ja alumnien hyvästä 
yhteistyöstä on mielissään myös koulun johtava reh-
tori Tapio Lahtero. ”Omalta osaltaan urkuhanke on 
osoittanut koulun ja sen oppilaiden välisen vahvan si-
teen ja yhteisöllisyyden voivan kantaa yli sukupolvien. 
Tuskin maltan odottaa, että urut päästään vihkimään 
käyttöön koulun nykyisten ja entisten oppilaiden läs-
nä ollessa.”

Urut tulevat esiin tämän tästä koulun historiaa ja 
entisten oppilaiden muistelmia lukiessa – aamuhar-
tauksien urkumusiikki ja virrenveisuu ovat jättäneet 
moneen nuoreen lähtemättömän vaikutuksen, ja onpa 
koulun urkujen ääreltä ponnistettu myös ammat-
tiopintoihin. Vaikka koulussa ehdotettiin 1970-lu-
vulla sähköurkujen hankkimista ja vanhan soittimen 
romuttamista, Helsingin normaalilyseon historialliset 
urut ovat onneksi säilyneet meidän päiviimme asti 
yhtenä harvoista aikakautensa koulukäyttöön raken-
netuista pilliuruista, jotka entisöintihankkeen myötä 
palvelevat koulun väkeä sekä muita juhlasalin käyttäjiä 
toivottavasti vuosikymmeniä eteenpäin.

Entisöinnin yhteydessä urkujen julkisivu pintakäsiteltiin kauttaaltaan. Maalina hyödynnettiin rakennusaikaa 
kunnioittaen luonnonmukaista pellavaöljymaalia, jonka sävy saatiin juhlasalin valkoisesta kateederista. Fasadin 
laitimmaisten kenttien pillit ovat kummallakin puolella mykkiä.


