Maatullin
peruskoulu, päiväkoti ja leikkipuisto
Yleinen kaksivaiheinen arkkitehtuurikilpailu
– Arvostelupöytäkirja
1. vaihe 26.6.–21.9.2020
2. vaihe 1.11.2020–15.1.2021

Helsingin kaupunki järjesti yleisen,
kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun
Tapulikaupungissa sijaitsevan Maatullin
peruskoulun, päiväkodin ja leikkipuiston
uudisrakennuksen suunnittelusta.
Uusi toimiva, turvallinen ja terveellinen
palvelurakennus, joka korvaa purettavan
Maatullin ala-asteen, vahvistaa alueen
positiivista kehitystä kohentaen
kaupunkikuvallista ilmettä sekä parantaen
edellytyksiä asukkaiden yhteisölliselle
toiminnalle. Kilpailu toimii hankkeen pää- ja
arkkitehtisuunnittelijan valintamenettelynä.
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1 Kilpailun yleistiedot
1.1
Kilpailun järjestäjä, luonne ja
tarkoitus
Helsingin kaupunki järjesti yleisen,
kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun Tapulikaupungissa sijaitsevan
Maatullin peruskoulun, päiväkodin
ja leikkipuiston uudisrakennuksen
suunnittelusta. Uusi toimiva, turvallinen ja terveellinen palvelurakennus,
joka korvaa purettavan Maatullin alaasteen, vahvistaa alueen positiivista
kehitystä kohentaen kaupunkikuvallista ilmettä sekä parantaen edellytyksiä
asukkaiden yhteisölliselle toiminnalle.
Kilpailun tarkoitus on toimia hankkeen
pää- ja arkkitehtisuunnittelijan valintamenettelynä.

kennussuunnittelijana toiminut henkilö
jatkaa vastuullisessa roolissa hankkeessa, esimerkiksi vastuullisena rakennussuunnittelijana tai pääsuunnittelijana,
hankkeen valmistumiseen asti.
Tarvittaessa työryhmää voi täydentää
kilpailun jälkeen.

1.3 Kilpailun kulku
• Hankintailmoituksen julkaisu
26.6.2020
• Kilpailuaika (ensimmäinen vaihe)
26.6.2020 – 21.9.2020
• Kilpailua koskevat kysymykset oli lähetettävä 15.8.2020 mennessä kilpailun verkkosivuilla www.maatullinkoulu.
fi ja 26 saapuneeseen kysymykseen
1.2 Osallistumisoikeus
vastattiin verkkosivuilla 21.8.2020.
Kilpailu oli yleinen arkkitehtuurikilpailu • Määräaikaan mennessä kilpailun
ja se oli avoin kaikille, joilla on oikeus
ensimmäiseen vaiheeseen saapui 73
harjoittaa arkkitehdin ammattia omas- ehdotusta joista 71 otettiin arviointiin.
sa maassaan.
Yksi palautetuista ehdotuksista saapui myöhässä (nimimerkki Askeleet)
Kilpailuun osallistuessaan kilpailija
ja toisen dokumentaatio oli pahasti
sitoutui siihen, että myöhemmin,
puutteellinen (nimim. Noiarkt). Hyväkmahdollisen jatkotoimeksiannon saa- syttyjen ja hylättyjen töiden nimimerdessaan:
kit julkaistiin kilpailun verkkosivuilla
• kilpailijaa edustaa tilaajavastuulain 27.10.2020. Hyväksytyistä töistä laavaatimukset täyttävä oikeushenkilö.
ditut arviot löytyvät luokittain tästä
• ennen suunnittelusopimuksen
arviokirjasta.
allekirjoittamista ainakin yhdellä työ• Ensimmäisen vaiheen arviointi toryhmän jäsenistä on pätevyys toimia
teutettiin syys-lokakuussa ja palautetut
kyseisen kohteen pääsuunnittelijana. kilpailuehdotukset olivat nähtävillä kil• kilpailuvaiheessa vastuullisena rapailun verkkosivuilla 27.10.2020 alkaen.
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• Tuomaristo valitsi kilpailun toiseen
vaiheeseen 3 tavoitteet parhaiten
täyttävää ehdotusta ja tiedotti asiasta
27.10.2020. Kilpailijoille lähetettiin
arviointiryhmän laatimat jatkosuunnitteluohjeet 30.10.2020.
• Kilpailuaika (toinen vaihe) 1.11.2020
– 15.1.2021.
• Kilpailijoille toteutettiin kaksi
yhteistoiminnallista etätyöpajaa
hankkeeseen kiinnitettyjen asiantuntijoiden kanssa (kustannus-, rakenne-,
LVIA-, sähkö ja elinkaari), työpajat
olivat 10.-11.11.2020 sekä 11.12.2020.
Tilaisuuksissa kilpailutyön tekijä toimi
ehdotuksen pääsuunnittelijana ja tilaisuuden puheenjohtajana. Kilpailutyön
tekijä laatii tilaisuudelle aikataulun ja
agendan sekä huolehti käydyn keskustelun dokumentoinnista. Työpajan
tarkoituksena oli kehittää kilpailutyö
toisessa vaiheessa sellaiseen asuun,
että se toiminnallisesti ja teknisesti on
perusratkaisultaan ja kustannustasoltaan helposti jatkotyöstettävissä myöhemmissä toteutukseen tähtäävissä
suunnitteluvaiheissa.
• Toisessa vaiheessa oli mahdollisuus
esittää kysymyksiä tuomaristolle
19.11.2020 mennessä. Seitsemään
kysymykseen vastattiin 24.11.2020.
• Kilpailun toisen vaiheen työt olivat
esillä ja kommentoitavana Kerro Kantasi -palvelussa 29.1.-19.2.2021. Töistä
saatiin yhteensä 105 kommenttia ja ne
toimitettiin tuomariston käyttöön.
• Tulosten julkistaminen 31.3.2021
• Tuomaristo kokoontui 9 kertaa:
17.6.2021, 30.9.2020, 6.10.2020,
19.10.2020, 27.10.2020, 26.1.2021,
16.2.2021, 2.3.2021 ja 4.3.2021.

1.4 Tuomaristo
Kilpailuehdotukset arvosteli tuomaristo, johon kuuluivat:
Helsingin kaupungin edustajina:
• Kari Pudas, tekninen johtaja, arviointiryhmän puheenjohtaja
• Pekka Löyskä, tarve- ja hankesuunnitteluvaiheen projektinjohtaja, arkkitehti
• Pentti Salo, toteutussuunnittelu- ja
toteutusvaiheen projektinjohtaja
• Julia Pettersson Hakava, Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan edustaja,
arkkitehti
• Vera Schulman, Kasvatuksen ja
koulutuksen toimialan edustaja, arkkitehti
• Antti Varkemaa, asemakaavoitus,
arkkitehti
• Joakim Kettunen, asemakaavoitus,
arkkitehti
• Ritva Tanner, kaupunginkanslian
edustaja
• Tuula Aho-Parkkila, rakennetekniikka ja pitkäaikaiskestävyys
• Sara Tapiala, elinkaariominaisuudet
• Pasi Lönnberg, ylläpitopalvelut, yksikön päällikkö
Suomen Arkkitehtiliiton kilpailutoimikunnan nimeäminä:
• Jari Frondelius, arkkitehti SAFA
• Leo Lindroos, arkkitehti SAFA
Tuomariston sihteerinä toimi arkkitehti Jussi Vuori, JADA Oy.
Tuomariston ulkopuolisina asiantuntijoina toimivat:
• Marko Puhakka, kustannusasian-
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tuntija, Helsingin kaupunki
• Heikki Salko, katu- ja liikennesuunnittelu, Helsingin kaupunki
• Johanna Himberg, maisemasuunnittelu, Helsingin kaupunki
• Teemu Aronen, LVI-rakennuttaja,
Helsingin kaupunki
• Eino Partanen, sähkörakennuttaja,
Helsingin kaupunki
• Matti Kruus, rakennuttajakonsultti,
Indepro Oy, sekä

tuneet kilpailuohjelman laadintaan tai
muulla tavoin kilpailun järjestelyihin
sellaisella tavalla, että näillä oli siitä
muihin verrattuna selvää etua.
Kilpailukieli oli suomi ja kaikki kysymykset, vastaukset ja kilpailuehdotukset laadittiin suomen kielellä.

1.6 Kilpailuohjelman hyväksyminen
Kilpailun järjestäjät, kilpailun tuomaristo sekä Suomen Arkkitehtiliiton
• Leena-Kaisa Laitinen, kustannusasi- kilpailutoimikunta olivat hyväksyneet
kilpailun ohjelman liiteasiakirjoineen.
antuntija, FMC Laskentapalvelut Oy
• Jukka Haapaniemi, LVI-asiantuntija,
1.7 Kilpailuehdotusten käyttö- ja
Ramboll Finland Oy
• Kalevi Hämäläinen, sähköasiantun- julkaisuoikeus
Helsingin kaupungilla ja Suomen
tija, Insinööritoimisto Stacon Oy
• Perttu Virtanen, rakenneasiantunti- Arkkitehtiliitolla on oikeus käyttää ja
julkaista kilpailuehdotusten aiheita ja
ja, A-insinöörit Suunnittelu Oy
materiaalia Suomen tekijänoikeuslain
• Heidi Sell, elinkaariasiantuntija,
mukaisesti ilman erillistä korvausta.
Ramboll Finland Oy
• Helinä Lohilahti, keittiöasiantuntija, Kilpailun järjestäjä asetti saapuneet
työt nähtäville kilpailun verkkosivuille
Helsingin kaupunki
• Esko Mikkola, paloasiantuntija, KK- www.maatullinkoulu.fi
Palokonsultti Oy
Palkittujen ja lunastettujen kilpailuehdotusten omistusoikeus siirtyy
1.5 Kilpailun säännöt
Kilpailussa noudatettiin Suomen lakia, kilpailun järjestäjälle. Mahdollisen toimeksiannon saaneilla suunnittelijoilla
tätä kilpailuohjelmaa sekä Suomen
on oikeus käyttää ehdotusten aiheita
Arkkitehtiliiton (SAFA) kilpailusääntöjä. Erimielisyydet, joita ei saada rat- ja ideoita Suomen tekijänoikeuslain
kaistuksi neuvottelemalla, ratkaistaan mukaisesti. Suunnitelmien tekijänoikeus säilyy ehdotuksen tekijällä.
Suomen tuomioistuimissa, käräjäoikeuden toimivaltaan kuuluvat asiat
Helsingin käräjäoikeudessa.
Kilpailuun eivät osallistuneet arviointiryhmän jäsenet, asiantuntijat tai sihteeri eivätkä näiden yhtiökumppanit
tai lähiomaiset. Myös sellaiset henkilöt
olivat esteellisiä, jotka olivat osallis-
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Kilpailualue ilmasta nähtynä, kesä 2020.

2 Kilpailutehtävä
2.1 Kilpailun tausta ja tavoitteet
Uusi, nykyisen Maatullin ala-asteen
paikalle rakennettava 700 oppilaan
koulu, käsittää perusopetuksen luokat
1-9, päiväkodin sekä leikkipuiston.
Koulu sijaitsee laajan puistoalueen
reunalla 400 metriä Puistolan junaasemasta länteen. Rakennus on tarkoitus ottaa käyttöön elokuussa 2024.
Kilpailun tavoitteena on löytää ratkaisu, joka tarjoaa parhaat edellytykset
kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti laadukkaan, toimivan, kokonaistaloudellisen (ml. investointi-, ylläpito-,
energia-, pts- ja käyttökustannukset)
sekä elinkaariedullisen (pitkäaikaiskestävyys, energiatehokkuus, käyttöja muuntojoustavuus) rakennuksen
toteutukselle yhteistoiminnallista
menettelyä hyödyntäen.

sesti arvokkaat ja hyvät lähtökohdat
turvallisten jalankulku- ja pyöräilyreittien kehittämiseen. Maatullinkuja
ja Maatullinaukio -arvoympäristössä
ja puistomaisemassa autoliikenne
järjestetään jalankulun ja pyöräilyn
ehdoilla.
Rakennusalue on ohutta savikkoa (<3
m), jonka alla päämaalajina on moreeni. Pohjavesi on vain parin metrin
syvyydessä nykyisestä maanpinnasta.
Kalliopinta sijaitsee alle 10 metrin syvyydessä. Rakennukseen ei tule suunnitella kellaria tai maanalaisia tiloja.
Alueen maanpintaa ei tulisi korottaa
painumien takia. Uudisrakennuksen
perustamistapa on mitä todennäköisimmin lyöntipaaluperustus.

2.3 Suunnitteluohjeet
Uudisrakennuksen toiminnallisen
2.2 Kilpailualue
suunnittelun lähtökohtana ovat kilpaiKilpailualue sijaitsee Tapulikaupunluaineistoon kuuluvat tilaohjelma, toigissa Puistolan asemanseudulla
minnalliset tavoitteet sekä Päiväkodin
ajoneuvoliikenteeltä rauhoitetun raitin käsikirja 2019.
ja laajan puistoalueen yhteydessä.
Maatullin koulusta muodostuu TaTilaohjelma koostuu koulun, päiväpulikaupungin keskeinen palvelurakodin ja leikkipuiston tiloista. Kaikki
kennus. Tapulikaupungin ja Puistolan tilat ovat yhteisiä sekä koululle että
asemanseudun kehittämisperiaatteita päiväkodille ja osa niistä palvelee
valmistellaan. Kilpailun pohjalta muu- asukaskäyttöä silloin, kun ne eivät ole
tetaan asemakaavaa.
koulu- ja päiväkotitoiminnan käytössä.
Tiloissa järjestetään varhaiskasvatukAlueella on asemakaavahistoriallisen ja perusopetuksen lisäksi aamu-
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Kilpailualue ja tarkastelualue.

ja iltapäivätoimintaa sekä kerhoja.

erilaisissa tilanteissa, vaikkapa erityisopettajan hiljaisuutta ja luottamukselTilaohjelman mitoitusperusteena ovat lisuutta vaativissa työtilanteissa tai
koulun tilat 700 oppilaalle ja päiväko- opettajan valvonnassa tapahtuvassa
din 210 tilapaikkaa, esiopetuksen 42
äänekkäässä pienryhmätyössä muita
paikkaa sekä leikkipuiston tilat. Henki- häiritsemättä.
lökuntaa rakennukseen tulee noin 140
henkeä.
Tilat muodostavat toiminnallisia
kokonaisuuksia, jotka tukevat sekä
Tilat muodostavat monitoimijaisen
aineopetuksen tilasidonnaista työsja monikulttuurisen yhteisön, jossa
kentelyä että laaja-alaista yhteistyötä
eri-ikäisten lasten kanssa yhdessä
eri aineryhmien välillä. Toiminnallisten
tekeminen on mahdollista aikuisten
tilakokonaisuuksien (kortteleiden)
muodostamien joustavien tiimien ja
ratkaisut mahdollistavat rauhallisen
yhteisopettajuuden johdolla. Tilojen
oppimistilanteen ja ryhmän jakamisen
tulee tukea toiminnallisuuden ja
eri tiloihin siten, että opettajalla säilyy
joustavien oppimisjärjestelyjen lisää- yhteys kaikkiin oppijoihin ja erilaiset
mistä ja mahdollistaa eriyttäminen
yhteisopettajuuden muodot ovat
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helposti toteutettavissa. Kulut ja reitit Rakennukseen sijoitetaan 2 kpl S1joustavissa oppimisympäristöissä tu- luokan väestönsuojaa á 90 m2.
lee toteuttaa niin, että opetustilanteen
läpi ei kuljeta.
Rakennuksen teknisten tilojen arvioitu
pinta-ala on yhteensä noin 600 m2.
Tilasuunnittelun keskeisenä tavoitIv-konehuoneiden osuus on noin 500
teena on muodostaa rakennuksen
m2, lämmönjakohuoneen osuus on
ytimeksi yhteisöllinen tilasarja yhteinoin 30 m2 sekä lisäksi sähkö-, tele-,
sen kokemisen korttelin alueista, joka atk- ja teknistä kuilutilaa.
kytkee yhteen muut toiminnalliset
alueet. Ydintä ja muita toiminnallisia
Talotekniset järjestelmien periaateratalueita yhdistämällä voi helposti luoda kaisussa tulee ottaa huomioon käyttösuurempia kokonaisuuksia esim. juh- ja muuntojoustavuus.
latilanteita varten.
Huonetilaohjelman kokonaislaajuus
Piha on osa oppimisympäristöä. Kulon yhteensä 6637 hym2.
lakin käyttäjäryhmällä tulee olla hyvät
ja turvalliset yhteydet pihoille ja pieRakennuksen tavoitetehokkuus on ≤
nemmille oppijoille rajataan oma piha. 1,4 (brm2/hym2).
Sisäänkäyntien tulee olla katettuja ja
pihayhteyksien tulee olla perusteltuja 2.4 Teknistaloudelliset suunnitteja sujuvia. Sadekatosten sijaintiin toi- luohjeet
votaan kilpailussa toimivia ratkaisuja. Alustavasti arvioidut investointikusPäiväkodin lastenvaunut sijoitetaan
tannukset ovat n. 40 M€ (sisältäen
ulkovälinevarastoon. Asiakkaiden
kaikki tilaajan kustannukset rakenvaunut sijoitetaan aidatun leikkipihan tamiskustannusten lisäksi kuten
alueelle niin, etteivät ne ole lasten
suunnittelun, rakennuttamisen, taidetavoitettavissa.
hankinnat, varaukset).
Ulkotilojen tulee liittyä luontevasti,
toiminnallisesti ja esteettömästi
sisäänkäynteihin ja pihatoimintojen
tulee tukea kunkin ikäkausiryhmän
motoristen taitojen kehittymistä.
Ulkotilojen tulee tarjota mahdollisuus
varjoon, istuskeluun ja välipalaruokailuun. Rakennuksen pihoineen tulee
olla kokonaisuutena turvallinen. Suunnittelussa noudatetaan Kasvatuksen
ja koulutuksen toimialan tilojen turvasuunnitteluohjetta täydennettynä
Päiväkodin käsikirjan ohjeilla.
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Elinkaariominaisuuksien huomioimiseen liittyvät tavoitteet kilpailuvaiheessa ovat käyttöikä, hulevesien hallinta, viherkerroin, energiatehokkuus
ja uusiutuvan energian käyttö.

Kilpailun verkkosivua ylläpidettiin osoitteessa
www.maatullinkoulu.fi.

3 Kilpailuehdotusten
arvosteluperusteet

Arvioinnissa painotettiin ensisijaisesti
kilpailuehdotuksen kaupunkikuvallisia
ja arkkitehtonisia ominaisuuksia,
toiminnallisuutta, kokonaistaloudellisuutta ja elinkaariominaisuuksia
(pitkäaikaiskestävyys, ylläpidettävyys
sekä edellytykset energiatehokkuustavoitteiden täyttymiseen). Kilpailuehdotuksen kokonaisratkaisu ja kehityskelpoisuus olivat tärkeämpiä kuin
yksityiskohtien virheettömyys.

Kaupunkikuva ja arkkitehtoninen
kokonaisratkaisu

Arviointiryhmä painotti arvostelussaan seuraavia seikkoja:

Toiminnalliset ominaisuudet

· Kaupunkikuva ja soveltuminen ympäristöön
· Arkkitehtoninen kokonaisote
· Rakennuksen sijoitus tontilla,
massoittelu ja mittakaava, ulkotilojen
jäsentely
· Sisätilojen arkkitehtoninen perusajatus ja -ilme

· Kokonaisratkaisun toimivuus
· Ulkoalueet (kulkuyhteydet rakennukseen, sisäänkäynnit, huolto- ja
saattoliikennejärjestelyt, piha-alueiden toiminnallisuus ja turvallisuus)

Kilpailuehdotuksen
kokonaisratkaisu ja
kehityskelpoisuus olivat
tärkeämpiä kuin yksityiskohtien
virheettömyys.
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· Rakennuksen toiminnallinen periaate (sisäänkäynnit, huoltoyhteydet,
päätilojen ja toiminnallisten kokonaisuuksien sijoittuminen, sisäiset kulkuyhteydet)
· Päätilojen/-tilaryhmien toiminnallisuus
· Tilojen muuntojoustavuus
Kokonaistaloudellisuus ja edellytykset elinkaaritavoitteiden täyttymiseen
· Ylläpidettävyys
· Toteutettavuus ja pitkäaikaiskestävyys
· Edellytykset energiatehokkuustavoitteiden saavuttamiseen
· Kokonaistaloudellisuus

Arviointimenettely
Kilpailun ensimmäisessä vaiheessa
arviointi tapahtui seuraavasti:
· Ehdotukset, jotka arvioidaan kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti,
toiminnallisesti tai teknistaloudellisesti soveltumattomiksi, sijoitettiin
alaluokkaan eikä näiden arvostelua
jatkettu.
· Keskiluokasta yläluokkaan nostettiin joukko töitä, jotka tuomariston
mielestä täyttivät parhaiten asetetut
tavoitteet. Näihin töihin perehdyttiin
tarkemmin, yläluokan parhaimmistosta pyydettiin asiantuntijalausuntoja
tarpeen mukaan.
Kilpailun toisessa vaiheessa arviointiryhmä teetti ehdotuksista kustannuslaskelman sekä teknistaloudellisia
tarkasteluja.
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4 Yleisarvostelu
4.1. Yleistä
Kilpailuun saapui yhteensä 73 ehdotusta, joista 71
hyväksyttiin arvosteltaviksi ja kaksi hylättiin puutteellisten asiakirjojen vuoksi. Ehdotusten lukumäärä on
ilahduttavan runsas ja osoittaa laajaa kiinnostusta
muutoksessa olevan oppimisympäristön suunnittelua kohtaan sekä toiminee osoituksena uudentyyppisen suppeamman kilpailumuodon sopivuudesta.
Ehdotusten taso osoittautui vaihtelevaksi, vaikka
pääsääntöisesti ne oli laadittu kuitenkin huolellisesti
ja tehtävään syvällisesti paneutuen. Rakennuspaikan
sijainti avoimen maisematilan ja kaupunkirakenteen
rajalla, huolto- ja saattosuuntien ollessa rajoitettuja
osoittautui monelle kilpailijalle haastavaksi. Asemakaavalliset lähtökohdat ja lukuisat toiminnalliset
painotukset yhdistettyinä tavoitteeseen rakennuksen käytön joustavuudesta ja muunneltavuudesta
tuottivat monenlaisia suunnitteluratkaisuja, joskin
innovatiivisia ratkaisuja esiintyi niukasti parhaimpia
ehdotuksia lukuunottamatta. Parhaissa ehdotuksissa
onnistuttiin yhdistämään kilpailuohjelman tavoitteet
omaleimaiseksi ja jopa uudenlaista oppimisympäristöä synnyttäväksi kokonaisuudeksi.
Kilpailun toiseen vaiheeseen valittiin ehdotukset kaupunkikuvallisten, arkkitehtonisten tai toiminnallisten
ansioiden perusteella. Kokonaisratkaisun kehityskelpoisuutta pidettiin tärkeämpänä kuin osaratkaisuiden
tai yksityiskohtien virheettömyyttä.
Jatkoon valituista ehdotuksista kaikki olivat parantaneet toiminnallisuuttaan sekä etenkin tilatehokkuuttaan saatujen ohjeiden mukaisesti ilman että arkkitehtoninen kokonaisratkaisu merkittävästi muuttui.
Missään ehdotuksessa kuitenkaan kaikkia kaupunkikuvallisia ja toiminnallisia vaatimuksia ei onnistuttu
täysin ratkaisemaan. Ehdotusten arviointi jatkokehityskelpoisuuden suhteen muodostuikin toisen
vaiheen arvostelussa tärkeäksi tekijäksi. Tuomaristo
kuuli asiantuntijoita erittäin monipuolisesti tämän
selvittämiseksi.
Kilpailumenettely osoittautui tarpeelliseksi puiston ja
Maatullinkujan arvoympäristön äärelle suunniteltaessa. Rakennettavalla monitoimirakennuksella tulee
olemaan suuri merkitys alueen keskeisenä palveluna.
Tuomaristo suosittaa että asemakaavaa muutetaan
kilpailun tuloksen pohjalta.
4.2. Kaupunkikuvalliset ja arkkitehtoniset ratkaisut
Kilpailun tavoitteena oli muodostaa Maatullin koulusta Tapulikaupungin keskeinen palvelurakennus.
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Helppo ja kutsuva hahmotettavuus Puistolan asemanseudulta saavuttaessa sekä sisätilojen suhde
tontin ja ulkotilojen järjestelyihin muodostuivat
parhaiden ehdotusten vahvuuksiksi eri ratkaisumalleja verrattaessa. Kaupunkikuvallisesti pidettiin
ansiona, että uusi rakennus jäsentää uuden aukion tai
aukiosarjan Maatullinkujan raitin varrelle. Ympäröivän
kaupunkirakenteen lähiömäiseen, mutta matalaan
rakeisuuteen suhteutettu massoittelu ja muodonanto
osoittautui kiinnostavimmaksi. Rakennuksen jako
selkeisiin osiin ja toisto maltillisesti varioiden tuotti
usein miellyttävän jännitteisen suhteen ympäristöön.
Rauhallinen mittakaava ja joidenkin ehdotusten jopa
paviljonkimainen hahmo puiston suuntaan koettiin
ympäristöä eheyttäväksi.
Kilpailu osoitti, että suunnittelualueen sijainti oppikirjamaisesti ajoneuvoliikenteeltä rauhoitetun
turvallisen jalankululle ja pyöräilylle varatun raitin
- Maatullinkujan ja puistoalueen äärellä mahdollistaa
monenlaisia kaupunkikuvallisesti hyviä rakennustyyppejä. Parhaissa ehdotuksissa kilpailualueen asemakaavalliset reunaehdot, alueellisesti tärkeät julkisten
ulkotilojen sarjat ja maisemalliset ominaispiirteet on
pystytty huomioimaan osaksi onnistunutta kokonaisuutta.
Kilpailun aikana vahvistui näkemys monesta suuntaa
saavutettavasta ja maisemallisesti merkittävästä
palvelukokonaisuudesta. Alueen jatkosuunnitelmassa
tulee selvitettäväksi puistoalueille ja pihoille johtavien
luontevien reittien tarve ja linjaukset.
Arkkitehtonisesti painotettiin uuden rakennuksen
identiteettiä ja selkeää tunnistettavuutta.
Puistolan asemanseudulle ominainen punatiili oli valittu usean ehdotuksen julkisivumateriaaliksi, ratkaisu
joka tukee paitsi yhtenäisen alueen muodostumista
myös kilpailun elinkaari- ja ylläpitotavoitteita. Puistomainen ja avoin maisematila tarjosi mahdollisuuden
lähestyä tehtävää korostaen rakennuksen ja ympäröivän luonnon suhdetta. Parhaissa ehdotuksissa oli
huomioitu sisä- ja ulkotilojen muodostama oppimisympäristö kokonaisvaltaisella, uutta luovalla otteella.
Tuomaristo totesi että kilpailun tuloksena syntyvä
rakennus voisi tällöin luoda kokonaan uuden tason
alueen kaupunkirakenteeseen, jolla olisi identiteetiltään ja vaikuttavuudeltaan jopa lähiympäristö- ja
aluetasoa laajempi merkitys. Monessa ehdotuksessa
oli tartuttu modernin puurakentamisen mahdollisuuksiin hyvin ansiokkaasti, toteutettavuus ja ylläpidettävyys huomioiden.

4.3. Toiminnalliset haasteet
Piha-alueet ja liikenne
Rakennuksen sijoitus tontilla ja ulkotilojen jäsentely
aiheutti haasteita usealle kilpailijalle.
Muutamissa ehdotuksissa toiminnalliset piha-alueet
olivat supistuneet liian pieniksi, rakennuksen sijoittuessa keskeisesti tontille. Tällöin pihajärjestelyt oli
jaettu laajasti rakennuksen ympärille ja syntyi vaikeasti valvottavia alueita sekä katvealueita. Luontevin
ratkaisu ja laajimmat piha-alueet muodostuivat kun
rakentaminen oli sijoitettu rajaamaan tiiviisti Tuulaakipuistoa.
Turvallisen saatto-, pysäköinti- ja huoltoliikenteen
sekä pääsisäänkäynnin sijoittelun parhaat ratkaisut
löytyivät Maatullinkujan puolelta. Huolto- ja saattoyhteyden toimivimpana sijaintina on pidetty Kämnerintien jatketta tontin luoteiskulmassa. Tällöin risteäminen kevyenliikenteen kanssa on vähäisempää ja myös
pääsisäänkäyntialue säästyy läpiajolta. Parhaissa
ehdotuksissa huoltoaukion mitoitus on tutkittu huolellisesti tontille, samoin saattoyhteys päiväkotiin on
saatu pysymään lyhyenä ja turvallisena.
Joissain ehdotuksissa leikkipuisto oli sijoitettu erilliseen rakennukseen. Eriyttäminen ei tue toimintaa
toivotulla tavalla; ratkaisulla monitoimirakennuksen
sisäinen yhteistyö ja tilojen muuntojoustavuus heikkenee.
Osassa ehdotuksista piha-alueet on esitetty hyvin yksityiskohtaisesti ja eri toimintoihin vahvasti eläytyen.
Tällöin sisä- ja ulkotilojen suhdetta on ollut mahdollista arvostella osana kokonaistarkastelua. Valitettavan
monessa ehdotuksessa ulkoalueiden suunnitteluun
on suhtauduttu yliolkaisesti ja jopa päiväkodin piharajaus on jäänyt esittämättä.
Sisätilojen arkkitehtuuri ja toiminnallisuus
Suunnittelutehtävänä oli laaja rakennus, jossa toimintojen jäsennöiminen kokoavan yhteisöllisen tilasarjan
ympärille paransi edellytyksiä vahvan yhteisöllisyyden
syntymiselle ja eri käyttäjien väliselle vuorovaikutukselle. Useassa ehdotuksessa yhteisöllinen tilasarja
muodostui luontevasti mutta suurena haasteena oli
luonnonvalon saanti sekä näkymien avaaminen tilasarjasta ulos piha-alueille.
Tilojen suurimmat toiminnalliset haasteet koskivat
orientoitavuutta, tilakokonaisuuksien hahmotettavuutta ja luonnonvalon riittävyyttä syvärunkoisen
rakennuksen opetus- ja toimintatiloissa. Monissa
ehdotuksissa kortteleiden yhteisen oppimisen tilat
olivat esimerkiksi jätetty rungon sisälle kokonaan
ilman luonnonvaloa.
Tilojen ja toiminta-alueiden mitoituksessa oli valtaosassa ehdotuksista runsaasti kehitettävää,

erityisesti sisäänkäynneissä ja niiden liittymisissä
eteistiloihin. Useassa ehdotuksessa likainen ja puhdas liikenne oli ristissä tai jako oli jäänyt kokonaan
miettimättä.
Tilojen ja tilaryhmien välisissä kulkureiteissä ja
siirtymätiloissa selkeys ja riittävä mitoitus jäi usein
puutteelliseksi. Samoin kuin tilojen tarjoamat puitteet
opetustilanteiden luontevalle järjestämiselle, tilojen
muunneltavuus huomioiden. Kulkuyhteydet oli usein
esitetty alimitoitettuina ja pitkinä käytävinä, mikä
aiheuttaa turvallisuushaasteita arjessa. Erityisesti
yhteydet korttelikokonaisuuksien välillä olivat kasvaneet melkein kaikissa ehdotuksissa liian pitkiksi
samalla kun orientoitavuus ja tilakokonaisuuksien
hahmotettavuus jäi muodostumatta. Ongelmia oli
myös yhteisöllisen tilasarjan sisäisessä liikenteessä,
erityisesti ruokailun sujuvuudessa, jossa jakelulinjastojen ja astianpalautuksen liikenne ajautui ahtaaksi ja
ristesi haitallisesti.
4.4. Kokonaistaloudellisuus ja elinkaaritavoitteet
Kokonaistaloudellisuutta arvioitiin tarkastelemalla
ehdotusten laajuuksia, ylläpidettävyyttä sekä käyttö- ja muuntojoustavuutta. Tavoitetehokkuus ≤ 1,4
(brm2/hym2) osoittautui ensimmäisessä vaiheessa
haastavaksi suurimmalle osalle kilpailijoita. Toiseen
vaiheeseen valitut kilpailijat onnistuivat kuitenkin
parantamaan tehokkuutta kiitettävästi. Useassa ehdotuksessa esitettiin ylikorkeita keskeistilaratkaisuja
tilavuuden kasvaessa kohtuuttomasti.
Ylläpidettävyyttä arvioitiin asiantuntija-arvioin, joissa
tarkasteltiin ehdotusten toteutettavuutta eri runkovaihtoehdoilla sekä esitettyjen rakenneratkaisuiden ja
materiaalivalintojen pitkäaikaiskestävyyttä. Parhaille
ehdotuksille oli tyypillistä maltilliset jännevälit, selkeä
muotokieli sekä koetellut materiaalit, joita oli käytetty
paikoin oivaltavasti.
Rakennusten käyttö- ja muuntojoustavuutta arvioitiin
tilaryhmien sijoittelun sekä tilaratkaisujen yleispätevyyttä ja muokkautuvuutta tarkastelemalla. Toiseen
vaiheeseen annettu ohjeistus ja sen perusteella tehty
kehitystyö osoitti että parhaat ehdotukset ovat hyvin
muunneltavissa.
Sekä ensimmäisessä, että toisessa vaiheessa parhaimmista töistä laadittiin kustannusarviot kustannusasiantuntijan toimesta.
Elinkaaritavoitteeksi oli asetettu rakennuksen käyttöikä perustusten ja rungon osalta 100 vuoteen ja
muiden rakennusosien osalta 50 vuoteen. Hulevesien
hallinta tuli suunnitella kaupungin hulevesistrategian
mukaiseksi. Viherkerrointa tuli tarkastella kaupungin
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viherkerroinaskuria hyödyntäen. Energiatehokkuustavoitteena oli mahdollisimman vähän energiaa tarvitseva rakennus. Kilpailussa tätä arvioitiin massoittelun
sekä esitetyn aukotuksen ja rakenteellisen
aurinkosuojauksen ratkaisuja analysoimalla. Uusiutuvan energian käyttö tuli huomioida suunnitelmassa
mahdollisuutena sijoitella aurinkosähkövoimala rakennuksen yhteyteen mahdollisimman optimaalisesti
rakennuksen suuntauksella ja vesikaton muotoilulla.
Elinkaaritavoitteiden toteutumisen arvioinnissa käytettiin asiantuntija-arvioita.

Kaikki arviointiin hyväksytyt kilpailutyöt oli nähtävillä kilpailun
verkkosivuilla www.maatullinkoulu.fi.
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Yleisesti voidaan todeta kilpailuehdotusten suuri
hajonta elinkaaritavoitteiden täyttymisessä. Vaikuttaa siltä, että elinkaaritavoitteiden sisäistäminen on
ollut valitettavan puutteellista monen ehdotuksen
tekijöille. Kilpailun parhaimmisto erottui tässäkin
suhteessa edukseen kehityskelpoisuutensa ansiosta.
Puurunkoisten ehdotusten osalta käyttöikätavoitteen
saavuttaminen edellyttää jatkotutkimusta.

4.5. Jako luokkiin
Tuomaristo jakoi ehdotukset neljään luokkaan seuraavasti:
Yläluokkaan sijoitettiin ehdotukset, jotka arkkitehtoniseen ideaan pohjautuen toteuttavat arvostelukriteerit
parhaiten ja joissa kilpailutehtävään suhtauduttiin innovatiivisesti. Yläluokasta parhaiksi ja kehityskelpoisimmiksi katsotut kolme ehdotusta valittiin kilpailun
toiseen vaiheeseen.

Ylempään keskiluokkaan sijoitettiin ehdotukset, joissa arvostelukriteerit toteutuivat keskimäärin hyvin ja
joissa oli ansiokkaita yksittäisiä ratkaisuja.
Muut ehdotukset sijoitettiin keskiluokkaan.
Alaluokkaan sijoitettiin ehdotukset jotka sisälsivät
vakavia virheitä tai puutteita kaupunkikuvallisesti,
arkkitehtonisesti, toiminnallisesti tai teknistaloudellisesti.
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5 Ehdotuskohtainen arvostelu
5.1 Toiseen vaiheeseen valitut ehdotukset
24 Ketju
Ensimmäisen vaiheen arvio:
Kaupunkikuva ja arkkitehtoninen kokonaisratkaisu
Ketjun kolme kulmistaan lineaarisesti kiinnittyvää palikkaa luovat ympäristöönsä mielenkiintoisella tavalla
istuvan rakennushahmon. Yleisvaikutelma rakennuksesta ja sen tiloista on kutsuva ja samalla helposti
ymmärrettävä. Ohjelma on onnistuttu ratkaisemaan
tilallisesti ja toiminnallisesti laadukkaasti. Sisäpihamaiset keskeistilat yhdistettynä rungon virtaavaan
aulaan antaa rakennukselle avoimen ja suunnistettavan luonteen.
Rakennuksen ulkohahmossa on kaksi voimakasta ja
varmaotteista elettä: rakennuskappaleita yhdistävä
harjakattomuoto ja julkisivujen jako avoimeen maantasoon ja suljetumpiin yläkerroksiin. Yläkerrosten
aukotus hakee vielä selkeyttä. Konstailemattoman ulkohahmon jäsennöinti (kolme kulmistaan kiinnittyvää
palikkaa) on luonteva ja sopii sisäänkäyntien sijoittumiseen sekä sisätilojen luonteeseen. Rakennuksen
rehdit materiaalivalinnat juurruttavat sitä luontevasti
alueen olevaan rakennuskantaan ja etenkin punatiilen
leimaamaan asemanaukioon.
Soveltuminen ympäristöön
Rakennus asettuu määrätietoisesti tontin pohjoissivulle ympäröivästä kaupunkirakenteesta jäntevästi
erottuen. Koordinaatiston kääntäminen 45 astetta
suhteessa ympäristön rakennuskantaan on hyvä
oivallus. Polveileva rakennusmassa luo suojaisen kutsuvia ulkotiloja, johon sisätilat avautuvat luontevasti.

Ehdotuksen asemointi tontille on vaatinut uhrauksen
olemassa olevan, ympäristössään merkittävän puuston suhteen. Jalankulkureitti ja pyöräreitti on siirretty
osittain lähemmäs naapuritontin päiväkotia.
Maatullinkujan puolella massoittelu muodostaa kaksi
yhtäläistä sisäänvetoa, joka luo hieman epäselvyyttä
sisäänkäyntiaukion suhteen. Tilannetta on sovitettu
luontevasti alimman kerroksen massan ulosvedolla
ja pysäköintialuetta peittävällä pensasaidalla. Tässä
ratkaisussa on kuitenkin vielä kirkastettavaa. Ehdotuksen pihat ja sisäänkäynnit sijaitsevat pääosin
edullisesti, mutta huollon ja pysäköinnin järjestelyt
hakevat vielä muotoaan. Pysäköintialueen sijainti on
liian keskeinen katkaisten lupaavan puistoaukioiden
sarjan. Maatullinkujan ylityskohta vaatii merkittäviä
tarkennuksia.
Piha asettuu selkeästi rakennuksen eteläpuolelle
hyvin valvottavaksi alueeksi, jota on helppo jatkokehittää. Pihalta on hahmotettavissa eri sisäänkäynnit
ja toteutuksella on mahdollista tukea ruuhkatonta
sisääntuloa pihalta. Päiväkodin pihaa ei ole rajattu
aidalla. Piha-alueet on esitetty luonteeltaan rakennuksen asemointia seurailevina rakennettuina, pääosin
kivettyinä pintoina. Lähestymistapa jää vieraaksi
vehreän avoimessa maisematilassa.
Leikkipuisto on sijoitettu oivaltavasti olemassa olevan
ja uuden päiväkodin väliin. Leikkipuiston leikkialueita
ei ole esitetty selkeästi eikä tilajako tai leikkivälineiden ryhmitysperiaate hahmotu. Puistokaistaleen
koon riittävyys leikkipuistolle arveluttaa. Leikkipuiston sijaintia uudelleen ideoidessa tontin kaakkoiskulma on jäänyt suunnittelematta.
Tilaratkaisut
Ehdotuksen kolmeen osaan jaettu kokonaisratkaisu
on todella lupaava toiminnallisesti. Asiat vaikuttavat
löytäneen paikkansa ja orientaatio rakennuksessa on
selkeä ja valvottavuus hyvä. Luonnonvaloa on tuotu
hyvin opetustiloihin sekä yhteisöllisille alueille. Kokonaisuuksien väliset yhteydet ja yhteydet ulkotiloihin
ovat yleisesti ottaen luontevia tosin toisessa kerroksessa tilakokonaisuuksien väliset kulkuyhteydet
vaativat jatkokehittelyä.
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Ketju, näkymä ensimmäisessä vaiheessa

Koulun tilaratkaisu perustuu katetun agoramaisen
keskeistilan malliin, jossa opetustilat kiertävät valoisaa keskitilaa. Tilat on mitoitettu luonteviksi ja ne
avautuvat miellyttävästi ulos maisemaan.
Kontrastina ylempiin kerroksiin maantasossa julkinen
/ yhteisöllinen tila hahmottuu avoimena tilasarjana,
joka avaa näkymiä pääsisäänkäyntiaukiolta rakennuksen rungon läpi aina päiväkodin pihalle saakka.
Avoimen soljuva järjestely luo vastapainon sisäänpäin
suuntautuvalle atriumtilalle. Syntyy vaikutelma aukion
ja puiston välitilassa olemisesta, johon sisätilan ylävalo pehmeästi myötävaikuttaa.
Sisäänkäyntijärjestelyt ovat pääosin toimivia. Eteis- ja
säilytystilat jäävät yleensä hieman liian tiukoiksi ja
niiden yhteydessä voi syntyä helposti vaaratilanteita.
Onnistunut mitoitus kerrosten keskeistilaa kiertävällä
käytävävyöhykkeellä synnyttää yhteisöllisiä alueita,
joita voidaan käyttää myös opetuksessa.
Taito- ja taideaineiden tilat, taitotori sekä liikunnan
kortteli sijaitsevat luontevasti pääsisäänkäynnin
molemmin puolin. Taito- ja taideaineiden sijoittuminen tukee toiminnan näkymistä koulun arjessa ja on
saavutettavissa myös varhaiskasvatukselle. Ravintolasalin, näyttämön ja musiikkiluokan kokonaisuus
toimii oivallisesti juhlatilanteessa musiikin toimiessa

backstagena. Musiikkiluokan kytkeminen näyttämöön
tukee näyttämön käyttöä myös opetuksessa.
Ravintolasali on jaettu pienempään paviljonkimaiseen
ravintolatilaan päiväkodin käyttöä varten. Tilakokonaisuuksien rajaaminen eri asukaskäytön alueiksi on
luontevaa ja helposti ratkaistavissa.
Hallinnolle ja oppilashuollolle on esitetty tilat toiseen
kerrokseen. Saavutettavuus kaikista kerroksista on
hyvä, mutta oppilashuollon tilat jäävät osin vaikeasti
saavutettaviksi tukitilojen taakse.
Päiväkodin tilaratkaisu noudattaa samaa keskeistilan
ympärille kiertyvää kaavaa. Päiväkodin yhteistilojen
käyttö ei tilallisesti kuitenkaan tue toimintaa optimaalisesti. Keskelle on sijoitettu ylävalosta nauttiva monitoimitila, jonka ympärille on sijoitettu ahtaasti pesu/
aputiloja. Ratkaisu ei ole tilallisesti yhtä korkeatasoinen kuin koulun keskitila. Päiväkodin sali jää ikävästi
keittiön jakelulinjaston ja astiapalautuksen väliin.
Sisäänkäyntijärjestelyiden pääperiaate toimii molemmissa kerroksissa, tosin eteistilat ovat käytävämäiset
ja alimittaiset ja tiloihin syntyy katvealueita.
Leikkipuiston tilat on tuotu luonnolliseksi osaksi päiväkodin tiloja ja yhteistilojen yhteiskäyttö luonnistuu
hyvin.
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Yleiset jatkokehitysohjeet, kaikki ehdotukset
Toiminnallisten tavoitteiden ja tilaohjelman
noudattaminen
Helsingin Koulujen tilasuunnitteluohje-luonnos
Kilpailun toiseen vaiheeseen kilpailijoille annetaan
suunnittelun tueksi ote Helsingin tulevasta Koulujen
tilasuunnitteluohjeesta. Suunnitteluohje on suunnattu
niin arkkitehdeille kuin muille suunnitteluryhmiin osallistuville. Suunnitteluohjeen tavoitteena on edistää
yhdenvertaisen oppimisympäristön toteutumista
kaikille Helsingissä. Suunnitteluohjeen tavoitteena on
toimiva, turvallinen ja kustannustehokas tilankäyttö
ja varustelu kouluissa. Tarkoituksena on myös tukea
oppivan yhteisön terveellistä ja turvallista toimintaa
niin oppijan, henkilökunnan kuin kaupunkilaisten
näkökulmasta. Luonnosversio-ote ei ole jaettavaksi,
vaan on luottamuksellinen asiakirja. Otteella halutaan
havainnollistaa joustavaa oppimisympäristöjen toimintaa ja miten tilasuunnittelulla toimintaa pystytään
tukemaan. Kilpailuliite “Toiminnalliset vaatimukset ja
tavoitteet” ohittavat tilasuunnitteluohjeen luonnosotteen.
Tilaohjelma
Kilpailun toiseen vaiheeseen on tilaohjelma päivitetty uusimpien tilaohjeiden mukaisesti. Muokkaukset
näkyvät tilaohjelmassa punaisella esim. tilanimiä on
tarkistettu tilaohjeen mukaiseksi. Kilpailutöissä tulee
käyttää samoja tilanimiä kuin tilaohjelmassa, jotta
tilaohjelman vertailu on sujuvaa. Tilaohjelmaan on

Kilpailutöiden jatkokehittelyssä
tulee huomioida ryhmäkoot
niin opetustilanteissa kun
kotipaikoissa ja että kotipaikkojen
vähimmäiskokonaismäärä voidaan
sijoittaa tiloihin tilaohjelman
mukaisesti.

myös lisätty kotipaikat. Koulurakennuksessa on tilat
oppijoiden samanaikaiseen työskentelyyn oppimisen
kortteleissa erikokoissa ryhmissä. Koulun arjessa on
lisäksi tilanteita, joissa oppijaryhmä kokoontuu oman
luokanvalvojan johdolla. Tätä tarvetta varten koulun
kaikille luokanvalvojan ryhmille varataan kotipaikat,
joita käytetään esimerkiksi kriisitilanteiden purkua
varten. Tilasuunnittelulla varmistetaan kotipaikan
rauhallisuus ja olosuhteet, joissa voidaan käydä
luottamuksellisia ryhmäkeskusteluja. Kilpailutöiden
jatkokehittelyssä tulee huomioida ryhmäkoot niin
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Yhdessä oppimisen tila on korttelin
sydän. Yhdessä oppimisen tilan
tilallisilla ratkaisuilla tuetaan
oppijoiden yhteisöllistä työskentelyä.
Tiloissa on yhtä lailla helppo järjestää
oppimistilanteet sekä keskittymistä
vaativa vuorovaikutus isommallekin
ryhmälle tai usealle erilliselle ryhmälle
opetustilanteissa kun kotipaikoissa ja että kotipaikkojen vähimmäiskokonaismäärä voidaan sijoittaa
tiloihin tilaohjelman mukaisesti.
Alkuopetuksen yleisen oppimisen korttelit on jaettu tilaohjelmassa erilleen muista yleisen opetuksen kortteleista, jotta hyvä yhteys esiopetuksen ja
märkätilojen lisävarusteet pystytään huomioimaan
paremmin tilasuunnittelussa. Leikkipuiston tilat on
määritelty uusimpien ohjeistusten mukaan ja kasvatti
osuuttaan tilaohjelmassa. Myös kylmät ulkotilat on
päivitetty uusimpien ohjeistusten mukaisesti sisältäen myös perusopetuksen ulkoleikin vaatima alue sekä
leikkipuiston kylmät ulkotilat ulkoleikkeineen, jotta eri
toiminnat selkeytyvät suunnittelussa.
Tilaohjelmassa esitetyt neliöt ovat hyötyneliöitä.
Pelastusreitteihin, kulkuyhteyksiin ja siirtymätiloihin
varataan tarvittavat alueet hyötyneliöiden lisäksi,
myös korttelissa olevien tilojen välillä. Kulkuyhteyksille varatut alueet tulee olla selvästi luettavissa
suunnitelmissa. Tämä on erityisen tärkeää huomioida
opetustiloissa, jotta varmistetaan rauhalliset, hyvin
kalustettavat ja riittävät opetustilat. Kulkureitit tulee
suunnitella siten, ettei toiminnallisten tilojen läpikulkua synny. Kulku ohjataan siirtymäalueille toimintojen
rajapintoihin. Turvallisuuden tulee toteutua kaikissa
tilanteissa ja vapaana pidettävien reittien tulee olla
käyttäjälle tunnistettavia ja pysyä luontevasti vapaana
kalustuksesta ja varustuksesta. Läpikulkua ja oppimistilanteiden ohikulkua vähennetään ennen kaikkea
tilaa jäsentämällä.
Toiminnallisuus
Turvallisuus sekä siirtymä- ja eteistilat
Rakennuksessa on useita arjessa samanarvoisia
sisäänkäyntejä, jotta varmistetaan toimivat, turvalliset ja ruuhkattomat kulkuyhteydet rakennukseen eri
suunnista. Sisäänkäynnit tulee suunnitella ympäristön
tilasarjojen luonteviksi osiksi. Sisäänkäyntien tilaratkaisut helpottavat rakennuksen hahmottamista ja niiltä on
hyvät yhteydet rakennuksen eri kortteleihin. Siirtymä- ja
vaatesäilytystilat ovat koulujen julkisia tiloja, joissa sosi-

aalinen kanssakäyminen korostuu. Näiden tilojen tulee
olla kutsuvia ja viestiä avoimuutta ja yhteisöllisyyttä.
Kenkäeteiset mitoitetaan kortteliin määritellyn oppijamäärän mukaan ja ne sijoitetaan kunkin sisä- ja ulkokenkäalueen liittymäkohtaan. Kenkäeteisten sijoittelussa
tulee huomioida sisäkenkäalueiden väliset yhteydet
siten että sisä- ja ulkokenkäalueiden risteämistä vältetään. Kulkuyhteys pihalta ulkokenkäalueelle ja siirtymä
puhtaalle alueelle tulee kilpailijoiden erityisesti edistää
seuraavassa vaiheessa, jotta arjen ja huollon toiminnallisuus voidaan taata. Hyvä yhteys esim. yhteisöllisiin
tiloihin luo hyvät puitteet eteistiloista purkautumiselle.
Vaatesäilytyksen tilaratkaisuilla tuetaan sosiaalista
valvottavuutta sekä rauhallista ja muita huomioivaa
käyttäytymistä. Tilat mitoitetaan riittävän väljiksi, jotta
kulkeminen on mahdollista osan pukeutuessa. Tilassa
on istumapaikkoja kenkien pukemista ja rauhallista

Jatkotyössä on kiinnitettävä erityistä
huomiota kokonaislaajuuden
pysymiseen tavoitteessa. -Kilpailutyöllä ei ole edellytyksiä tulla
valituksi voittajaksi, ellei laajuus ole
annetun tavoitteen mukainen.

toimintaa varten. Pienimpien oppijoiden tiloissa tai
niiden välittömässä läheisyydessä on aikuisen mahduttava auttamaan ja valvomaan pukeutumistilanteita
sekä keräämään lapset ryhmiin esimerkiksi erityisopetustiloihin tai retkelle siirtymistä varten. Siirtymätilojen tulee tukeutua monipuolisiin tilasarjoihin, jotta
ei synny käytävämäisiä, ruuhkautuvia kulkuyhteyksiä,
joissa valvottavuus on heikko. Reittien eri kokonaisuuksien välillä tulee pysyä riittävän lyhyinä, jotta
monitoimirakennuksen kokonaisuudet ovat hahmotettavissa ja saavutettavissa.
Yhteisölliset tilat
Yhteisölliset alueet ovat yhdessä oleskelemista sekä
itsenäistä ja yhdessä opiskelemista varten. Taitotori
voi olla esimerkiksi yksi suurempi taitotori tai sen voi
jakaa pienempiin sydänalueisiin koulun identiteettiä
ja yhteisöllisyyttä tukevalla tavalla. Suurissa monitoimirakennuksissa on perusteltua jakaa osa taitotorista pienempiin osiin, jotta rakennuksen monessa
eri osissa löytyy tiloja yhdessä oleskelemiseen esim.
siirtymätilojen varrella.
Yleisen oppimisen korttelit
Yhdessä oppimisen tila on korttelin sydän. Yhdessä
oppimisen tilan tilallisilla ratkaisuilla tuetaan oppijoi-

den yhteisöllistä työskentelyä. Tiloissa on yhtä lailla
helppo järjestää oppimistilanteet sekä keskittymistä
vaativa vuorovaikutus isommallekin ryhmälle tai usealle erilliselle ryhmälle (kuva 11 & 12 Koulujen tilasuunnitteluohje). Yhdessä oppimisen tila voi näin ollen olla
esim. polveileva ja rajattavissa, jotta monelle ryhmälle
voidaan luoda hyvät opetusolosuhteet. Jokaisessa
yhdessä oppimisen tilakokonaisuudessa on paikka,
josta kokonaisuus on yhden henkilön valvottavissa.
Yhdessä oppimisen tilat ovat pysyviä työtiloja ja ne
saavat aina suoraa luonnonvaloa. Ryhmätyötiloista
vähintään joka kolmannen ja jokaisessa korttelissa
ainakin yhden ryhmätyötilan tulee olla siirtoseinin
yhdistettävissä yhdessä oppimisen tilaan. Yhdistettävyys tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia inkluusion
toteuttamiseen. Yhdessä oppimisen tila voi olla myös
esimerkiksi paljeseinin rajatavissa useammaksi visuaalisesti ja akustisesti erillisemmäksi tilaksi. Kaksi
ryhmätyötilaa tulee voida yhdistää toisiinsa pariovilla.
Tämä mahdollistaa kaksi akustisesti rajattua tilaa
kustannustehokkaasti.
Yleisiä ohjeita
- Laajuus- ja pinta-alatavoite! Jatkotyössä on kiinnitettävä erityistä huomiota kokonaislaajuuden pysymiseen tavoitteessa. Tavoite on 9200 brm2. Kaikki
tekniset tilat tulee mitoittaa pääpiirteissään mukaan
kokonaisuuteen ja ottaa huomioon kokonaislaajuutta
laskettaessa. Kilpailutyöllä ei ole edellytyksiä tulla valituksi voittajaksi, ellei laajuus ole annetun tavoitteen
mukainen.
- Vss-tilat ja tekniset tilat esitettävä (ml. bruttoalaan)
- Pohjapiirustuksissa tulee esittää julkisivuaukotus
sekä väliseinien aukotus ja muunneltavuus
- Päiväkodin eteistilojen kalustepituudet tulee esittää
ja ne tulee perustua lähtötiedoissa annettuihin mitoitusohjeisiin
- Lämmönjakohuoneen ja sähköpääkeskuksen sijoitus maantasokerrokseen
- Rakenneperiaatteen kuvaus (teksti) sekä oleellisimpien pilareiden tms kantavien rakenteiden esittäminen pohjapiirustuksissa
- Piha; leikkipuisto esitettävä, pk piha rajaus esitettävä
- Huoltoajoneuvon (12m jakelukuorma-auto) ajoura
esitettävä huoltopihalla
- Liikennetilat pinta-aloineen tulee esittää pohjapiirrosotteessa esimerkiksi katkoviivalla
- Tavoite 10 % kokonaissähköstä tuotetaan aurinkosähköllä, arviolta 80 MWh, tarkoittaen noin 800-1000
m² paneelien asennusalaa, suuntaukset etelä, lounas,
kaakko, itä, länsi. Lähtökohtaisesti viherkatolle ei
esitetä aurinkopaneeleita (Kilpailuohjelman liitteessä
13 Energiasuunnitteluohjeet sivu 14).)
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Ehdotuskohtaiset jatkokehitysohjeet:
-Hyötyala tulee olla tilaohjelman mukainen. Hyöty- ja
bruttoalan suhde tulee olla tehokkuustavoitteen
mukainen.
-Väestönsuojaratkaisu tulee esittää
Kaupunkikuva ja arkkitehtoninen kokonaisratkaisu
Kaupunkikuva ja soveltuminen ympäristöön
+ Rakennuksen mittakaava ja materiaalisuus (etenkin
punatiili) ovat luontevia ja ympäristöään vahvistavia
ominaisuuksia.
- Pysäköinti on liian hallitsevalla sijainnilla
Arkkitehtoninen kokonaisote
+ Selkeä rakennuksen hahmon ja sen sisältämien
tilojen suhde
+ Miellyttävän selkeä materiaalimaailma, jota voisi
kehittää edelleen yksinkertaisen juurevaan suuntaan
+ Ehdotetaan että ehdotuksen maantason julkisivua
voisi kehittää niin että se muodostaisi selkeämmän
suhteen tiilisen yläosan kanssa. Yksi lähestymistapa
on tuoda kivisyys myös rakennuksen maantasokerroksen julkisivupintoihin.
- Julkisivujen jäsentelyssä tietynlaista epämääräisyyttä avoimuuden suhteen. Ehdotus hyötyisi vaikutelmasta, jossa maantason avoimuus korostuu
suhteessa ylempiin kerroksiin. Ehdotetaan yläkerran
aukotuksen erilaistamisen tutkimista esimerkiksi
aukkojen leveyden suhteen.
- Luonteeltaan avoin yhteisöllinen päätilasarja (taitotori, ruokasali, linjasto) kaipaa rakenneratkaisun esittämistä. Miten kerroksissa keskeisaukkoa kiertävät
tilat pysyvät ylhäällä?
Toiminnalliset ominaisuudet
Kokonaisratkaisun toimivuus
+ Rakennuksen perusratkaisu tukee suunnistettavuutta ja antaa eri kortteleille luontevasti erilaiset,
tunnistettavat identiteetit, joka tukee pientäkin oppijaa. Hahmolla pystytään luomaan luontevia sisäänkäyntejä eri suunnista piha-alueelta
+ Keskelle on luotu vahva identiteetti, joka tuo tilat
yhteen
Siirtymätilat
+ Yhteisöllisiä ja yksilötyöalueita tuotu siirtymätilojen
varrelle, jotta ei synny liian käytävämäisiä tiloja. Tältä
osin kuitenkin tarkistettava siirtymätilojen riittävä
mitoitus.
- Kulku on rajattu esim. päiväkodin nappulasta niin ensimmäisessä kun toisessakin kerroksessa. Eri tilakokonaisuuksien kulkuyhteydet tulisi tarkistaa, niin että
eri tilakokonaisuuksista pääsee sujuvasti kulkemaan.
- Sisäänkäyntien ja eteistilojen sujuva käyttö ja mitoi-

22 — Helsingin kaupunki

tus tulisi tarkistaa niin, että ruuhkatilanteissa sisääntulo on turvallista ja helposti valvottavaa. Eteistiloista
tulisi olla helppo purkautua esim. aulatiloihin. Kenkäeteisiä on tällä hetkellä liian vähän ja tulisi esimerkiksi
jakaa eri kerrosten välillä. Kenkäeteisiä tulisi käyttää
korkeintaan 150 lasta / eteinen
Yhteisölliset alueet
+ Musiikin opetustila on oivallisesti kytketty näyttämön
läheisyyteen, joka tukee ilmaisutaiteen opetusta. Tilan
korkeusasema esitettävä, riittääkö huonekorkeus?
+ Tilallisesti on luotu erilaisia ruokailutiloja, mikä tukee myös pienempiä oppijoita rauhalliseen ruokailuun
+ Näyttämön käyttö juhlatilanteessa onnistuu, vaikka
liikuntasali olisi asukaskäytössä.
- Näyttämöaukon mitoitus epäilyttää toisen kerroksen käytävän kulkiessa näyttämön editse.
+ Taideaineet on tuotu näkyväksi osaksi aulatiloihin
-pääsisäänkäyntinäkymän päätteenä on ruokasalin
linjasto, joka vaatisi jatkokehittelyä. Linjasto on tällaisenaan etäällä keittiöstä
-päiväkodin sali sijaitsee linjaston puristuksessa,
päiväkodin tiloista on ahdas kulkuyhteys muualle
rakennukseen
Päiväkodin ja leikkipuiston tilat
+ Leikkipuisto on ehdotuksessa luonnollinen osa
päiväkodin tiloja omalla sisäänkäynnillä
- Päiväkoti vaikuttaa tällaisenaan ahtaalta, syntyy
vaikutelma, että tiloja on pyritty sullomaan päätettyyn
neliömäiseen pohjaratkaisuun. Voisiko periaatetta
muuttaa rennompaan suuntaan esimerkiksi massan
mittasuhteita ja ehkä myös sijaintia tarkastelemalla?
- Päiväkodin tilajärjestely tulisi tarkistaa sekä luoda
paremmat yhteydet yhteisille päiväkotitiloille ja parantaa
tilakokonaisuuksien hahmottuminen ja orientoitavuutta.
- Kunkin toiminta-alueen rajautuminen tulee esittää
selkeämmin
- Päiväkodin tiloissa syntyy katvealueita, jolloin valvottavuus on hankalaa.
- Päiväkodin eteistiloja tulee kehittää; selkeämmän
muotoiset tilat, käytävämäisyyden minimointi, riittävästi kalustepituutta märkäeteisiin ja eteisiin
Oppimisen korttelit
+ Taito- ja taideaineiden sijoittuminen 1. krs:ssa tukee
toiminnan näkymisen koulun arjessa ja on saavutettavissa myös varhaiskasvatukselle.
+ Opetustiloihin on lähtökohtaisesti tuotu suoraa
luonnonvaloa. Pienet pienryhmätilat voi saada epäsuoraa valoa.
- Opetustilanteen läpi ei tulisi kulkea, vaan kulkuyhteyksille opetustilojen välillä tulee varata tarvittavat reitit,
niin poistumiselle kun tueksi rauhallisille opetustilanteille. Näin varmistetaan myös tilojen kalustettavuus.
- Tilojen muuntojoustavuus ei selviä pohjapiirustuksista. Eri yleisen oppimisen kortteleiden kokonaisuu-

det, opetustilojen yhdistettävyys ja muuntojoustavuus
tulisi huomioida paremmin, jotta tiloilla mahdollistetaan yhteistyön sujuvuus toiminnassa.
- Yhdessä oppimisen tilassa mahdollistettava monen
ryhmän opetustilanteet. Näin ollen ryhmien sijoittuminen ja tilan ryhmittely tarkistettava (kuva 11 & 12
Koulujen tilasuunnitteluohje).
Rajatun yhteistyön korttelit
-Hallinnon ja oppilashuollon tilat, tulisi olla havaittavissa
paremmin koulun arjessa ja näin olla paremmin saavutettavissa ja olla matalan kynnyksen päässä niin oppilaille
kun huoltajille. Myös kohtaamot tulisi olla helposti saavutettavissa oppilaille. Tilat jäävät tukitilojen taakse piiloon.
Liikunnan kortteli
+ Liikunnan korttelin toimintaperiaate on hyvä
Ulkoalueet (kulkuyhteydet rakennukseen, sisäänkäynnit, huolto- ja saattoliikennejärjestelyt, piha-alueiden
toiminnallisuus ja turvallisuus)
+ Rakennuksen sijoitus on johdonmukainen sekä kaupunkitilan että koulun ja sen pihatilojen suhteen
- Maatullinkujan ylityskohta vaatii merkittäviä tarkennuksia.
- Huoltoaukion ja sisäänkäyntiaukion välisen suhdetta tulisi kehittää selkeämmäksi. Nyt huoltoaukio
muodostuu kierrettäväksi kohdaksi jalankulkijalle
tai pyöräilijälle. Tavoitteena kohdan ratkaiseminen
luontevaksi liikkeeksi lounaasta ja idästä (asemalta)
saavuttaessa.
- Leikkipuiston leikkialueita ei ole esitetty selkeästi eikä
tilajako tai leikkivälineiden ryhmitysperiaate hahmotu.
Puistokaistaleen koon riittävyys leikkipuistolle arveluttaa.
- Huolto- ja saattoliikennettä sekä pysäköintiä tulisi
muokata turvallisemmaksi ja pienempään rooliin maisemassa ja suhteessa puiston jalankulku- ja pyöräilyliikenteeseen.
- Pihojen muotoilua ja mitoitusta tulisi tarkentaa suhteessa toimintoihin, joista esimerkiksi leikkipuistolle
tulisi varata n.5000m2 (kilpailuohjelman “Asemakaavalliset reunaehdot”-liite)
- Päiväkodin pihan ja leikkipuiston pikkulasten
leikkialueiden tulee olla aidattuja. Päiväkodin pihan
leikkivälineiden ryhmitysperiaate tulisi esittää

- Alueen kaakkoisnurkan suunnittelua tulisi jatkaa
ja kehittää. Kaakkoisnurkassa nykyisin sijaitsevan
asfalttikentän säilyttäminen ei ole tavoiteltavaa eikä
se ole hyvä paikka pyöräpysäköinnille.
Kokonaistaloudellisuus ja edellytykset elinkaaritavoitteiden täyttymiseen
Ylläpidettävyys
+ Julkisivun huoltoväli helposti määritettävissä ja
hallittavissa
Toteutettavuus ja pitkäaikaiskestävyys
- IV-konehuoneiden koko nyt epärealistinen.
- Keskimassan ylävalo-ratkaisu lasikattona ei ole kaupungin tavoitteiden mukainen. Ehdotetaan lyhtymäistä ratkaisua, jossa ikkunapinnat pystysuoria
Edellytykset energiatehokkuustavoitteiden saavuttamiseen
+ Rakennuksen muoto lupaava energiatehokkuuden
osalta
- Aurinkopaneeleiden sijoitusta ei ole esitetty. Aurinkopaneelien sijoitus voitaisiin tehdä kahdelle
lappeelle itä-länsi suuntaan lappeen suuntaisesti
(ylälappeet).
- 2. ja 3. kerrosten ikkunoiden leveys on kohtuullinen,
ensimmäisessä kerroksessa katos aihe voisi mahdollisesti muodostaa auringonsuojausta
Kokonaistaloudellisuus
- Rakennuksen laajuus on liian suuri. Ratkaisua tulisi
yrittää saada lähemmäs tehokkuustavoitetta.
Ehdotuksessa on viitteitä puurakentamisesta. Puurakentamiseen liittyviä paloteknisiä huomioita:
-Rakennuksen paloluokka P1
-automaattinen sammutuslaitteisto (sprinklaus),
tällöin näkyviä puupintoja voi käyttää sisätiloissa
vapaasti ilman palosuojausta.
-mikäli em. seikat täyttyvät palo-osastokoko ei aseta
käytännössä rajoituksia tilankäytölle
-Maantasokerroksen puuverhottu ulkoseinä tulee
palosuojakäsitellä, ylläpidettävyys huomioitava
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Toisen vaiheen arvio:
Kaupunkikuva ja arkkitehtoninen kokonaisratkaisu
Kaupunkikuva
Ehdotuksen suurin kaupunkikuvallinen ansio ensimmäisessä vaiheessa oli voimakas ja yksinkertainen
massoittelu, jossa kattomuoto antaa rakennukselle
omintakeisen luonteensa. Tämä laatu on yhä läsnä
“Ketjussa”. Tekijät ovat ottaneet jatkokehitysohjeet
huomioon: kattolyhdyt ovat sidottu osaksi kokonaisuutta ja ehdotuksen yläkerrosten aukotus on saanut
selkeyttä ja rauhallisuutta, joskin kantavien linjojen
katkeaminen ei ole rakenteen kannalta luontevin vaihtoehto. Negatiiviseksi kehitykseksi koettiin lisättyjen
julkisivuaiheiden, kuten aukkojen vertikaalijakojen ja
kaiteiden luoma arkipäiväistävä vaikutus rakennuksen tiilisen yläosan juurevaan vaikutelmaan.
Soveltuminen ympäristöön
Ehdotus yhdistyy punatiilisyydellään ja massoittelullaan olemassa olevaan rakennuskantaan ja Maatullinkujan aukiosarjaan. Maantason avoin käsittely katoksineen viestii onnistuneesti rakennuksen julkisesta
luonteesta. Tekijä on myös nähnyt vaivaa sitoakseen
piha-alueet osaksi ympäröivää kaupunkitilaa.
Sisätilojen arkkitehtoninen perusajatus ja -ilme
Ehdotuksen tilallinen perusluonne valopihoineen on
pysynyt samana ensimmäisestä vaiheesta. Rakennuksen rungon läpi maantasossa menevää ruokailutilaa
on avattu visuaalisesti ja linjastot siirretty pois näkymästä. Sisäpihamainen keskitila on tilana vaikuttava
ja valoisan oloinen. Tilan mittasuhteet ovat kehityksessä muuttuneet korkeammaksi. Ruokailutilaan ja

korkeaa valopihaa kiertäviin oppimisentiloihin liittyy
ehdotuksessa epävarmuus koskien tilojen akustiikan
toimivuutta. Tämän lisäksi keskeisen sisätilan luonnetta pidettiin liiaksi toimistotalomaisena.
Tilaratkaisut ja toiminnalliset ominaisuudet
Ulkoalueet
Tekijä on tarttunut onnistuneesti jatkokehitysohjeissa
mainittuun ulkoalueiden luonteiden etsimiseen. Aukiolle
ja eri käyttäjien pihoille on löydetty oma luonteensa.
Ehdotuksessa on kehitetty jo ensimmäisessä vaiheessa
miellyttäväksi todettua kaupunkiaukiota niin, että sillä
on nyt entistä julkisempi ja saavutettavampi luonne.
Huoltojärjestelyt ja pysäköintialueet on saatu pienempään rooliin kaupunkitilassa. Olemassa oleva / säilyvä
puusto ja maastonmuodot on huomioitu hyvin osaksi
pihasuunnitelmaa. Koulun piha-alueet rajautuvat selkeästi samassa linjassa olevien varastojen/pyöräkatosten
kanssa. Toimintojen ja massoittelun perusratkaisusta
johtuen rakennuksen huoltoajo on vieläkin pääsisääntuloreitin vieressä, vaikkakin erotettu istutuksin. Toisaalta
pysäköinnin roolia on onnistuneesti vähennetty aukiolla.
Tekijä on kyseenalaistanut puistossa kulkevan kevyenliikenteen polun jatkumon idän suunnasta asemalta päin
saavuttaessa, vaikka reitti lienee paljon käytetty.
Eteläisellä puolella sijaitsevat piha-alueet ovat kehittyneet selvästi ensimmäisestä vaiheesta. Piha-alueet
on jaettu eri toiminallisiksi alueiksi ja varhaiskasvatukselle on rajattu oma, aidattu piha. Leikkipuisto on
sijoitettu länteen pääväylän yhteyteen sekä sujuvasti
leikkipuistotilojen yhteyteen. Toisaalta huoltopihan
läheisyys ei ole ihanteellista leikkipuistoa ajatellen
vaikkakin tekijä on järjestellyt huoltopihaa ottaen
ympäristön huomioon. Sijoituksen heikkous on myös
siinä, että uutta leikkipuistoa ei ole liitetty olemassa
olevaan leikkipuiston alueeseen, suorin kulku sinne
tulevalta leikkipuistolta on koulun kentän läpi. Pikkuprinssin, saattopysäköinnin ja uuden koulun väliin
jäävä tila koettiin liian ahtaaksi.
Rakennuksen toiminnallinen periaate
Ehdotuksen ensimmäisen vaiheen vahvuus oli sen
tilaryhmien sijoittelussa suhteessa toisiinsa. Tekijät
ovat tarttuneet jatkokehitysohjeisiin ja tarkentaneet,
sekä löytäneet moneen toiminnalliseen ongelmaan
ratkaisun. Kuitenkin harmittavan monen tilaryhmän
ratkaisu on jäänyt toiminnallisesti puutteelliselle
tasolle. Jatkotyöstönkin jälkeen pintansa pitävä,
muuttumaton toiminnallinen ongelma luo epäuskoa
suunnitelman muokattavuuteen.
Rakennuksen pääsisäänkäynti on pohjoisessa
selkeästi löydettävissä pääväylän varrelta. Ensimmäisessä kerroksessa on hyvin rajallinen määrä wctiloja ensimmäisestä kerroksesta ja syntyy osittain
ruuhkaa naulakko- ja wc-tiloihin. Tilojen hahmottami-
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nen onnistuu keskusaulan kautta helpottaen tilojen
saavutettavuutta. Huoltoajo on onnistuneesti eroteltu
sisäänkäynneistä.
Sisäänkäyntejä on esitetty hajautetusti, vähentäen
ruuhkatilanteita, mutta suuri osa eteis- ja kenkäsäilytystiloista ovat pieniä ja ahtaita oppijamäärään nähden.
Purkautuminen eteistiloista on hyvin haasteellista
tilojen ollessa yksisuuntaisia tai umpikujia. Likainen ja
puhdas liikenne jää osittain epäselväksi esimerkiksi
toisen ja kolmannen kerroksen itäisessä nivelessä. Osa
portaista aiheuttaa haasteita valvottavuudessa erityisesti välituntisiirtymisissä. Kulkuväylät toimintatilojen
ja oppimistilojen välillä ei olla esitetty, mikä aiheuttaa
haasteita toiminnallisuuden tarkastelussa. Esimerkiksi
kytkös varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tilojen
välillä kulkee ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa
oppimistilan läpi, mikä luo rauhattomuutta ja estää
tilojen järkevää irtokalustamista. Kyseistä suunnitteluratkaisua ei voida toteuttaa. Myöskään ehdotuksesta ei
käy selväksi asukas- ja iltakäytön rajaukset.
Päätilojen/-tilaryhmien toiminnallisuus
Oppimiskorttelit on saavutettavissa keskusaulan
kautta. Perusopetuksen tiloissa ei olla kortteleiden
sisällä esitetty kulkuväyliä oppimistilojen välillä, jolloin
tilojen käyttö on hyvin haasteellista. Tiloja tulee pystyä rajaamaan ja tilojen välillä tulee syntyä luontevia
kulkuväylä, jotta oppimistilanne on rauhallinen ja luo
keskittymisen puitteet. Intensiivisen työskentelyn ryhmätilat ovat monelta osin tasasivuisia, mikä aiheuttaa
haasteita tilan kalustamisessa.
Hallinnon tilat on keskitetty oppilashuollon kanssa
toiseen kerrokseen. Hallintotilat avautuvat osittain
keskusaulaan, parantaen sosiaalista valvottavuutta.
Ruokailu on avara keskusaula, jossa korkea keskitila
aiheuttaa suuria haasteita akustiikassa niin ruokailutilanteessa kun arjessa. Päiväkodin ruokailulle on esitetty ruokailutila. Varhaiskasvatukselle tulisi olla kaksi
rajattua ruokailutilaa, jotta lasten määrä ei kasva yli
60 ruokailutilanteessa. Myös ravintolasalissa olisi
hyvä olla mahdollista rajata ruokailualueesta kabinettitila, jotta perusopetukselle olisi myös mahdollisuus
rauhallisemmalle ruokailulle. Linjasto avautuu ruokailutilaan ja mahdollistaa linjaston kiertämisen. Astianpalautus jää osittain linjaston taakse ruuhkauttaen
linjastoaluetta. Keittiön ja linjaston alue on yleisesti
ottaen jäänyt puristuksiin luoden ahtautta linjastoille
ja keittiötilalle.
Musiikin oppimistila on sijoitettu näyttämön lähelle.
Näyttämöä voidaan käyttää oppimistilaa monipuolistaen näyttämön käyttöä arjessa. Käsityön ja kuvataiteen tilat on tuotu yhteen yhdeksi isoksi kokonaisuudeksi mahdollistaen laajan monimateriaalisen

työskentelyn, joka erityisesti tukee koulun pedagogisia tavoitteita. Liikuntavarastoja ei voida sijoittaa
väestösuojaan, koska tämä aiheuttaa ongelmia tilojen
ja välineiden saavutettavuuteen.
Varhaiskasvatuksen tilat on sijoitettu rauhalliseen,
omaan siipeen. Toiminta-alueiden rajaus on haastavaa,
koska toiminta-alueiden läpi on esitetty kulkuväylä
ilman välirajauksia. Toiminta-alue tulee voida toimia
turvallisesti ja selkeästi omana kokonaisuutena. Yhteistilat jakaantuvat sekä ensimmäiseen että toiseen
kerrokseen parantaen yhteistilojen saavutettavuutta.
Leikkipuiston sisäänkäynti toimintaan nähden väärällä
puolella. Perheet eivät löydä tiloja eikä puistoalueelle
ole valvottavuutta ikkunasta. Tila on myös hankala
vuokrata iltaisin ja viikonloppuisin, koska rajaus päiväkotiin ei ole selkeä. Leikkipuistolla on isot toimintatilat
ja niitä on useampia lapsiryhmän jakamiseksi.
Kokonaistaloudellisuus ja edellytykset elinkaaritavoitteiden täyttymiseen
Kokonaistaloudellisuus
Ensimmäisen vaiheen jälkeen suunnitelman kehittäminen on parantanut huoneistoala-tehokkuutta ja
pienentänyt brutto-alaa, vaikka ehdotuksen laajuus
vieläkin ylittää tehokkuustavoitteen. Ehdotuksessa
ulkoseinän määrä on suuri vinojen ullakkokerrosten
myötä ja näkyvää kattopintaa on paljon. Toisaalta
“Ketjun” rakenneratkaisut lähimpänä kolmesta ehdotuksesta tavanomaista nykyrakentamista.
Ylläpidettävyys
Periaateratkaisun nähtiin luovan hyvät edellytykset
järkevästi huollettavan ja korjattavan rakennuksen ja
piha-alueen suunnittelulle. Tonttijärjestelyt ovat huollon kannalta hyviä, minkä lisäksi julkisivumateriaalit
ylläpidettävyydeltään helppoja. Ylläpidettävyydessä
nähdyt haasteet keskittyivät erityisesti rakennuksen
katto- ja katosratkaisuihin.
Toteutettavuus ja pitkäaikaiskestävyys
“Ketju” on kehittynyt rakenteen ja talotekniikan
ratkaisujen osalta. Molemmilla aloilla on kuitenkin
vielä puutteita: IV-kuilujen määrä on liian vähäinen ja
julkisivuun (kantavat linjat, roikotetut katokset) sekä
korkeaan aula-ja ruokailutilaan (puuttuvat pilarit /
korkeat palkit) liittyy rakenteellisia haasteita. Paloteknisestä tarkastelukulmasta ehdotus on helpointa
toteuttaa P1-paloluokkaan, jolloin kantavat rakenteet
betonia, kuten kilpailija on esittänytkin.
Edellytykset energiatehokkuustavoitteiden saavuttamiseen
Rakennuksen kompakti muoto on edelleen energiatehokkuus näkökulmasta katsottuna selkeä etu. Lisäksi
ehdotuksessa on esitetty toisessa vaiheessa aurinkopaneelien sijoitus.

Helsingin kaupunki — 25

26 — Helsingin kaupunki

Helsingin kaupunki — 27
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Soveltuminen ympäristöön

Ensimmäisen vaiheen arvio:

Ehdotus huomioi hyvin maisemalliset lähtökohdat
ja virkistys- ja viherverkoston jatkuvuuden arvot.
Ehdotettu rakentaminen ja ympäristön käsittely ei jaa
ympäristöään osiin vaan pyrkii pikemminkin luomaan
yhtenäisen, soljuvan maisematilan. Rakennus sijoittuu
väljästi tontille synnyttäen vaikutelman jatkuvasta
puistotilasta. Pihoihin valittu orgaaninen muotomaailma tukee kokonaisuuden luonnollista ja metsämäistä
vaikutelmaa. Polkujen muodostama kehämäinen ja
säteittäinen rakenne vahvistaa kokemusta rakennuksesta, joka löydetään puistosta. Ehdotuksessa
luonto nähdään tärkeänä oppimisen tilana. Taito- ja
taideaineiden tiloihin liittyvät opetuksessa käytettävät
pihatilat ovat hieno idea.

Kaupunkikuva ja arkkitehtoninen kokonaisratkaisu
Metsäaukio on runollisen herkkä ehdotus, jossa pala
ympäröivää luontoa on tuotu rakennuksen keskeistilaksi: koulun ja päiväkodin tilat kiertävät lasista
sisäpihaa. “Metsäaukion” laidalla sisä- ja ulkotilan
rajat hämärtyvät kiinnostavalla tavalla. Luontosuhde
muodostunee voimakkaaksi käyttäjän päivittäisessä
kokemuksessa. Tämän lisäksi arkkitehtuuria leimaa
kiinnostava hierarkiaton, lähes strukturalistinen
lähestymistapa. Tästä osoituksena rakennuksen
yhteisölliseen sydämeen ei muodostu voimakasta
hierarkiaa, vaan tilat kiertävät ympyränmuotoista
sisäpihaa. Sisäänkäynnit muistuttavat toisiaan ja keskeistilaan voidaan saapua kaikista suunnista lähes
samanarvoisesti. Ehdotus vastaa rohkeasti kestävän
kehityksen teemoihin ja tavoitteisiin urbaanina puurakenteisena metsäkouluna. Puujulkisivun anonyymi
reliefimäisyys heijastelee rakennuksen orgaanista
luonnetta ja yhdistää rakennuksen eri osat toisiinsa.
Toisaalta ehdotus pyrkii luomaan eri ”taloille” positiivista tunnistettavuutta varioimalla aukotusta hienovaraisesti käyttötarkoituksen mukaan. Kaikista ansioistaan huolimatta ehdotuksen toiminnallisuudessa on
huomattavan paljon kehitettävää.

Maantasokerros hahmottuu kutsuvana ja rakennuskappaleiden väleihin sijoittuvat sisäänkäynnit
erottuvat luontevasti avaten näkymiä sisäpihalle ja
puistoon. Pihalta on hahmotettavissa eri sisäänkäynnit ja toteutuksella on mahdollista tukea ruuhkatonta
sisääntuloa pihalta. Lisäksi huollon ja pääsisäänkäynnin sijainnit ovat hyviä. Huoltopiha on esitetty selkeästi erilleen leikkialueista, mutta pääsisäänkäynti
hyvästä sijainnista huolimatta ei kuitenkaan erotu
muista sisäänkäynneistä ja orientaatio saattaa kärsiä.
Lisäksi saattoliikenteen pysäköintipaikat jäävät kauas
ja kulkuyhteys päiväkodin sisäänkäynnille on hankala.
Toiminnallisessa tarkastelussa selviää, että pihojen
koossa ja sijoittumisessa on paljon kehitettävää ja
esimerkiksi väestönsuojien ja lasikuistien sijoittaminen piha-alueelle ovat suoranaisia virheitä. Pihaalueita on kuitenkin mahdollista kehittää täyttämään
toiminnalliset tavoitteet. Suurin yksittäinen ongelma
koskee leikkipuiston ja päiväkodin pihaa, joiden ei
tulisi olla samaa piha-aluetta eikä leikkipuistoon tulisi
joutua kulkemaan koulun pihan läpi. Lisäksi kyseisen
päiväkodin pihan ratkaisussa syntyy osittain katvealueita sekä alueita, jotka ovat vaikeasti valvottavissa
iltaisin.
Tilaratkaisut
Ehdotuksessa on todella lupaavia toiminnallisia ja tilallisia ratkaisuja ja periaatteita, kuten läpihengittävän
aulatilan ja sisäpihan yhdistelmä. Ympäröivät tilat, kuten opetustilat ja ruokasali avautuvat keskeistiloiltaan
metsäaukioon ja hyödyntävät hienosti sen potentiaalia eheyttävänä ympäristönä, jossa vuorokauden ja
vuodenajat ovat läsnä poikkeuksellisen monen tilan
kokemuksessa. Sisäpihan laajeneminen toisessa
kerroksessa terassiksi tekee metsäaukiosta valoisan
ja saa aulatilan hahmottumaan metsäaukiolla matalana, paviljonkimaisena rakenteena. Metsäaukio ja sen
massoittelu auttaa toiminnallisten kokonaisuuksien
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Metsäaukio, näkymä ensimmäisessä vaiheessa

tunnistamista ja tukeekin siten oivallisesti monitoimirakennuksen orientoitavuutta ja hahmottamista
myös pienelle oppijalle. Opetustilojen ja kortteleiden
esitetty kokonaisjärjestely kuuluu toiminnallisesti
kilpailun parhaimmistoon. Opetustilat saavat hyvin
luonnonvaloa ja tiloja on mahdollista jatkokehittelyssä
yhdistää ja rajata eri tavoin. Tämän lisäksi hallinto- ja
oppilashuollon tilat on esitetty hyvin saavutettaviksi.
Rakennuksen tilaratkaisut sisältävät, ansioistaan
huolimatta, monia vakavia puutteita, jotka on otettava
huomioon jatkokehityksessä. Huomattavimmat puutteet liittyvät päiväkodin tilajärjestelyihin ja näyttämön
toimintaan, vaikka myös poistumisjärjestelyt ja hissien lukumäärä (liian monta) vaativat kehitystä.
Huomattavin puute päiväkotiratkaisussa on pienten
lasten ruokailun sijainti etäällä keittiöstä, joka edellyttää runsasta kärryliikennettä hankalasti keskusaulan

läpi. Toisaalta myös päiväkotiin ehdotettu korkea keskeistila ruokasalina ja läpikulkutilana ei toimi (muodostuu hälyisäksi tilaksi). Toinen tärkeä liikenteeseen
liittyvä ongelma on päiväkodin likaisen ja puhtaan
liikenteen sekoittaminen. Ehdotuksen maantasossa
kuljetaan toiminta-aluetta yhdistävien tilojen (likainen
liikenne) läpi. Lisäksi toisen kerroksen märkätilat
jäävät ilman yhteyttä likaiseen portaaseen. Ratkaisu
näyttäisi perustuvan 2.kerrokseen vievään puhtaaseen portaaseen, missä tapauksessa märkäeteistilat
tulisi olla maantasokerroksessa. Päiväkodin salin
esitetty ratkaisu osana liikuntasalin neliöitä ei toimi.
Näyttämö sijaitsee ehdotuksessa yksikerroksisena
(liian matalana) niin että se avautuu alueeseen aula/
ruokailutilassa, joka on liian kapea hyödynnettäväksi
katsomona. Toisin sanoen: esitetyn perusratkaisun
puitteissa yhteisöllisen sisätilan muodostaminen
juhlatilanteisiin on haastavaa.
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33 Metsäaukio
Ehdotuskohtaiset jatkokehitysohjeet
- Esitetty laajuus on liian suuri tavoitteeseen nähden.
Hyötyala tulee olla tilaohjelman mukainen. Hyöty- ja
bruttoalan suhde tulee olla tehokkuustavoitteen
mukainen.
- Väestönsuojaratkaisu tulee esittää. Luonteva sijoitus voisi olla liikunnan korttelin puku- ja varastotilat.
- Suunnitteluryhmän tulisi varmistaa, että toisessa
vaiheessa on käytössä karttuneemman koulu- ja päiväkotisuunnittelijan ammattiosaamista.
Kaupunkikuva (kaupunkitila) ja arkkitehtoninen kokonaisvaikutelma
Kaupunkikuva ja soveltuminen ympäristöön
+ Ilmakuvassa näkynyt ajatus “talojen” eroavasta
julkisivu käsittelystä aukotuksesta on lupaava
+ Rakennuksen “talo” osien laatikkomaista vaikutelmaa on onnistuneesti hälvennetty kulmien läpinäkyvyydellä
- Ilmanvaihtokonehuoneiden sijoittelu rakennuskappaleiden yhteyteen tulee tutkia huolellisesti kokonaisratkaisuun soveltuvaksi
Sisätilojen arkkitehtoninen perusajatus ja -ilme
+ Ehdotuksen suurimpia ansioita ovat hienot läpinäkymät sekä aulatiloissa että opetustiloissa. Läpinäkymien kehittämiseen rohkaistaan myös jatkokehitystyössä. Kehitystyö ei kuitenkaan saisi tapahtua mm.
toiminnallisen tai kustannustehokkuuden kustannuksella.
+ Ehdotuksessa lupaavia viitteitä siitä, että aukotuksen vaikutelma olisi sopusoinnussa sisätilan
tarkoituksen (mm. aukotuksen on soveltuvuus lasten
katselukorkeuteen) kanssa sekä hyödyntäisi ajatuksella ympäröivää laajaa puistomaisemaa.
Toiminnalliset ominaisuudet
Kokonaisratkaisun toimivuus
+ Rakennuksen perusratkaisu tukee suunnistettavuutta ja antaa keskitilalle sekä kortteleille / “taloille”
luontevasti erilaiset, tunnistettavat identiteetit, joka
tukee pientäkin oppijaa. Hahmolla pystytään luomaan
luontevia sisäänkäyntejä eri suunnista piha-alueelta
- Ehdotetaan että tekijä voisi tutkia toiminnallisten
kokonaisuuksien “talojen” uudelleen järjestelyä siten
että päiväkoti ottaa liikuntasalin paikan ja liikuntasali
taitoaineiden “talon” sijainnin, kappaleet ikään kuin
siirtyisivät yhden ”nykäyksen” myötäpäivään. Tämä
ratkaisu poistaisi ongelmallisen yhteyden keittiön ja
päiväkodin välillä. Tällä ratkaisulla myös piha ja mm.
liikuntasalin iltakäytön sisäänkäynti voitaisiin saada
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luontevammin ratkaistua. Pääsisäänkäyntiaula voisi
olla kaksikerroksinen tila, johon saisi näyttämön
avautumaan kunnolla juhlatilanteita varten.
- Ehdotetaan metsäaukion muodon ja etenkin sijainnin (epäkeskeinen sijoitus) tutkimista niin, että esim.
näyttämön, päiväkodin salin ja ruokasalin alueet
aulasta saisivat lisää tilaa ja vastavuoroisesti väljyyttä
vähennettäisiin siellä missä sitä ei tarvita.
-Metsäaukiota kiertävää ensimmäisen kerroksen
sisätila tulisi olla mahdollisimman paljon tilaohjelman
mukaista hyötyalaa, jolloin tehokkuus tavoite on helpompi saavuttaa.
Siirtymätilat
+ Ratkaisussa löytyy avoimia, valvottavia sisäänkäyntejä, jotka tukeutuvat yhteisöllisiin alueisiin, jolloin
pihalta purkautuminen on sujuvaa. Jäljellä olevat
käytävämäiset sisäänkäynnit tulisi päästä eroon.
- Puhdas ja likainen liikenne risteää esim. päiväkodin
tiloissa, jossa siirrytään pihalta puhtaan tilan kautta
märkäeteiseen toisessa kerroksessa. Päiväkodin
eteistilat ovat puhtaita eteistiloja – märkäeteiset
likaisia. Siirtymä pihalta likaiselle märkäeteiselle/kenkäalueelle eteenpäin puhtaalle alueelle tulee tutkia.
Tämä tulisi ehdottomasti korjata seuraavan vaiheen
kokonaisratkaisussa.
- Toisen kerroksen siirtymätilat ovat pitkiä ja käytävämäisiä. Käytävät tulisi rikkoa esim. yhteisöllisillä
tiloilla, jotta tiloista tulee ruuhkattomat ja valvottavat.
- Sisäänkäyntitilojen jäsennöityminen ja rajat on esitettävä jatkossa. On ratkaistava millä tavoin puhdas
porras ja kenkä/ märkäeteiset (muualla kuin päiväkodissa on kyse kenkäeteisistä) jaetaan toisistaan. Alueet tulee kehittää myös iltakäyttö mielessä. Iltakäytössä on otettava huomioon kulun rajoittaminen esim.
ainoastaan tiettyyn toiminnalliseen kokonaisuuteen.
- Porrasratkaisujen kehittäminen; määräysten mukaiset osastoidut portaat tulee lisätä, tällöin ilmava
kierreporras ei ole luontevin ja ekonomisin ratkaisu.
Yhteisölliset alueet
+ Yhteisöllisiä alueita on jaettu ympäri rakennuksen
ensimmäistä kerrosta, jotta yhdessä olemisen tiloja
löytyy eri osista. Samaa ajattelutapaa tulisi viedä
toiseen kerrokseen, jossa nämä puuttuvat
- Näyttämö tulisi sijoittaa niin, että koulu voi pitää
yhteisiä juhlia tai ilmaisutaiteen opetusta, vaikka
liikuntasali olisi samanaikaisesti muussa käytössä.
Luontevinta on sijoittaa näyttämö esim. ruokasalin
(tai osan ruokasalista) ja muun yhteisöllisen alueen
yhteyteen, niin että näköyhteys näyttämölle on hyvä.
Jos yhteys musiikin opetustiloihin on mahdollista
luoda, tuetaan myös hyvällä tavalla ilmaisutaiteen
oppimista ja backstage-toimintaa. Näyttämön ei ole
pakko olla yhteydessä liikuntasaliin. Näyttämötila
tarvitsee ylätilan.
- Taitotorin tilallista ratkaisua tulisi täsmentää sillä
sen tulisi mahdollistaa rauhallinen pienryhmätyös-
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kentely (sopet). Taitotorin sijoituksen tai tilallisen
ratkaisun ei kuitenkaan toivota tukkivan tilallisesti ansiokasta ja talon sisäisen liikenteen kannalta tärkeää
kohtaa.
- Tällä hetkellä näyttämö ei aukea hyvin aulaan eikä
myöskään liikuntasaliin. Avautuminen aulatilaan/ruokailutilaan tulisi ratkaista niin että näyttämön eteen
jää riittävästi katsomoa.
Näyttämö voidaan siirtää “talon” reunaan niin että
näyttämö sijaitsisi lähellä ravintolasalia.
- Näyttämön yhteydessä sijaitsee mieluummin musiikkiluokka kuin päiväkodin sali (joka voi olla 1 kerroksinen)
- Näyttämötilan tulisi olla kahden kerroksen korkuinen ja näyttämöaukon tulisi avautua riittävällä
korkeudella aulan suuntaan.
Päiväkodin ja leikkipuiston tilat
+ Päiväkodin tilat on sijoitettu yhteen nappulaan, mikä
helpottaa suunnistettavuutta ja tilojen tunnistamista.
Keskeistila luo yhteisöllisen tilan päiväkodin toimintatiloille.
- Tiloja ja tilojen toiminta tulisi tarkastella päiväkodin
käsikirjan kautta. Tiloista puuttuu toiminta-alueiden
luonnollinen kiertokulku, jossa märkäeteinen ei saa
rikkoa tilakokonaisuutta.
- Jos suunnitellaan lasikuisteja lasikuistit tulisi olla
osa päiväkodin sisäänkäyntien toimintaa. Märkäeteistiloista siirrytään hallitusti lasikuistille tai rajatulle
alueelle, ennen kun lapset päästetään pihalle. Lasikuistit eivät voi olla vapaasti sijoitettuna pihalla.
- Päiväkodin eteis- ja märkätilat tulisi tarkistaa niin,
että yhteydet ulkoa ovat sujuvat märkäeteistilaan ja
niin että likainen ja puhdas liikenne ei risteä liikkuessa toiminta-alueilla. -Päiväkodin eteistilat kuuluvat
puhtaisiin alueisiin.
- Päiväkodin ruokailu tulisi huomioida ruokailutiloissa
niin että ruokailutilojen saavutettavuus on hyvä ja
ruokailu rauhallista
- Päiväkodin kaksikerroksinen ”aulatila” muodostuu
helposti hälyisäksi. Ehdotetaan tilallista ratkaisua,
joka muistuttaa enemmän ehdotuksen muita ”taloja”.
- Päiväkotia voidaan tutkia myös yhdessä suunnassa
kapeammalla runkosyvyydellä
- Ehdotuksen mukainen järjestely olisi, että päiväkodin märkäeteiset kootaan alakertaan ja puhdas porras ylös. Jos päädytään sijoittamaan märkäeteiset
yläkertaan silloin myös sinne tulisi päästä “likaista”
porrasta / ulkoporrasta käyttäen
- Päiväkodin toiminta-alueen tilajako toimisi paremmin 40+30+30+10 jakoperiaatteella
- Esikoulun kokoavaa tilaa tulisi kehittää vähemmän
käytävämäiseksi.
- Päiväkodin sali tulisi sijaita paremman yhteyden
päässä päiväkodin tiloista ja toimia erillään liikuntasalin kanssa. Päiväkodin sali voi olla tavallisen kerroskorkeuden korkuinen.
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Oppimisen korttelit
+ Toimintatiloille ja opetustiloille on lähtökohtaisesti saatu suoraa luonnonvaloa. Erityisesti yhdessä
oppimisen alueet saavat hyvin luonnonvaloa. Pienet
pienryhmätilat voivat olla epäsuoran valon päässä.
- Paikoin luonnonvaloa saadaan liian vähän (luokkien
lyhyt pääty ikkunaseinänä) suositellaan tutkimaan
kaikissa “taloissa” ylävalon hyödyntämistä rungon
keskiosassa.
- Opetustilojen muuntojoustavuus siirtoseinillä
ryhmätilojen ja yhdessä oppimisen tilojen välillä
tarkistettava, jotta tilat tukevat yhteisopettajuutta ja
suurien ryhmien toimintaa. Suunnitelmassa esitettävä esim. mahdolliset siirtoseinät tai yhdessä oppimisen tilojen rajaavat paljeovet.
- Yhdessä oppimisen tilassa mahdollistettava monen
ryhmän opetustilanteet. Näin ollen ryhmien sijoittuminen ja tilan ryhmittely tarkistettava (kuva 11 & 12
Koulujen tilasuunnitteluohje).
- Luonnontieteiden korttelissa yhteisen oppimisentila
jäänyt epämääräisen muotoiseksi. Biologian ja maantieteen valmistelutilan sijoittaminen kiinni julkisivuun
vie luokalta päivänvaloa.
Rajatun yhteistyön korttelit
+ Henkilökunnan ja oppilashuollon tilat ovat hyvän
yhteyden päästä keskitiloista, jolloin saavutettavuus
hyvä niin huoltajille kun oppijoille
Liikunnan kortteli
- Liikuntasalin iltakäytön yhteys tulisi siis ihanteellisesti järjestää niin että se sijaitsee sisäänkäynnin
yhteydessä tavalla jolla käyttäjien ei tarvitse mennä
suuren aulatilan kautta pukuhuoneisiin tai saliin (valvottavuus).
- Liikuntasalin avaaminen pariovilla pihalle ei ole tarpeen eikä ole hyvä ratkaisu.
- Ulkovälinevarasto tulee olla helposti käytettävissä
ulkotiloista.
- Liikuntasali tulee olla jaettavissa kahteen osaan ja
pukutiloista tulee olla sujuva ja turvallinen käyntiyhteys molempiin puoliskoihin. Samoin varastoa tulisi olla
molemmille puoliskoille.
- Näyttämön molemmin puolin on esitetty käytävää.
Toinen niistä on hukkatilaa.
Ulkoalueet (kulkuyhteydet rakennukseen, sisäänkäynnit, huolto- ja saattoliikennejärjestelyt, piha-alueiden
toiminnallisuus ja turvallisuus)
+ Pihojen välituntitoiminnat tulisi järjestää niin että
toiminnot ovat laajan valvottavan alueen alaisuudessa
eikä kierrä liikaa rakennuksen ympärille. Pedagogisia
ulkona olevia oppimisympäristöjä saa mielellään esittää, kunhan nämä ovat hyvän valvonnan alaisuudessa
ja mieluiten osa piha-aluetta.
+ Ehdotuksen yksi maisemallinen ansio ja laatutekijä
on luoteisosan metsikön säästäminen.
+ Käsityöntilojen huoltoyhteys on yritettävä pitää

toimivana myös jatkokehityksessä
- Pääsisäänkäynti jää hieman piiloon. Tekijä voisi tutkia sen korostamista maisemallisin keinoin.
- Huoltopihan koko näyttää epärealistiselta. Pihan
koko tulee tarkistaa.
- Rakennuksen pohjoispuolelle jäävä piha on vaikeasti hyödynnettävissä välituntipihana valvottavuuden
vuoksi, mutta toisaalta piha toiminee oivallisesti
opetustilanteen yhteydessä.
- Päiväkodin piha tulisi olla rajattu päiväkodin käyttöön. Päiväkotipihan rajaus tulisi tehdä niin, ettei se
haittaa koulupihan valvottavuutta.
- Päiväkodin pihan leikkivälineiden ryhmitysperiaate
tulisi esittää
- Leikkipuiston ulkoleikkejä ja päiväkodin pihaa ei tule
yhdistää. Leikkipuiston varaus voisi sijaita otollisemmin tontin länsiosassa tai läntisellä tarkastelualueella.
- Saattojärjestelyiden parantaminen
- Leikkipuistoalueen ulkoleikkialueen esittäminen
selkeämmin, jotta riittävä koko (“asemakaavalliset
reunaehdot”-liite) voidaan varmistaa. Pienten lasten
leikkialue tulee olla aidattu, muuten erillinen aitaus ei
ole toivottu ratkaisu
- Kulku leikkipuistoon tulisi olla selkeä käyttäjille, jotka
eivät muuten asioi kyseisessä monitoimirakennuksessa
Kokonaistaloudellisuus ja edellytykset elinkaaritavoitteiden täyttymiseen
Ylläpidettävyys
- Leikkauksessa asiat esitetty niin viitteellisesti, että
ylläpidettävyyttä on vaikea arvioida
- Sisäpihan ylläpito haastavaa (mm. lumen luonti ja
läjittäminen pihalla), tämä tulee huomioida mitoituksessa ja jatkosuunnittelussa tärkeänä seikkana
Toteutettavuus ja pitkäaikaiskestävyys
- Kantavien ja jäykistävien rakenteiden tutkiminen.
- Rakennetta tulisi kehittää yhdessä julkisivun kanssa.
Rakennuksen leikkauspiirustus luonnosmainen ja rakennepaksuudet epärealistisia, esim. toisen kerroksen terassin ja alakerran välillä.
- Lattia ja maanpinta eivät voi olla joka paikassa samassa tasossa. Esteettömyys tulee huomioida.
- Kehitystyö vaatii mittasuhteiden läpikäyntiä sillä
muutosten ei toivoisi vesittävän havainnekuvan keveyttä.
Kokonaistaloudellisuus
- Rakennuksen laajuus on liian suuri. Ratkaisua tulisi
yrittää saada lähemmäs tehokkuustavoitetta. Maantason sisäkehällä on tällä hetkellä huoletonta ylimitoitusta, johon tarvitsee jatkossa puuttua.
- Julkisivupinta-alan määrää tulisi yrittää vähentää.
Edellytykset energiatehokkuustavoitteiden saavutta-

miseen
- Ehdotuksen suurella bruttoalan laajuudella on negatiivinen vaikutus sen energiatehokkuuteen
- Ehdotuksessa ei ole esitetty aurinkopaneeleita,
mutta ratkaisu mahdollistaa erinomaisesti aurinkopaneeleiden sijoittamisen optimaaliseen suuntaan.
- Ilmanvaihtokuiluja on tarpeettomasti esitetty maantasokerroksessa ja toisaalta Iv-tilat ovat alimitoitettu.
Tilat tulisi sijaita hajautetusti. Iv-konehuoneet voi sijoittaa “talojen” katolle (integroida ylävalolyhtyjen kanssa)
tai ratkaista kuten luonnontieteiden korttelissa.
+ ”Talojen” ikkunoiden koko näyttää yleisesti kohtuulliselta
- Metsäaukion ympärillä ikkunoiden koko lisää lämmitysenergian kulutusta, ehdotetaan harkitsemaan ratkaisuja, kuten ikkunapenkkiä tai muunlaisia umpiosia
osaksi lasiseiniä.
- Rakenteellisesti haastava ulkoterassi, jossa lämmin
sisätila ja kylmä ulkotila limittyvät; epärealistisen
hoikka vaakarakenne. Terassin osalta voisi tutkia
käännetyn katon rakennetta. Samoin on mahdollista
tutkia asennuslattiaa toisen kerroksen sisätiloissa,
jotta vältytään terassin ja sisätilan väliseltä suurelta
tasoerolta. Rakennetyyppien rajalle tarvittaneen kantavia rakenteita. Terassin laajuutta tulee tutkia.
Käytettävyys ja ylläpito
- Hissien määrä tulee tarkistaa tarpeelliseksi ja kustannukset huomioiden. Hissi tulisi sijoittaa pääsisäänkäyntialueelle ja keskeisesti yläkerran yhteyksien suhteen.
- Poistumisteiden turvallisuus täytyy toteutua ehdotuksessa. Tällä hetkellä poistumisportaiden mitoitus
ei näyttäisi täyttävän määräyksiä.
Ehdotus on esitetty puurakenteisena ja on myös
puurakenteisena toteutettavissa. Puurakentamiseen
liittyviä paloteknisiä huomioita:
Vaihtoehto 1:
-Rakennuksen paloluokka P2/yli 2-kerroksiset (tai
mahdollisesti P0)
-automaattinen sammutuslaitteisto (sprinklaus),
tällöin näkyviä puupintoja voi käyttää sisätiloissa
ilman palosuojausta 20% sisäpinnoista (+ei-kantavat
seinät)
-palo-osastokoko enintään 1200 m2 tai toiminnallisella tarkastelulla suurempi (P2)
-Maantasokerroksen puuverhottu ulkoseinä tulee
palosuojakäsitellä, ylläpidettävyys huomioitava
Vaihtoehto 2:
-Rakennuksen paloluokka P1
-automaattinen sammutuslaitteisto (sprinklaus),
tällöin näkyviä puupintoja voi käyttää sisätiloissa
vapaasti ilman palosuojausta.
-mikäli edellä mainitut seikat täyttyvät palo-osastokoko ei aseta käytännössä rajoituksia tilankäytölle
-Maantasokerroksen puuverhottu ulkoseinä tulee
palosuojakäsitellä, ylläpidettävyys huomioitava
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33 Metsäaukio
Toisen vaiheen arvio
Kaupunkikuva ja arkkitehtoninen kokonaisratkaisu
Kaupunkikuva
Tekijä on hienosti vastannut haasteeseen kehittää
eri taloille oma luonteensa yhtenäisellä mutta vaihtelevalla julkisivukäsittelyllä. Jokaisella talolla on nyt
tunnistettava luonne, mikä käy hyvin ilmi tekijän tuottamasta materiaalista. Ehdotuksen mittakaavasta,
julkisivujen materiaalista ja aukotuksen periaatteista
syntyvä yleisvaikutelma on kuitenkin pääosin pysynyt samana kuin mitä se oli kilpailun ensimmäisessä
vaiheessa.
Soveltuminen ympäristöön
Kuten ensimmäisessäkin vaiheessa, rakennus asettuu kiinnostavalla tavalla samaan koordinaatistoon
kuin ympäröivät talot, mutta matalampana hahmona
joka sijoittuu vapaasti aukeaan puistomaisemaan.
Metsäaukio on maisemasuunnittelun ja kaupunkiekologian kannalta ansiokas ehdotus. Ehdotuksen keskiössä on kirjaimellisesti luonto. Piha- ja aukioalueet on
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integroitu onnistuneesti olemassa olevaan puistomaisemaan polkuineen. Lisäksi olemassa olevia puita on
huomioitu ja niiden säästämiseen pyritty samoin kuin
olemassa olevien maastonmuotojen ja luonnollisten
pintojen. Viimeksi mainittu lähestymistapa nähdään
kustannuksellisena, ilmastollisena ja maisemallisena
ansiona.
Sisätilojen arkkitehtoninen perusajatus ja -ilme
Ehdotuksen sisätilat on erittäin hyvin esitetty toisessa vaiheessa. Metsäaukion keskeistila avautuu
nyt enemmän myös itäänpäin, jolloin liikuntasalin
ja käsityön sekä kuvataiteen “talojen” välille syntyy
enemmän tilaa. Varsinkin maantasoa esittävä sisäkuva osoittaa ehdotuksen tärkeimmän ominaisuuden: luonto on talon sisällä koettavissa asiana, joka
ympäröi, eikä siis ole vain näkymä ikkuna-aukosta.
Sisätiloissa on intiimi, kotoisa mittakaava, joka myös
lupaa hyvää akustiikan kannalta. Ehdotuksen materiaalimaailma on yhtenäinen ja miellyttävä. Metsäaukiota ympäröivä aulatila on hienovaraisesti erotettu
sitä reunustavista sisätiloista. Aulan soljuvuutta
on korostettu pyöreillä pilareilla. Ehdotuksessa on
näkymäkuvien perusteella varsin onnistuneesti häivytetty sisä-ja ulkotilan välistä rajaa alakaton, lattian

alueen kohdalla. Pääsisäänkäynnin koettiin hieman
”häviävän” istutusten ja epäsymmetristen reittien
takia Maatullinkujalta ja Kämnerintieltä nähtynä.
Koulun, päiväkodin ja leikkipuiston piha-alueet ovat
jatkokehityksessä selkiytyneet muodoltaan ja sijainniltaan. Piha-alue avautuu nyt enimmäkseen etelään
ja on jaettu erilaisiin toiminnallisiin alueisiin. Niille
ei synny laajoja katvealueita, mutta pieniä katvealueita on kuitenkin syntymässä sisäänkäyntien yhteyteen. Nämä voivat muodostua ilkivallan paikoiksi.
Sisäänkäyntien sijainnit suhteessa toimintoihin ja
rakennuksen ympäristöön tosin ovat suurimmaksi
osaksi toimivia. Ainoastaan esi- ja alkuopetuksen
sisäänkäynneille koettiin olevan pitkä matka, jos ei ole
käyntiä päiväkodin piha-alueen läpi. Päiväkodille on
rajattu oma piha-alueensa varhaiskasvatuksen tilojen
yhteyteen. Piha-alueilta löytyy oppimistiloja tukevia
toiminnallisia alueita, jotka ovat suoraan kytköksissä
niihin. Tämä tukee pedagogista ajattelua jossa ulkotilat ovat myös osa oppimistiloja. Leikkipuisto on hyvin
saavutettavissa sijoittuessaan lähelle yleisiä kulkuväyliä ja leikkipuiston tiloja. Metsäaukio monitoimirakennuksen keskellä tuo omaa rauhallista ulkoaluetta,
joka tuo luonnonvaloa rungon sisälle sekä monipuolistaa ulkotilojen käyttöä oppimistilana, mikä tukee
koulun pedagogisia tavoitteita.

ja ikkuna-aukon välisellä suhteella. Aukot eivät ole
siis ehdotuksessa reikiä seinälevyssä vaan katto- tai
lattiapinta vaikuttaa jatkuvan suoraan ulko- ja sisätilan rajalle. Toivotaan että tekijä pitää kiinni ja kehittää
edelleen suhdetta sisä- ja ulkotilan välillä.
Toiminnalliset ominaisuudet
Ehdotus on ottanut suuren harppauksen kilpailun
toisessa vaiheessa. Suurimpaan osaan ensimmäisen
vaiheen kritiikkiin on onnistuttu löytämään ratkaisu.
Ehdotusta on kehitetty rohkeasti ja älykkäästi, niin
että suunnitelman vahvuudet ovat säilyneet. Eritoten
toimintojen karkea uudelleenjärjestely on onnistunut
erinomaisesti. Suunnitelma on osoittautunut erittäin
hyvin muokkautuvaksi, mikä luo toivoa myös jatkokehitystä varten. Ratkaisut ovat oikean suuntaisia,
mutta niissä on myös edelleen paljon kehitettävää.
Ulkoalueet
Tekijät ovat määrätietoisesti edistäneet ulkotilojen
suunnitelmaa. Piha-alueiden järjestely on luontevaa
ja toiminnallisten piha- ja puistoalueiden rajavyöhykkeet ovat lisäksi maisemallisesti harkittuja. Tekijältä
odotetaan samankaltaista eläytymistä maiseman
kokemiseen myös pääsisäänkäynnin ja pysäköinti-

Ehdotettu leikkipuiston sijainti on tässä ehdotuksessa
pystytty liittämään nykyiseen leikkipuistoon. Pelikenttä on siirretty, osittain nykyisen pysäköintialueen kohdalle – tällä tavalla ulkoilualueen ja seikkailumetsän
voidaan katsoa olevan leikkipuistoalueen jatke, joiden
läpi pääsee nykyiselle leikkipuistoalueelle. Välituntipihoilla pinnoitetun leikkiin ja kalusteille varatun pihaalan osuutta tulisi suurentaa hävittämättä alueita
reunustavia vihreitä, istutettuja alueita. Tämä sama
pätee myös leikkipuiston leikkialueeseen, joka on nyt
esitetty pienehkönä ja vain vähin leikkivälinein.
Ehdotettu ympyränmuotoinen huoltopiha, jonka keskelle mahtuu istutuksia, on toiminnallisesti ja maisemallisesti hyvät ratkaisu. Toisaalta pysäköintialueen
koettiin katkaisevan nyt soljuvan viheralueiden sarjan.
Lisäksi jätehuone, talovarasto ja suuri määrä polkupyöräpysäköintiä ovat kaupunkikuvassa liian suuressa roolissa. Nämä maisemalliset ongelmakohdat ovat
kuitenkin helposti kehitettävissä jatkosuunnittelussa.
Rakennuksen toiminnallinen periaate
Rakennuksen pääsisäänkäynti avautuu sijaintinsa
osalta selkeästi pohjoiseen pääreitin varrelle. Pääsisäänkäynnin yhteydessä on sujuvasti naulakot,
vaikka wc-tilat aiheuttavatkin osittain katvealueen ja
voivat ruuhkautua juhlatilanteessa. Leikkipuistolle on
esitetty oma sisäänkäynti, joka on luontevasti kytköksissä leikkipuistoon. Huoltoliikenne on onnistuneesti
eroteltu muista sisäänkäynneistä. Myöskään saaton
kävelyreitti ei risteä huoltoväylän kanssa.
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Päiväkodin sisäänkäyntejä ja märkäeteisiä on suhteessa toiminta-alueisiin liian vähän. Esitetty ratkaisu
aiheuttaa ruuhkautumista eikä seuraa päiväkodin
käsikirjan ohjeistuksia.
Lisäksi esi- ja alkuopetuksen sisäänkäynti jää osittain
nurkan taakse aiheuttaen katvealueen. Sisäänkäyntiratkaisuissa on myös osittain epäselvyyksiä puhtaan
ja likaisen liikenteen välillä. Ehdotuksessa on jokaisen
“talon” yhteydessä sisäinen porras, mikä helpottaa
saavutettavuutta sekä vähentää kulkuväylien ruuhkautumista.
Monitoimirakennuksen eri osa-alueet ovat erittäin hyvin hahmotettavissa, minkä nähdään edistävän tilojen
saavutettavuutta myös pienemmille oppijoille.
Päätilojen/-tilaryhmien toiminnallisuus
Päiväkodin tilat ovat omassa, rauhallisessa siivessään. Päiväkodin, leikkipuiston ja esiopetuksen
asuttama kokonaisuus on kehittynyt selvästi ensimmäisestä vaiheesta. Etenkin leikkipuiston sisä- ja
ulkotilat ovat selkeä, viihtyisä ja laadukas yhtenäinen
kokonaisuus. Suunnitelma sisältää erityisesti tämän kokonaisuuden sisällä vielä hankalia ratkaisuja.
WC-tilat ovat ensimmäisessä kerroksessa osittain
vaikeasti saavutettavissa. Henkilökunnan taukohuoneeseen ei tule luonnonvaloa ja henkilökunnan työtila
ei ole sujuvan yhteyden päässä päiväkotitiloista. Päiväkodille ei ole osoitettu monitoimitilaa ja yhteistilat
eivät kytkeydy sujuvasti yhteen toiminta-alueisiin. Sali
on muutettu omaksi tilakseen ja paikkaa on muutettu, mutta esitetty muoto on käytävämäisen kapea,
eikä ole siten tarkoituksenmukainen suhteessa siellä
tapahtuvaan toimintaan. Lisäksi päiväkodin toimintaalueilla ei ole esitetty pyydettyjä kulkuväyliä. Näyttää
siltä, että myös osaan pienempiin toimintatiloihin
syntyy läpikulkua.
Ehdotus tarjoaa hyviä edellytyksiä ruokailun järjestämiseen: Korkeita tiloja on rajallisesti, mikä tekee
tiloista akustisesti hallittavissa ja pohjaratkaisu
mahdollistaa tilojen rajaamista. Nykymuodossaan
ratkaisu ei kuitenkaan vielä tue rauhallista ruokailua.
Päiväkotilasten ruokailu on haasteellinen ollessaan
osana avoimia tiloja ja kulkuväylien varrella. Päiväkotilasten ruokailu tulisi olla rajattu tila, niin että korkeintaan 60 lasta ruokailee samassa tilassa. Leikkipuiston tilat ovat selkeät ja tukevat leikkipuiston toimintaa
hyvin. Ruokailutilat yleisesti ovat avoin kokonaisuus
ja sovellettavissa asukaskäyttöön. Kuitenkin, rauhallisempi ja rajattavissa oleva ruokailutila puuttuu pääasiallista käyttöä ajatellen. Lisäksi linjasto jää osittain
ruokailualueen ulkopuolelle aiheuttaen ruuhkautumista. Linjastot ja astianpalautus on siis kehitettävä
liikenteen kannalta luontevammaksi. Itse keittiötilat
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ovat järjestetty, niin että myös työskentelytilat saavat
luonnovaloa osakseen.
Oppimistiloihin on esitetty kulkuväylät ja ne ovat
rajattavissa. Osa yhteisen oppimisen tiloista voisi olla
vielä paremmin rajattavissa, mikä on ratkaistavissa
jatkotyöstössä. Suurin osa oppimistiloista saa suoraa
luonnonvaloa. Naulakko ja reppukaapit on sijoitettu
osaksi yhteisöllisiä auloja rauhoittaen korttelin oppimistiloja. Nämä aulatilat ovat avoimia mutta samalla
rajattuja ja näin tukevat turvallista siirtymistä koulupäivänä aikana.
Musiikin oppimistila on sijoitettu näyttämön yhteyteen ja mahdollistaa näyttämön käyttöä osana musiikin oppimistilaa monipuolistaen näyttämön käyttöä
arjessa. Käsityön ja kuvataiteen tilat on tuotu yhteen
yhdeksi isoksi kokonaisuudeksi mahdollistaen laajan
monimateriaalisen työskentelyn, joka erityisesti tukee
koulun pedagogisia tavoitteita. Myös ulkotiloissa on
kiitettävästi huomioitu oppimistilanteen laajentamisen ulkotiloihin. Ulkoateljeet, luonnontieteiden terassialue, sekä metsäaukio tarjoaa käyttäjille inspiroivia
oppimisympäristöjä.
Hallinto- ja oppilashuollon tilat on keskitetty kahteen
kerrokseen, mikä mahdollistaa sosiaalista valvottavuutta. Kohtaamoja löytyy niin ensimmäisestä kun
toisestakin kerroksesta. Tämä järjestely parantaa
työtilojen saavutettavuutta. Toisaalta henkilökunnan
sosiaalitilat tulisi olla paremmin saavutettavissa
sisäänkäynneistä.
Liikuntasali sijoittuu luontevasti maantasossa pääsisäänkäynnin sekä ravintolasalin läheisyyteen ja on
mahdollista olla käytössä myös juhlatilanteen aikana.
Liikuntavarastoja ei voida sijoittaa väestösuojaan,
koska tämä aiheuttaa ongelmia tilojen ja välineiden
saavutettavuuteen. Osa liikuntasalin yläkerran tiloista
jää pitkän käytävän päähän, kuten oppilaskunnan tila,
mikä vaikeuttaa valvottavuutta. Asukaskäytön rajaukset ovat selkeitä ja tilaohjelman mukaisia.
Kokonaistaloudellisuus ja edellytykset elinkaaritavoitteiden täyttymiseen
Kokonaistaloudellisuus
Ensimmäisen vaiheen jälkeen suunnitelman kehittäminen on parantanut huoneistoala-tehokkuutta ja
pienentänyt brutto-alaa. Metsäaukio on kehittynyt
eniten kolmesta ehdotuksesta kustannusnäkökulmasta katsoen vaikkakin ehdotuksessa on edelleen
haastavia ehdotuksen arkkitehtuurin kannalta oleellisia ominaisuuksia kuten puurunko. Ehdotusta on
nähtävästi mahdollista kehittää kustannusmielessä.
Ylläpidettävyys
Perusratkaisua tulee kehittää, jotta ei synny vaikeasti

huollettavia ja korjattavia kohteita ja rakenteita.
Piha-alueiden huolto ja lumenpoisto on suunnitelmaa kehittämällä järjestettävissä. Etenkin ehdotuksen kulkuväyliä ja huoltoreittejä pidettiin ylläpidon
kannalta edullisina, vaikkakin päällyste voisi olla
kestävämpi. Kyseisen ehdotuksen ylläpidettävyyden
haasteet keskittyvät sisäpihan ylläpitoon ja puujulkisivun huoltoon.
Toteutettavuus ja pitkäaikaiskestävyys
Ehdotuksen toteutettavuutta ja pitkäaikaiskestävyyttä on paikoin ollut vaikea arvioida kilpailun
esitystarkkuuden ja kilpailijan tuottaman aineiston
perusteella. Tekijä on kuitenkin kehittänyt rakennepaksuuksia ja rakenteellisia periaatteita oikeaan
suuntaan. Voidaan todeta, että pitkäaikaiskestävyyden kannalta sisäpiha vaatii erityisen laadukasta
suunnittelua ja toteutusta, jossa ratkaistaan ylläpidettävyyden haasteet. Toinen merkittävä osa-alue
joka vaatii jatkossa huomiota on kattojen, katosten
ja terassien tekniset ratkaisut, vedenohjaus, vedeneristykset ja rakennepaksuudet. Tekijän ehdottamat palotekniset ratkaisut ovat oikeansuuntaisia.
Edellytykset energiatehokkuustavoitteiden saavuttamiseen
Ehdotuksen suurimmat haasteet energiatehokkuuden osalta olivat ensimmäisessä vaiheessa suuri
bruttoala sekä ikkunoiden ja lasiseinien suhteellinen
määrä julkisivuissa. Molempiin haasteisiin on vastattu kilpailun toisessa vaiheessa. Tämän lisäksi myös
aurinkopaneeleita on lisätty katolle. Tekijä on myös
parantanut IV-konehuoneiden sijoittelua, joiden
tilavaraukset ovat oikeansuuntaisia.
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35 Nappulaliiga

Kaupunkikuva ja arkkitehtoninen kokonaisratkaisu
Nappulaliigassa rakennushahmon luonteva ja vaivaton muodonanto ja julkisivuarkkitehtuuri on sidottu
kiinteäksi osaksi sisätilojen rikasta maailmaa. Sisätilojen luonne ja järjestys kehystävät eri oppimisen vaiheita ja koulu-/päiväkotipäivän tilanteita kokemusta
ylevöittävällä tavalla. Jakamattomuus ja tietynlainen
rehellisyys säteilee rakennuksen hahmosta.
Koulun sisäisen maailman kannalta olennainen neljän
kerroksen korkuinen pääsisäänkäyntikappale on
oivallinen ratkaisu avoimen maiseman maamerkiksi.
Vapaasti sijoitettu rakennus samaistuu kaksikerroksisen osansa avulla luontevasti ympäristön pääosin matalahkoon rakennuskantaan. Tämän lisäksi
rakennuksen runkosyvyys varioituu luontevalla tavalla
pienemmäksi päiväkotiin siirryttäessä.
Ehdotuksen puujulkisivut erottuvat positiivisesti
ympäristön suurelta osin kiviaineisista rakennuksista. Puuta on esitetty yhtenäisesti julkisivuverhoiluna,
sisäverhouksena ja rakennuksen kantavana rakenteena.
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Sisätilojen tulisi liittyä oleellisesti leikkipuiston ulkoleikkialueeseen, jotta henkilökunnalla on mahdollisuus
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valvoa leikkialuetta.
Leikkipuiston sisätilat ovat hankalasti keskellä päiväkotia. Leikkipuistolle ei ole esitetty
omaa sisäänkäyntiä, mikä ei ole toimiva ratkaisu.
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Rakeisuus ja ulkoaukioiden sarja 1:2000

Rakennuksen aulatilat muodostavat polveilevan aukioiden sarjan, jota
rytmittävät korkeat tilat ja ylävaloa rungon keskelle tuovat kattolyhdyt.
Taitotori on jäsennetty aukioiden yhteyteen kohtaamispaikoiksi, jotka yhdistävät eri käyttäjien rajapintoja. Korkean massan toiseen kerrokseen
pääportaan ympärille sijoittuu yläkerrosten suurin yhdistävä aulatila, joka
avautuu ensimmäisen kerroksen
ruokailualueelle välipohjan avauksen
KOULU
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kautta. Pääportaan ympärille ryhmittyvät aineopetuksen tilat, luonnontiede pääsisäänkäynnin suuntaan ja kotitalous välituntipihan puolelle ulkoterassin äärelle. Myös kotitalouden osalta toteutuu omavalvonta-alueen
PÄIVÄKOTI
III
rajaaminen. Hallinnon ja oppilashuollon tilat sijoittuvat liikuntasalisiipeen
oman porrasyhteyden viereen. Korttelit 1 ja 2 sijoittuvat toiseen kerrokseen
välituntiportaan viereen. Puhdas ja likainen liikenne on selkeästi eroteltu
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Julkisivujen jäsentely on mietitty tilakohtaisesti, josta
syntyvä kokonaisvaikutelma on tasapainoinen mutta
mielenkiintoinen. Parhaimmin tämä toimii pääsisäänkäyntinäkymässä. Rakennuksen sisäinen maailma
ja näkymät tilojen läpi yhdistyvät tavalla, joka tekee
koulusta tunnistettavan, sen tiloista hahmotettavan
ja kokonaisuudesta mielenkiintoisella tavalla arvoituksellisen. Ilmakuva osoittaa, että samankaltaista
eläytymistä ja sovittamista tulee jatkaa myös muualla.
Huoltoajo Kämnerintieltä

Ensimmäisen vaiheen arvio:

Päiväkoti
kkuprinssi

orio

kitilallinen vaikutus on pysähdyksenomainen. Sen
sijaan että rakennus asettuisi pois tieltä sen korkein
osa asettuu hienovaraisesti näkymän keskelle asemalta päin saavuttaessa.

Nappulaliiga, näkymä ensimmäisessä vaiheessa

Tilaratkaisut
Ehdotuksen pihaa kiertävä kokoavien tilojen sarja on
selkeä ja miellyttävä kokonaisuus. Eri tilakokonaisuudet avautuvat pääosin tarkoituksenmukaisiin suuntiin. Tilallinen järjestys ja tilojen luonteen ja näkymien
heterogeenisuus helpottaa rakennuksen ja opintojen
etenemisen hahmottamista. Keskeiset tilallis-toiminnalliset ajatukset ovat ansiokkaita ja tarjoavat hyvät
edellytykset jatkokehitykselle. Toisaalta helminauhamaisesta järjestelystä johtuen tilojen sijainnit on
mietittävä tarkkaan, jotta vältyttäisiin pitkiltä etäisyyksiltä.
Aulan, ruokasalin ja kahteen suuntaan avautuvan
näyttämön tilasarja luo periaatteessa hyvin toimivan
kokonaisuuden juhlatilanteita varten josta avautuu
miellyttävä näköyhteys pihan suuntaan. Päiväkodille
on esitetty pienempiä ruokailutiloja rauhallisemmalle
ruokailulle. Ruokasalin ja linjaston välinen yhteys on
ahtaan oloinen ja liikenne saattaa ruuhkautua. Astianpalautuksen paikkaa ei ole esitetty.
Taideaineiden kokonaisuus jää harmittavasti osin
piiloon keittiötilojen taakse, jolloin toiminta ei näy
keskustilaan. Kuva- ja käsityötilat ovat myös päiväkodin käytettävissä, jolloin tilat jäävät henkisesti pitkän
matkan päähän. Sama koskee musiikin tiloja. Musiikin

opetustila on lähellä näyttämöä, mikä tukee myös
ilmaisutaiteen opetusta. Toisaalta näyttämön ratkaisut eivät ole tällaisenaan vakuuttavia ja niitä tulee
jatkosuunnittelussa tarkentaa.
Liikuntatilojen ratkaisu ja sijoitus tontilla on onnistunut etenkin iltakäytön sisäänkäynnin suhteen.
Rakennuksen portaat sijaitsevat luontevilla paikoilla
ja ovat sovitettu tarkoitukseensa. Erityisesti sisäportaiden kokemuksellisuus on tarkoin harkitun oloista.
Hissi sijaitsee hyvin lähellä pääsisäänkäyntiä mutta
jää kauas päiväkodin tiloista.
Hallinnon ja oppilashuollon tilat jäävät vaikeasti saavutettaviksi. Henkilökunnan tauko- ja työskentelytilat
ovat rakennuksen yhdessä päädyssä, mikä hankaloittaa huomattavasti tilojen käyttöä kiireisen päivän
aikana.
Päiväkodin tilat ovat lähtökohtaisesti selkeitä ja keskiaulalla on varmistettu yhteys päiväkodin yhteisille
tiloille sekä yhteys esiopetukseen. Päiväkotimassan
mitoitus tulee tarkistaa, tilaryhmien ja liikennetilojen mitoitus näyttää liian tiukalta. Lisäksi päiväkodin
pesutilat puuttuvat kokonaan. Leikkipuiston tilat on
kytketty luontevasti päiväkodin tiloihin, jolloin tilojen
yhteiskäyttö on mahdollista luoda.
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35 Nappulaliiga
Ehdotuskohtaiset jatkokehitysohjeet
- Hyötyalan tulee olla tilaohjelman mukainen. Hyötyja bruttoalan suhde tulee olla tehokkuustavoitteen
mukainen.
- Väestönsuojaratkaisu tulee esittää
Kaupunkikuva ja arkkitehtoninen kokonaisratkaisu
Kaupunkikuva ja soveltuminen ympäristöön
+ Ehdotus luo massoittelullaan hienosti pihatilaa,
mutta itse pihan näyttäytyy vielä turhan monotonisena
ja kenttämäisenä. Toivotaan vielä vahvempaa yhteyttä
rakennuksen ja puistomaisen ympäristön välillä.
Arkkitehtoninen kokonaisote
+ Tekijä luo arkkitehtuurillaan rikkautta yksinkertaisilla elementeillä. Toivotaan että jatkosuunnittelussa
lähestytään koko rakennusta yhtäläisellä eläytymisellä kuin mitä nähtiin sisäänkäyntinäkymässä.
Sisätilojen arkkitehtoninen perusajatus ja -ilme
+ Sisäänkäynti perspektiivin esittämä läpinäkymä,
sekä plaanissa esiintyvä pihan myötäisesti porrastuva ruokailutila yhdessä tornin portaikkotilan kanssa
muodostaa ehdotuksen sisätilojen selkärangan
+ Ehdotettu tilallinen hahmotettavuus sointuu hienosti sen ajatuksen kanssa, että rakennus olisi pääosin
samaa materiaalia. Tilojen ja siirtymien hahmotettavuus saavutetaan siis tilallisin ja näkymällisin keinoin
mm. värien käytön sijaan.
Toiminnalliset ominaisuudet
Kokonaisratkaisun toimivuus
+ Keskialue ja korkea rakennusosa luo tunnistettavan
elementin kokonaisratkaisussa.
- Suunnistettavuutta tulisi parantaa tilakokonaisuuksien välillä ja tilakokonaisuudet paremmin tunnistettavissa. Eri kokonaisuudet kuten taideaineet ja
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hallintotilat jäävät reilusti piiloon, samalla kun syntyy
poukkoilevia käytäviä esim. Kortteli 1-2 ja esiopetukseen keskusalueesta.
- Kuvataiteen ja käsityön suunnittelutilaa tulisi yrittää
avata kohti rakennuksen keskeistilaa
- Pohjapiirustuksista puuttuu korkeusmerkinnät. Leikkauksessa on esitetty vaihtelevia kerroskorkeuksia eri
kerroksiin. Ensimmäisen kerroksen suurempi kerroskorkeus mm. ruokasalin osalta onkin välttämätöntä, mutta
esitystavan puutteellisuus vaikeuttaa arviointia muissa tiloissa. Näyttämön tuolivarasto esitetyssä mittamaailmassa on epärealistinen, kulkua näyttämölle ei ole esitetty.
Siirtymätilat
- Yhteydet pihalta eteis- ja kenkäsäilytystiloihin tulisi
kehittää niin, että ruuhkatilanteita ei synny ja sisääntulo sujuvaa. Sisäänkäyntien ja eteistilojen sujuva
käyttö ja mitoitus tulisi tarkistaa niin, että ruuhkatilanteissa sisääntulo on turvallista ja helposti valvottavaa.
- Siirtymätilojen mitoitusta tulisi tarkistaa esim. 2.
kerroksen aineopetuksen yhteydessä
- Reitit eri kokonaisuuksien välillä ovat osittain pitkiä
esim. Päiväkodin tiloista hallintotiloihin, jolloin yhteistyö ei ole yhtä sujuvaa
Yhteisölliset alueet
+ Musiikin opetustila lähellä näyttämöä, jolloin näyttämötilaa voi myös käyttää opetuksessa. Tällaisenaan
ratkaisu ei kuitenkaan ole toimiva tilojen korkeuserojen ja käyntien jäädessä epäselviksi. Jatkosuunnittelussa tarkennettava.
- Varsinkin kuvataide ja käsityöaineet jää hyvinkin
piiloon muista tiloista. Taideaineiden näkyminen yhteisöllisiin tiloihin rikastaisi aula- ja keskustiloja sekä
parantaisi näiden saavutettavuutta. Löytyisikö varasto-, wc- ja vaatesäilytystiloille luontevampi sijoitus
pääsisäänkäyntiaulan tarkemmassa tarkastelussa?
- Taitotori – oppijoiden oleskelupaikka - jää osittain
huonosti saavutettavaksi. Tilaa voisi jakaa esim. joihinkin pienempiin osiin, niin että oleskelutiloja löytyisi
myös lähellä muita kortteleita. Näin tiloja löytyisi
lähellä kaikkia oppijoita.
Päiväkodin ja leikkipuiston tilat
+ Päiväkodille osoitettu pienempiä ja rauhallisempia
ruokailutiloja
+ Päiväkodille esitetty tunnistettava keskustila, joka
tuo toimintatilat yhteen. Toisaalta tämä aula ei ole
tällaisenaan hyötyalan mukainen tila.
+ Päiväkodille luotu hyvät puitteet sisäänkäynneille
sekä puhtaan ja likaisen liikenteen hallinnalle
- Päiväkodin toiminnalle keskeiset tilat, pesuhuoneet
puuttuvat kokonaan suunnitelmasta. Eteiskalusteiden
mitoitus vaikuttaa puutteelliselta ja tulee tarkentaa.
Tämä vakava virhe saattaa muuttaa koko päiväkodin
perusratkaisua.
- Päiväkodin poistumisjärjestelyt edellyttävät poistumisportaan lisäämistä

- Päiväkodilla ei ole sujuvat yhteydet taideaineiden
tiloihin. Parantamalla taideaineiden näkyvyyttä keskusaulaan parantuu myös tilojen saavutettavuus
- Leikkipuiston tilat olisi luontevaa sijoittaa päiväkodin
vaakasuuntaiseen (länsi) siipeen jos tarkastelualueelle sijoitetaan leikkipuisto
Oppimisen korttelit
- Opetustilanteen läpi ei tulisi kulkea, vaan kulkuyhteyksille opetustilojen välillä tulee varata tarvittavat
reitit, niin poistumiselle kun tueksi rauhallisille opetustilanteille. Näin varmistetaan myös tilojen kalustettavuus.
- Erityisesti yhdessä oppimisen tilat tulisi saada
suoraa päivänvaloa. Pienet pienryhmätilat voidaan
sijoittaa epäsuoran valon päähän.
- Yhdessä oppimisen tilassa mahdollistettava monen
ryhmän opetustilanteet. Näin ollen ryhmien sijoittuminen ja tilan ryhmittely tarkistettava (kuva 11 & 12
Koulujen tilasuunnitteluohje).
Rajatun yhteistyön korttelit
- Hallinnon ja oppilashuollon tilat, tulisi olla havaittavissa paremmin koulun arjessa esim. keskeistilan
yhteydessä ja näin olla paremmin saavutettavissa
ja olla matalan kynnyksen päässä niin oppilaille kun
huoltajille. Myös kohtaamot tulisi olla helposti saavutettavissa oppilaille. Tauko- ja työskentelytilat tulisi
myös sijaita keskeisimmin rakennuksessa, jotta henkilökunnalla on lyhyt reitti tiloihin päivän aikana.
Liikunnan kortteli
+ Liikuntatilojen järjestelyperiaate vaikuttaa toimivalta. Pyrkimys järjestää liikunnan iltakäytölle oma
sisäänkäynti on kannatettava. Mikäli puku- ja varastotiloista muodostetaan väestönsuojaa, tulee kulkuyhteyksiin kiinnittää erityistä huomiota.
Ulkoalueet (kulkuyhteydet rakennukseen, sisäänkäynnit, huolto- ja saattoliikennejärjestelyt, piha-alueiden
toiminnallisuus ja turvallisuus)
+ Piha on valvottava ja jatkokehittävissä.
- Päiväkodin piha-alueen rajausta voisi jatkosuunnittelussa tutkia tarkemmin mm. yhteydessä olevaan
puustoon
- Reittejä tulee kehittää, eivät tällaisenaan ole luontevia autoilijoille eikä kävelijöille.
- Katosten määrä vähäinen piha-alueella. Vaikutelma
kokonaisuudesta voisikin hyötyä välituntikatos-aiheen
hyödyntämisestä matalampana, ihmisen mittakaavaan porrastuvana elementtinä.
- Leikkipuiston ulkoleikkialueen sijoitusta tulee
tarkastella uudelleen samoin kuin sisäänkäyntijärjestelyjä. Ulkoleikkialue tulee pääosin olla leikkipuiston
sisätilojen välittömässä läheisyydessä. Leikkipuiston
ulkoalueelle tulee varata n.5000m2 (kilpailuohjelman
“Asemakaavalliset reunaehdot”-liite).
- Kulku leikkipuiston alueelle tulee olla selkeä myös

käyttäjille, jotka eivät muuten asioi monitoimirakennuksessa.
- Saattoliikennealuetta voisi kehittää siten, että se
olisi toimivampi ja vähemmässä osassa maisemassa
+ Huoltopihan toimintaperiaate on hyvä, mutta alueiden ja tilojen mitoitus tulee tarkistaa.
Kokonaistaloudellisuus ja edellytykset elinkaaritavoitteiden täyttymiseen
- Keskitetty ilmanvaihtokonehuone ylimmässä kerroksessa on haasteellinen ratkaisu. Etäisyydet muodostuvat pitkiksi ja runsaat kuilutarpeet on esittämättä.
Ehdotetaan vaihtoehtojen tutkimista, jossa toinen konehuone on sijoitettu esimerkiksi päiväkodin yhteyteen
Ylläpidettävyys
- Ikkunanauhat ovat paikoitellen lähes viereisen
kattopinnan tasolla. Rakenteellinen toimivuus tulee
huomioida.
Toteutettavuus ja pitkäaikaiskestävyys
+ Rakennuksessa näyttäisi olevan kunnon sokkeli,
joka edistää pitkäaikaiskestävyyttä
- Kattoikkunoiden teknisenä ratkaisuna suositaan lyhtymäistä ratkaisua tai kattoikkunaa, jossa on reilumpi
kaato. Ehdotuksen torniosaan on lyhtymäisen ratkaisun soveltaminen mahdollisesti haastava (taivaan
näkyminen ja siluetin yksinkertaisuus ovat tärkeitä).
Edellytykset energiatehokkuustavoitteiden saavuttamiseen
+ Tasakatto mahdollistaa aurinkopaneelien sijoittelun
optimaaliseen suuntaukseen ja kulmaan. Mahdollinen
sijainti voisi olla tornin katto.
+ Osassa ikkunoissa on ulkopuolista auringonsuojausta (päiväkoti)
Kokonaistaloudellisuus
+ Ehdotuksen laajuus ja perusratkaisu tarjoaa edellytykset hyvään kokonaistaloudelliseen ratkaisuun.
Ehdotuksessa on viitteitä puurakentamisesta. Puurakentamiseen liittyviä paloteknisiä huomioita:
-Kerrosluvusta johtuen rakennuksen paloluokka P0
(lähtökohtana P2 vaatimukset soveltaen)
-automaattinen sammutuslaitteisto (sprinklaus),
tällöin näkyviä puupintoja voi käyttää matalien rakennusosien sisätiloissa vapaasti ilman palosuojausta,
korkeassa osassa rajoitetusti (lähtökohta 20%)
-mikäli edellä mainitut seikat täyttyvät palo-osastokoko ei aseta käytännössä rajoituksia matalien rakennusosien tilankäytölle. Korkeassa massassa osastokoko rajoitettava noin 1200m2 kokoiseksi
-Maantasokerroksen puuverhottu ulkoseinä tulee
palosuojakäsitellä korkean massan osalta, ylläpidettävyys huomioitava.
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35 Nappulaliiga
Toisen vaiheen arvio
Kaupunkikuva ja arkkitehtoninen kokonaisratkaisu
Kaupunkikuva
Ehdotuksen kaupunkikuvallinen olemus ei ole huomattavasti muuttunut: julkisivun mittasuhteet ovat
hieman muuttuneet ja massoittelua on kehitetty rikkaammaksi lisäämällä päiväkodille oma torniaiheensa. Ylimpiin kerroksiin esitetyt kylmät ullakkotilat sekä
katettu terassi puutarhoineen vaikuttavat ylimääräiseltä massoittelun tehokeinolta. Rakennuksen harkittu ja sisätiloja luontevasti peilaava ulkoarkkitehtuuri
ylevöittää ympäristöänsä samalla kun rakennuksen
suorakulmaisen järjestelmällinen puujulkisivu yhdistyy edelleen luontevasti alueen 1970- ja 1980-luvun
rakennuskantaan.
Soveltuminen ympäristöön
Massoittelultaan “Nappulaliiga” sopii hienosti Tapulikaupungin rakenteeseen. Torniaihe puistoakselin
päätteenä ja aukiota vallitsevana hahmona juurruttaa rakennuksen paikkaansa. Sisäänkäyntiaukio on
selkeä ja näyttävä kokonaisuus. Yksinkertaistunut
nappuloiden porrastus saa kaupunkitilan soljumaan
entistä paremmin. Lisäksi rakennushahmo porrastuu
nyt myös korkeussuunnassa hienolla tavalla päiväkodin matalasta siivestä ylös torniin lounaasta päin
nähtynä.
Sisätilojen arkkitehtoninen perusajatus ja -ilme
Perspektiivikuvassa esitetty maantason aula- ja
ruokailutila täyttää sille asetetut tilalliset odotukset.
Esitetty arkkitehtuuri on rehellisen materiaalista ja
harkittua. Esimerkiksi aulan suurempi avaus kerrosten välillä tuo juuri tarvittavaa ilmavuutta tilavaikutelmaan. Sisätilojen ratkaisut ovat tilallisesti hyvin
huolellisesti ja ammattitaidolla työstettyjä. Jo ehdotuksen ensimmäisessä vaiheessa oli luotu hienolla
tapaa eri ikäryhmien alueille oma tilallinen luonne.
Ainoa tilallinen seikka, jonka ei katsottu varsinaisesti
kehittyneen kokemuksellisesti parempaan suuntaan
on ensimmäisessä vaiheessa ihasteltu pihaa kiertävä,
polveileva maisemakäytävä. Käytävä on muuttunut
ehdotusta kehitettäessä toisessa kerroksessa ylävalolliseksi keskikäytäväksi.
Tilaratkaisut ja toiminnalliset ominaisuudet
Ulkoalueet
Ulkotiloissa on tehty laadukasta kehitystyötä. Pihaalueita on kehitetty hallitusti eteenpäin vihreämmäksi
ja paremmin ympäristöön punoutuvaksi kokonaisuudeksi. Ehdotukseen on lisäksi toisessa vaiheessa
lisätty viidennen kerroksen kattopuutarha. Toiminnan
kannalta puutarhaa pidettiin näillä tilajärjestelyillä
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vaikeasti hyödynnettävänä ominaisuutena, mutta
kiinnostavana ajatuksena joka hyödyntäisi ylimmän
kerroksen tilaa. Myös piknik-kummun ideointi olemassa olevien maastonmuotojen mukaan on oivaltavaa maiseman huomiointia.
Huoltopiha on toisessa vaiheessa kehittynyt entisestään pienempään rooliin maisemassa ja pysäköinti
asettuu linjakkaasti huoltoajoreitin sekä Maatullinkujan
suuntaisesti. Pysäköintialue ja saattotoiminta on valitun ratkaisumallin sisällä ratkaistavissa hyvin. Tällaisenaan lounaasta tuleva pääkulkureitti yhdistyy hankalasti huoltoajoreittiin, erillinen kävelyn/pyöräilyn yhteys
ei jatku saumattomasi, vaan joudutaan koukkaamaan
koulun edestä tai kulkemaan huoltoajoreittiä pitkin.
Piha-alueet on selkeästi jaettu erilaisiin toiminnallisiin
alueisiin eikä piha-alueille synny laajoja katvealueita. Päiväkodille on rajattu oma alueensa päiväkodin
sisäänkäyntien yhteyteen. Monitoimirakennus rajaa
piha-alueen etelään, mahdollistaen yhtenäisen ja laajan piha-alueen. Leikkipuiston laajennusmahdollisuus
on sijoitettu etelään osaksi piha-aluetta, niin että leikkipuiston tiloilla ei ole sujuvaa kytköstä leikkipuistolle.
Rakennuksen toiminnallinen periaate
Tekijät ovat ottaneet pääosin erittäin kiitettävästi
huomioon jatkokehitysohjeet ja esittäneet tilaratkaisut niin, että niitä on ollut helppo tulkita. Tehdyistä
suunnitteluratkaisuista välittyy vahva ammattitaito ja
vastuuntunto. Osa esitetyistä kehitystoiveista on kuitenkin osoittautunut vaikeiksi toteuttaa massoittelun
ja tilaryhmittelyn perusratkaisun sisällä.
Pääsisäänkäynti avautuu kutsuvasti pohjoiseen pääreitin varrelle. Pääsisäänkäynti on luontevasti sijoitettu korkeimman massan kohdalle. Sisäänkäynnin
yhteydessä yleiset naulakot ja wc-tilat jäävät vaikeasti
saavutettaviksi ruuhkatilanteessa.
Välituntiyhteys on luotu kahden likaisen liikenteen
pääportaan kautta. Ensimmäisessä kerroksessa ei
olla varattu erikseen koulun oppijoiden kenkäsäilytys
tai naulakkotilaa, vaan välitunneille mennään muiden
kerrosten kautta. Välituntisisäänkäyntejä on suunnitelmissa kaksi, mikä voi aiheuttaa ruuhkatilanteita
sisäyhteyksissä, joita vain yksi koulun puolella. Osa
naulakko- ja eteistiloista avautuu pieniin ja ahtaisiin tiloihin. Kolmannen ja neljännen kerroksen oppimistilat
ovat erittäin haasteellisia, koska välituntiportaat jäävät kortteleiden nurkkaan eteis- ja naulakkotiloineen.
Näiden kortteleiden läpikulku ja erityisesti yhteisen
oppimistilan läpikulku luo rauhattomuutta ja vaikea
hallita. Kortteleiden läpikulkua ei tulisi syntyä.
Viidennen kerroksen terassi ja opetusvälinevarasto
ovat vaikeasti saavutettavissa ja kytkös oppimistilaan
puuttuu. Tältä osin nämä viidennen kerroksen ratkaisut
eivät ole toiminnallisesta näkökulmasta perusteltuja.

Päiväkodin pääsisäänkäynti sijaitsee hyvin päiväkodin
pääportaan vieressä avautuen isompaan ruokailualueeseen. Päiväkodin sisäänkäyntejä ja märkäeteisiä on
riittävästi ja ne ovat hajautettu, jotta ruuhkaa ei synny.
Ulkoportailla on luotu hyvin selkeä rajaus puhtaan ja
likaisen liikenteen välillä. Sisäinen pääporras kytkee
päiväkodin tilat yhteen. Kokonaisuudessa on myös
päiväkodin yhteistilat sekä esiopetuksen tilat. Leikkipuiston sisäänkäynti tulisi olla omansa, jotta iltapäivätoiminta ei sekoitu päiväkotitoiminnan kanssa.
Myös käynti päiväkodin pihan kautta aiheuttaa turhia
läpikulkuja pihaportin kautta. Leikkipuiston tilat eivät
kytkeydy luontevasti leikkipuistoon.
Päätilojen/-tilaryhmien toiminnallisuus
Tiloihin on esitetty hyvin kulkualueet ja oppimistiloihin pääsee pääosin ilman tilojen läpikulkua. Osaan
yhteisen oppimisen tiloihin syntyy liikaa läpikulkua
ja tulisi olla rajattavissa paremmin. Rytmitetyt aulat
taitotoreineen estävät käytävätilojen ruuhkautumista
ja helpottavat tilojen tunnistettavuutta. Korkeita tiloja
on rajallisesti ja ovat perusteltuja, mikä helpottaa
akustiikan hallintaa. Myös luonnonvaloa on tuotu
rungon sisään kattoikkunoilla. Osasta tiloista, myös
yhteisen oppimisen tiloista, puuttuu luonnonvalo.
Hallinnon tauko- ja työskentelytilat on saatu ehdotuksessa hieman lähemmäs rakennuksen ”keskipistettä”.

Hallintotilat ovat silti omassa siivessään ja on osittain
piilossa arjen aikana, mikä ei edistä sosiaalista valvottavuutta. Tilat voisivat siis olla paremmin saavutettavissa ja näkyvillä. Hallinnon ja oppilashuollon tilojen
hyvä kytkös edistää henkilökunnan yhteistyötä.
Iltakäytölle on esitetty omat selkeät sisäänkäynnit ja
huomioitu puhdas ja likainen liikenne. Kuvataiteen
tilat on jätetty iltakäytön ulkopuolelle tilaohjelman
vastaisesti. Käsityön sisäänkäynti ja eteistila wc-tiloineen aiheuttaa katvealueen.
Varhaiskasvatuksen tilat on sijoitettu omaan, rauhalliseen siipeen. Päiväkodin toiminta-alueet ovat selkeät. Isoimpien toiminta-tilojen kautta syntyy osittain
läpikulkua, jota voisi rajata paremmin. WC- ja pesutilat ovat luontevasti kytketty eteistiloihin ja lähelle
toiminta-alueita. Päiväkodin ruokailu tulisi olla jaettavissa kahteen alueeseen, jotta rauhallinen ruokailu
olisi mahdollista. Päiväkodin yhteistilojen asukaskäyttö on rajattavissa. Leikkipuiston sisäänkäynti ei
tosiaan turvallisuussyistä voi olla päiväkodin aitojen
sisäpuolella eikä sama kuin päiväkodin sisäänkäynti.
Leikkipuiston ovet ovat lähtökohtaisesti auki toimintaaikana. Leikkipuiston pitää olla sisätiloiltaan erillinen,
koska se on asiakkaille avoin ja ei voi olla päiväkodin
kanssa ilman väliovia. Ongelma tulee myös ilta- ja viikonloppuvuokraustoiminnassa. Toimintatilat ovat isot
ja niitä on useampia lapsiryhmän jakamiseksi.
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Käsityön tilat ensimmäisessä kerroksessa avautuvat
osittain ruokailusaliin, niin että toiminta näkyy myös
arjessa. Synergiaetu kuvataiteen ja käsityöntilojen
välillä on menetetty kuvataidetilojen ollessa kolmannessa kerroksessa. Toisen kerroksen terassialueet
kytkeytyy oppimistiloihin, jolloin myös terassialuetta
pystyy sujuvasti käyttämään osana opetusta. Näyttämö avautuu kahteen suuntaan ja on rajattavissa
opetustilanteelle. Näyttämöä voidaan käyttää vaikka
liikuntasali olisi käytössä. Liikuntavarastoja ei voida
sijoittaa väestönsuojaan, koska tämä aiheuttaa ongelmia tilojen ja välineiden saavutettavuuteen.
Ruokailu on avara tila, josta on näkymiä kahteen eri
suuntaan. Päälinjasto ruokailun yhteydessä jää umpikujaan ja aiheuttaa pullonkaulan ruokailun aikana
aiheuttaen myös rauhattomuutta ruokasalin puolella.
Myös rajattava ruokailutila rauhallisemmalle ruokai-
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lulle puuttuu, mutta voisi olla järjestettävissä. Linjaston ahtauden lisäksi keittiön tilavaraus on haastavan
muotoinen ja siivouskeskukseen kulku on järjestetty
keittiön linjastoalueen kautta mikä ei ole hygieniasyistä suositeltava ratkaisu. Tietty ahtaus koulun
puoleisissa järjestelyissä johtunee osin päiväkodin
linjastoista, joita ei tällaisinaan ole käytössä.
Kokonaistaloudellisuus ja edellytykset elinkaaritavoitteiden täyttymiseen
Kokonaistaloudellisuus
Tekijä on päässyt toisessa vaiheessa lähemmäs tavoiteltua laajuutta. Toisen vaiheen kokonaistaloudellisuuden tarkastelussa tietyt ehdotuksen ominaisuudet,
kuten korkeat kerroskorkeudet, tyhjät ullakkotilat ja
ulkoistettu lämmönjakohuone nostivat kustannusarviota suhteessa muihin ehdotuksiin. Lisäksi 5. ker-

roksiseen puukoulurakennukseen katsottiin liittyvän
vaikeasti ennakolta arvioitavia kustannusvaikutuksia.
Ylläpidettävyys
Katsottiin että perusratkaisu olisi mahdollista kehittää sellaiseksi että vaikeasti huollettavia ja korjattavia
kohteita ja rakenteita ei synny. Myös piha-alueiden
huolto ja lumenpoisto on suunnitelmaa kehittämällä
järjestettävissä. Ehdotuksen massoittelu ei itsessään
tuota ilkivallalle alttiita paikkoja ja korkea sokkeli on
ylläpidettävyyden kannalta positiivinen ominaisuus.
Ylläpidettävyyden kannalta pidettiin haasteet kohdistuivat etenkin korkeaan puujulkisivuun ja siinä oleviin
parvekkeisiin.
Toteutettavuus ja pitkäaikaiskestävyys
Ehdotuksen rakenteelliset ja talotekniset ratkaisut
ovat kehittyneet kilpailun toisessa vaiheessa. Ra-

kenteen kannalta selkeää modulaarista rakennetta
pidettiin hyvänä. Talotekniikan ratkaisuja pidettiin perusteltuina, vaikka paikoin liian niukasti mitoitettuina.
Lämmönjakohuoneen sijoitusta pidettiin haastavana,
koska se aiheuttaa pitkiä maanalaisia tekniikkavetoja.
Ehdotettu P0-paloluokka ja automaattinen sammutuslaitteisto mahdollistaa laajamittaisen puun käytön
sisällä ja julkisivuissa.
Edellytykset energiatehokkuustavoitteiden saavuttamiseen
Tekijä on sijoittanut aurinkopaneelit luontevalla
paikalle IV-konehuoneiden päälle, jossa ne eivät ole
näkyvissä. Ehdotuksessa on paljon ikkunapinta-alaa
etelään. Varjostusta kaivattiin aurinkoisille sivuille
jopa lisää, vaikka tekijä onkin onnistunut varjostamaan parvekeilla osaa koulun ja päiväkodin tiloista.
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Pyöräkatos
100 ppp

+28.3
Rajattavissa

Yhdessä oppimisen tila
32,0

+28.3
Maatullin
Koulu 2

Yhdistettävissä

II

Yhdessä oppimisen tila
64,0

Rajattavissa

V

Kulkuväylä
27,0

Pikkuprinssin
piha

II

Ryhmätyötila
14,0

100 ppp

+16.9

Liikunnan iltakäyttö
Musiikin iltakäyttö
Hallinto
Oppilashuolto
20 ppp

Sisäänkäyntiaukio

Kevyt kanervikkokatto

III

III

Vaatesäilytys
17,0

Saatto
20 ap

II

Kevyt kanervikkokatto

Tuulaakipuisto

Käsityölläisenkuja

Huoltoajo Kämnerintieltä

I
Päiväkoti
Pikkuprinssi

Rajattavissa

I

Pihapelit
"Oravanpyörä"

IV

Istutusallas
"Sammaleet"

IV

+17.3

Kuntoilu

KOULU

Peliareena
"Nappulacup"

Aurinkopaneelit

Piknik-kumpu

II

I

II

+16.9
u
olk

Oleskelu

p
nto

o
Lu

Viherkumpu

Tuuletettu yläpohjatila

Ka
tto
ly

hty

III
Leikkipuiston laajennusvara

+17.1
+19.9

II

II

II

Kosteikko
"Kaislikko"
Oleskelu

Solukaavio päiväkoti 1:200
Leikkipuisto
Tapuli

nnuksen IV-konehuoneet on
an.
äälle sekä liikuntasalin yhte-

akennuksen
sydänalueena toimii korkeimman rakennusmassan maantata. lyhyet vaakakanavoinnit.
staa
kerrokseen
järjestelmällä. sijoittuva
P0-paloluo-ruokasali, jonka keskelle sijoittuva veistoksellinen
ykminnallisen
palomitoituksen
on
äporras
johdattaa ylempiin kerroksiin ja avaa näkymiä kerrosten välille.
jaettu tilajako mahdollistaa
teuokasali
hengittää
lasiseinillä sekä pääsisäänkäynnin suuntaan että väennuksen kokonaisbruttoala
nit.
untipihalle.
Rakennuksen sisätilat ovat luonteeltaan huokoiset ja avarat,
uohon näkyvät puurakenteet tuovat lämpöä. Näyttämö siijoittuu ruokaisen
alueen ja monitoimisalin väliin, mikä mahdollistaa monipuolisten tapahtaa
mien järjestämisen; näyttämö
onB-B
lattiatasossa
ruokailualueen suuntaan
Leikkaus
1:400
ala
korotettuna alemmalla tasolla sijaitsevan monitoimisalin puolelle. Mukin
tilat
sijoittuvat
näyttämön
viereen
samassa
lattiatasossa eikä erilM A AT U L L I N K O U LU N A R K K I T E H T U U R I K I L PA I LU –2. VA I H E
tä näyttämönostinta
tarvita. Monitoimisalin juhlasisäänkäynti on avattu
“NAPPULALIIGA”
rrasyhteydellä suoraan ruokailutiloista, ja esteetön reitti on luiskattu
Leikkaus
B-B 1:400Käsityön tiloja yhdistävä suunnitteluaula avautuu
usiikintilojen
vierestä.
toaineiden näyttelyalueen kautta ruokasaliin. Käsityön tilat voidaan raa omavalvonta-alueeksi erillisellä sisäänkäynnillä. Rakennuksen keittiö
ARKKITEHTUURIKILPAILU–2.VAIHE
oittuu koulun ja päiväkodin rajapintaan, mikä mahdollistaa erillisten jaAPPULALIIGA”
lulinjastojen järjestämisen. Jonotus, ruuan jakelu ja astianpalautus on
unniteltu niin, ettei risteävää liikennettä muodostu.

Oppimisalue rajattu
lasiseinällä aulatilasta

Taiteseinä

lo
va
Ylä
lo
va

Välituntiyhteys
kortteli 6

Heijastus- ja kiinnityspinta

Taiteseinä

Pesuallas

Yksilötyö
4,5

Yksilötyö
4,5

Pesuallas

Vaatesäilytys
Toimintatila
400x400 säilytysmoduulit

Toimintatila
18,5

18,5

Vaatesäilytys
400x400 säilytysmoduulit

Lasiseinä + verho

Toiminta-alue

Toiminta-alue
48,5
48,5

Kulkuväylä

Kulkuväylä
11,0 m2

Kulkuväylä
13,5
m2
Toiminta-alue

Kulkuväylä
11,0 m2
13,5 m2

Vesipiste

Vesipiste

Toiminta-alueToiminta-alue
6
6
145,5

145,5

Vesipiste

Vesipiste

Toiminta-alue 7
144,0

Lasiseinä + verho

Toimintatila
34,5

Toiminta-alue
48,5

48,5

Toiminta-alue 7
144,0

Lasiseinä + verho

Lasiseinä + verho

Toimintatila
18,0

Toimintatila
18,0

Istutusallas

Toimintatila
35,0

Toimintatila
Toimintatila
Vesipiste
18,0
18,0

Toimintatila
Vesipiste
34,5
Vesipiste

Lepopatjojen
säilytyskärry

Vesipiste

Ulkoleikit

Lepopatjojen
säilytyskärry

Vesipiste

Vesipiste

Ryhmätyötila
53,0

WC + pesu Pesupisteet
12,0

Lasiseinä + verho

Likainen liikenne
Likainen liikenne

Välituntiyhteys
kortteli
Heijastus- ja6
kiinnityspinta

Heijastus- ja kiinnityspinta

Vesipiste

Kulkuväylä

KK

Kulkuväylä

KK

Pesuallas

Ulkoleikit

Siirrettävä
näyttö

Siirrettävä
näyttö

Var.
4,5

WC + pesu Pesupisteet
12,0

Pesuallas

Taiteseinä

Siirrettävä
näyttö

Siirrettävä
näyttö

Vesipiste
KK

Var.
4,5

WC
1,5

Lasiseinä + verho

Toimintatila
35,0
Vesipiste

Lepopatjojen
säilytyskärry

WC
1,5

Pesupisteet

Pesupisteet

WC + pesu
12,5

Eteinen
34,5 m2

Vesipiste
KK

WC + pesu
12,5

Eteinen
34,5 m2

Märkäeteinen
19,0

Märkäeteinen
19,0

Toiminta-alueet
yhdistettävissä
leveillä pariovilla

Pakkautuu syvennykseen

Taiteseinä

Taiteseinä

Vesipiste

WC
1,5

WC
1,5

Taiteseinä

ääsisäänkäynnin molemmille puolille sijoittuvat musiikin ja käsityön tilat
autuvat ympäristöön ja elävöittävät puistoaluetta myös iltaisin, mikä tuo
rvallisuuden tunnetta puiston käyttäjille. Tiloihin on järjestetty erilliset
Ryhmätyötila
53,0
säänkäynnit iltakäyttöä varten. Päiväkodin tilat hahmottuvat
mittakaaRyhmätyötila
Ryhmätyötila
ltaan pienempänä kaksikerroksisena L-massana,
joka rajaa arkadien
53,0
53,0
unustaman aurinkoisen pienten pihan etelään. Liikuntasali aputiloineen
akenteellisuus
oittuu Kimnaasipolun varteen kaksi kerrosta korkeana siipenä, johon
järjestetty erillinen iltakäyttösisäänkäynti, joka toimii myös yhteytenä
nkilökunnan ja oppilashuollon tiloihin. Rakennuksen huoltoyhteys on
n.
Yhdistettynä
maalämpöön
oitettu
huomaamattomasti
keittiön ja käsityön tilojen viereen rakennukn tarpeestaan paikalla. Varn luoteeseen suuntaavan pihan taitteeseen. Koulun piha on jäsennelty
vät ulkopuoliset aurinkosuoihteleviin
toiminnallisiin
vyöhykkeisiin,
joiden teemat ja luonteet vaihtelämpimään vuodenaikaan.
öön
keinovalaistuksen
tarvetta.
vat
puistomaisesta
metsästä kivettyyn aukioon ruokasalin edustalla. Piaralämmitys
ja
luokkavyöhykuo-alueiden yleisilme säilytetään puistomaisena ja vehreänä.
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Pakkautuu syvennykseen

yllä

n

po
rt
aa

la

au

hty

Ka
tto
ly

Taiteseinä

Heijastus-Välituntiyhteys
ja kiinnityspinta

WC
1,5

Säilytyshyllyt

var.
2,5

var.
2,5

SK
4,5

Säilytyshyllyt

Ulkoyhteys
Toiminta-alue 6 & 7

Ulkoyhteys
Toiminta-alue 6 & 7

ATK

Taiteseinä

Välituntiyhteys
kortteli 5

WC
1,5

Verhoilla jaettava tila

Istutusallas

Siirrettävä
näyttö

Lepopatjojen
Taiteseinä
säilytyskärry

ä

yll

an

po

la

au

hty

Ka
tto
ly

Vesipiste

Vaatesäilytys
16,0

Jakokeskus

ATK

Loosit

Verhoilla jaettava tila

Aulaporras rajattu lasiseinällä

Verhoilla jaettava tila

WC
1,5

Siirrettävä
näyttö

Lasiseinä + verho

2,5

SK
4,5

suojaa sisätiloja
suoralta auringonvalolta

Lasitettu terassi
Terassivyöhyke suojaa sisätiloja
suoralta auringonvalolta

Siirrettävä
näyttö

Vesipiste

Vaatesäilytys
16,0

WC
1,5

Istutusallas

Vaatesäilytys
16,0

WC
1,5

Siirtolasiseinä

WC
1,5

Likainen liikenne

Likainen liikenne
Jakokeskus

Loosit

Aulaporras rajattu lasiseinällä

Verhoilla jaettava tila

SK
2,0

Yhdistettävissä pariovilla
yhdessä oppimisen tilaan

WC
1,5

Vesipiste

WC
1,5

Siirtolasiseinä

WC
1,5

Vaatesäilytys
16,0

WC
1,5

Pitkä näkymä tilojen välillä

Loosit

Siirrettävä
näyttö

IV-kuilu

IV-kuilu

Terassivyöhyke
Oleskelu ja työskentely ulkona

Heijastus- ja kiinnityspinta

rta

Kulkuvyöhyke
16,0

Vesipiste

SK
2,0

Pakkautuu syvennykseen

Taiteseinä

Loosit

Sisälle suojautumisluokka

Intensiivisen työn
tila
var.
Hissi
51,0

var.
2,5

Hissi

Monitoimitila
36,0

Lasitettu terassi

Pitkä näkymä tilojen välillä

Vesipiste

Kulkuvyöhyke
16,0

Oppimisalue rajattu
lasiseinällä aulatilasta

Lasiseinä + verho

51,0

Yhteisen oppimisen tila
57,0

Lasiseinä
Pienryhmä
Yhdistettävissä leveillä pariovilla taitotoriin
11,0

Lasiseinä
Yhdistettävissä leveillä pariovilla taitotoriin

Oleskelu ja työskentely ulkona

Siirrettävä
näyttö

Heijastus- ja kiinnityspinta

Kulkuvyöhyke
23,0

11,0

Monitoimitila
36,0

Var.
4,5

Sisälle suojautumisluokka

Verhoilla rajattava tila

Kulkuvyöhyke
25,5

Heijastus- ja kiinnityspinta

Pakkautuu syvennykseen

Taiteseinä

Vesipiste

Hissi

Esiopetuksen toiminta-alue
109,0 Pienryhmä
Intensiivisen työn tila

Toiminta-alueet
yhdistettävissä
leveillä pariovilla

Oppimisalue rajattu
lasiseinällä aulatilasta

Kulkuvyöhyke
23,0

Oppimisalue rajattu
lasiseinällä aulatilasta

Yksilötyö /
eriyttämistila

Heijastus- ja kiinnityspinta

Siirrettävä
näyttö

Aita

Yhteisen oppimisen tila
57,0

Kulkuväylä
16,0 m2

Taiteseinä

Työskentelytaso

Verhoilla rajattava tila

Kulkuvyöhyke
Sisälle
25,5
suojautumisluokka
Vesipiste

Yhdistettävissä pariovilla
yhdessä oppimisen tilaan

Hissi

Vesipiste

Yksilötyö /
eriyttämistila

Kuramatto

Työskentelytaso

Vesipiste

Yhdessä oppimisen tila
Yhdessä oppimisen tila
Nappulaliiga”
muodostaa tontin pohjoisreunaan toisiinsa
49,0 kytkettyjen
27,5
suojaisalle terassivyöhykkeelle
+32.7
ppalemaisten massojen polveilevan sommitelman, joka jättää runsaasYhdessä oppimisen tila
tilaa lämpimiin ilmansuuntiin avautuville piha-alueille.
Eri kappaleiden +32.7Yhdessä oppimisen tila
Yhdessä oppimisen tila
50,0
32,0
rrosluvut vaihtelevat, mikä muodostaa leikkisää massoittelua myös kor- 53,0
Yhdessä oppimisen tila
Yhdessä oppimisen tila
Yhdessä oppimisen tila
50,0
ussuunnassa. Rakennuksen korkein kappale hahmottuu Maatullinkujan
53,0
32,0
untaan ympäröivää rakennuskantaa
korkeampana maamerkkinä, johon
Yhdessä oppimisen tila
32,0
oittuu rakennuksen pääsisäänkäynti lasiseinäisenä
avauksena ja koulun
Yhdessä oppimisen tila
okasaliin ja näkymänä rakennuksen läpi32,0 välituntipihalle. Kolmanteen
LE-WC
Pienryhmä
Pienryhmä
4,5
rrokseen sijoittuva kuvataiteen korkea ateljeetila muodostaa
pääjulki13,0
13,0 Pienryhmä
LE-WC
Pienryhmä
4,5
13,0
13,0
vuun kaupunkikuvallisen kohokohdan, joka erottuu rauhallisesti aukotuista puujulkisivuista. Rakennuksen selkeä modulaarisuus hahmottuu
Kenkäeteinen
Kenkäeteinen
Kenkäeteinen
Kenkäeteinen
13,0
12,5
13,0
stemaattisessa julkisivukäsittelyssä,
jonka
nauhaikkunaperiaatetta on
12,5
IV-kuilu
Kortteli 5 IV-kuilu
Kortteli 5Julkisivujen
Kortteli 6 Kortteli 6
enovaraisesti varioitu yksinkertaisilla elementeillä.
puuma224,0
260,5
224,0
260,5
riaali tuo lämpöä ja pehmeyttä rakennuksen olemukseen ja luonteeseen.

Esiopetuksen toiminta-alue
109,0

Kulkuväylä
16,0 m2

Ylä

Yhdessä oppimisen tila
27,5

Matto

Taitotori
33,5

Var.
4,5

Kuramatto

Sisälle
suojautumisluokka

Työskentelytaso

Matto

+23.3

Ikkunat avattavissa lasitetulle terassille

Yhdessä oppimisen tila
49,0

Työskentelytaso

Vesipiste

Ryhmätyötila
67,5

Ikkunat avattavissa lasitetulle terassille

Siluetti

WC + pesu Pesupisteet
12,0

ripustettu taideteos

+23.3

Taitotori
33,5

Pesuallas

Korkea ateljeetila
Siirrettävä
näyttö

Solukaavio päiväkoti 1:200

Ryhmätyötila
67,5

WC + pesu Pesupisteet
12,0

Ryhmätyötila
65,0

II

Pesuallas

ripustettu taideteos
Solukaavio oppimiskorttelit 1:200

Siirrettävä
näyttö

Pitkä näkymä tilojen välillä

Ryhmätyötila
65,0

Vesipiste

Pitkä näkymä tilojen välillä

II

Korkea ateljeetila

Oppimisalue rajattu
lasiseinällä aulatilasta

Solukaavio oppimiskorttelit 1:200

Oppimisalue rajattu
lasiseinällä aulatilasta

unsaasti luonnonvaloa kaikkiin
kerrosten välille, kattolyhdyt tu-

Kiipeilyteline
"Hirvenhäntä"

Pihapelit
"Mehiläiskenno"

+16.8

Pitkä näkymä tilojen välillä

ain,
en.
ssä
elin
avia
ttuvat rakennukseen pareittain,
sta.
minnan ja yhteisopettajuuden.
sti. tavoitteet, jossa yhdessä
elman
hmätyötiloja
yhdistävä korttelin
ekä
tetaan irtokalusteilla rajattavia
kiin
lojen toiminnallisista alueista.
ntuliikenne on eriytetty selkeästi.
elle
autumisen mahdollisuus. Sekä

Käsityöläise

Parkour-rata

Pitkä näkymä tilojen välillä

emapiirros 1:1000

"Seeprashakki"

Se

Oleskelu

Hulevesien
viivytys
"Joutsenlampi"

ipuis
Yhte
ys L
eikk

Pohjapiirros 3.krs 1:400

toon

äpolk
u

Ro K
sp ot
uu a /
tto
til
a

Aurinkopaneelit

Viherkumpu

Liikun
tapuis

Mets

Pihapelit
"Korpinpesä"

Oleskelu

to T
apu

Pohjapiirros 3.krs 1:400

+18.8

liin

Ulkoauditorio

Kiipeilyteline
"Sudenkuoppa"

III

Boulderlohkareet

PÄIVÄKOTI

Pä
pih

IV

Oleskelu

Istutusallas

Rakeisuus ja ulkoaukioiden sarja 1:2000

Rakennuksen aulatilat muodostavat polveilevan aukioiden sarjan, jota
rytmittävät korkeat tilat ja ylävaloa rungon keskelle tuovat kattolyhdyt.
Taitotori on jäsennetty aukioiden yhteyteen kohtaamispaikoiksi, jotka yhdistävät eri käyttäjien rajapintoja. Korkean massan toiseen kerrokseen
pääportaan ympärille sijoittuu yläkerrosten suurin yhdistävä aulatila, joka
avautuu ensimmäisen kerroksen
ruokailualueelle välipohjan avauksen
KOULU
I
II
kautta. Pääportaan ympärille ryhmittyvät aineopetuksen tilat, luonnontiede pääsisäänkäynnin suuntaan ja kotitalous välituntipihan puolelle ulkoterassin äärelle. Myös kotitalouden osalta toteutuu omavalvonta-alueen
PÄIVÄKOTI
III
rajaaminen. Hallinnon ja oppilashuollon tilat sijoittuvat liikuntasalisiipeen
oman porrasyhteyden viereen. Korttelit 1 ja 2 sijoittuvat toiseen kerrokseen
välituntiportaan viereen. Puhdas ja likainen liikenne on selkeästi eroteltu
toisistaan ja vaatesäilytykselle on varattu riittävästi tilaa, jotta ruuhkautumista ei pääse muodostumaan. Esiopetuksen tilat sijoittuvat toisessa kerroksessa koulun ja päiväkodin rajapintaan, josta on sujuvat yhteydet sekä
koulun että päiväkodin piha-alueille.

II

Aulatilojen aukioiden sarja

48 — Helsingin kaupunki
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Hallinto- ja työskentelytilat
205,0
Fysiikka
60,5

Kopio
4,0

Kemia
56,5

Kohtaamotilat (68m2) sijoitettu
aulatilojen varrelle

Koulusihteeri
13,0

Arkisto
8,0

SK
3,0

Var.
12,5

LE-WC
5,0

Kortteli 2
211,0
Var.
6,5
Ryhmätyötila
52,0

Yhteisen oppimisen tila
38,0

Huoltosilta
Kenkäeteinen
Likainen liikenne
15,5

Märkäeteinen
15,0

Esiopetuksen välituntiyhteys

Jaettavissa

WC + pesu
11,5

Kulkuväylä
12,5 m2

Toimintatila
19,0

Toiminta-alue
36,5

Terassi

Yhteys terassille

Ulkoruokailu / grilli / kasvatuslaatikot

Intensiivisen työn tila
51,0

Kulkuväylä
17,0 m2

Esiopetuksen toiminta-alue
225,0

+23.3
Taitotori
33,5

WC + pesu
11,5

lo

Yhteisen oppimisen tila
42,5

va

Pienryhmä
11,0

Ylä

Märkäeteinen
19,0

Toiminta-alue 5
145,5

Opetuskeittiöt

Ruokailu ja teoriaopetus

Kotitalouden kortteli
119,0

Jakokeskus ATK

Pienryhmä / verstas
22,5

Kulkuväylä
52,5

Kulkuväylä

Toimintatila
33,5

Vaatehuolto

Yhteiskäyttö
iltakäytön
kokoustilana

OPK
23,0

WC+pesu
17,0

Kohtaamo
23,0

Vaatesäilytys

Kulkuväylä
14,0 m2

Oppilas wc:t
10,5

Kulunvalvonta
Palo-osastointi

Var.
4,0

Eteinen
33,5 m2

Jaettavissa

Vaatesäilytys
esiopetus

Pienryhmä
34,0

Toiminta-alue 4
144,0

Lasiseinä

Välituntiyhteys

tila

Naulakkotila
15,5

Toimintatila
19,0

IV-konehuone
69,0

Kohtaamo
15,0

Kenkäeteinen
7,0
Kenkäsäilytys

Varasto
Välituntiyhteys
Korttelit 1&2 ja esiopetus

oton
kat

Ala

Kohtaamo
13,0

Naulakkotila

lo

va
Ylä
Yhteisen oppimisen tila
28,0

Var.
Toimintatila
5,5
18,5

Kohtaamo
7,0
Labra
32,0

Eteinen

Kohtaamo
25,5

Vaatesäilytys
korttelit 1&2

20,0 m2

Toiminta-alue
34,5

Odotustila Lepo
8,0
7,0

Iltakäytön rajaus
Yhteisen oppimisen tila Naulakkotila
30,5
27,0

Oppilas wc:t
Kulkuväylä 5,0

Toimintatila
33,5

Kulkuväylä
187,5

+23.3

Pienryhmä
10,5

Kortteli 1
246,5

Ryhmätyötila
59,5

SK
2,0
ATK

Jakokes. ATK

Oppilas wc:t
5,0

Pienryhmä Pienryhmä
11,5
11,5

+23.3

Vast.ot
16,0

Neukkari
27,0

Var.
10,5

Ryhmätyö
26,0

Labra
35,0

Yhteisen oppimisen tila
35,0

Kulkuväylä
21,0 m2

Taitotori
18,5

Vast.ot
13,0

Näyttämö avautuu 2-kerroksisena
monitoimisaliin

Ryhmätyötila
34,5

Yhteisen oppimisen tila
54,5

Oppilas wc:t
16,5

Ryhmätyötila
50,5

LE-WC
4,5

Jakokes.

Luonnontieteiden kortteli
330,5

Vast.ot
13,0

Oppilashuoltotilat
112,5

Käytävä
18,5 m2

Eteistila

Henk. sos./wc
12,5

Maantiede ja biologia
65,0

Terv.hoit.
13,0

Terveydenhoitotila
23,0

Henk. sos./wc
14,5

Työskentely
62,0

Pakoreitti

Tauko
58,0

Var.
5,5

var.
2,5

Monitoimitila
36,0

Sade / aurinkokatos
Ulkoyhteys
Toiminta-alue 4 & 5

Intensiivisen työn tila
51,0

Lasitettu terassi
var.
2,5

WC + pesu
11,5

Vaatesäilytys
Kulkuväylä

Toimintatila
18,5

Kulkuväylä
12,5 m2

Kulkuväylä
14,0 m2

Toiminta-alue 6
145,5

Toiminta-alue
34,5

Toiminta-alue 7
144,0

Toimintatila
33,5

Pohjapiirros 4.krs 1:400

Pohjapiirros 5.krs 1:400

Ryhmätyötila
67,5

hty

III

Metallityö
52,5

Käsityön tilat
340,0

Suunnitteluaula
42,5

Siirtolasiseinä

Kalustonhoitaja / var.

Kulkuväylä
12,5 m2

III

Aita

Hyppely
"Pupujussi"

Katukoris

III

Istutusallas
"Jäkälät"

Koulun
piha-alue

Pelastusajo

Päiväkodin
pääsisäänkäynti

+17.8

LE-WC SK
3,0
5,5
Var.
3,0

Puku
8,5

Keskusaukio

tuu pääportaan huipentumaksi avoin oppimisen
lehtere, joka
avautuu kuTrampoliinit
Istutusallas
"Kengurumeininki"
"Tulppaanit"
vataiteen tilan yläosan kautta pohjoiseen. Vanhempien oppilaiden
korttelit
5 ja 6 sijoittuvat ylimpään kerrokseen pitkien näkymien äärelle. Rakennuksen korkeimman osan katolle on sijoitettu kattopuutarha ja katettu terasLeikkipuiston tilat
Toiminta-alue 3
Liukumäki
si, joka avautuu
ja
118,5 etelään. Kattopihalle on järjestetty kaksi porrasyhteyttä
140,0
"Banaanipotku"
hissi.
Vaatesäilytys

Kulkuväylä

WC + pesu Neukkari
10,0
10,0

Märkäeteinen
19,0

Toiminta-alue
36,5

Toimintatila
33,5

+17.5

Kulkuväylä
12,5 m2

Pelastusajo

Kulkuväylä
12,5 m2

Toiminta-alue
36,5

Toimintatila
33,5

Rakennus toteutetaan valtaosin puurakenteisena liimapuupilareilla, matalapalkeilla ja CLT-välipohjilla. Ulkoseinärakenteena on puuverhoilu, ekovillaeristys ja CLT-sisäkuori, joka mahdollistaa
rakenteen toteutuksen ilman
Isojen aukio
B
höyrynsulkukalvoa. Ulkoseinät eivät ole kantavia,
mikä mahdollistaa pilarirungon rakentamisen ennen julkisivuja. Tontilla on runsaasti tilaa sääsuojan rakentamiselle ja rakennuksen modulaarinen rakenne mahdollistaa
vaiheittaisen rakentamisen lohkoittain. Puurakenteisen rakennuksen hiiRakennuspalikat
lijalanjälki
onmesta"
merkittävästi pienempi verrattuna betonirunkoiseen raken"Majavan
nukseen; puu toimii lisäksi hiilivarastona rakennuksessa. Rakennuksen
Istutusallas
"Yrttipenkki"
viherkatot parantavat yläpohjien eristävyyttä ja viivyttävät hulevesiä. Rakennuksen tasakatoille voidaan sijoittaa aurinkopaneeleita optimaaliseen
Pienoiskeittiö
6,0

Modulaarinen rakenteellisuus

Työtila
35,0

Puku
8,0

Eteinen
35,0 m2

Pukkihyppely

Pihakeinut
Korkeimman
massan kolmanteen kerrokseen sijoittuu kuvataiteen korkea
"Koalakeinu"
ateljeetila, jonka lasiseinästä tulvii pohjoista valoa. Kerrokseen sijoittuvat
Pienten aukio
korttelit 3 ja 4 muodostavat yhteistoiminnan mahdollistavan
kokonaisuuden, jonka tilajako on toteutettu kilpailuohjelman ohjeistuksen mukaiseHyppely
na. Ryhmätyö- ja pienryhmätiloja yhdistää"Kaninkolo"
yhdessä oppimisen tila, joka
avautuu sekä julkisivulle että pääportaan välipohjan avauksen äärelle.
Pulkkamäki
Kiipeilyteline
Satumetsä
Molemmilla
kortteleilla on omat naulakkotilat ja porrasyhteydet
välitun"Karhunkierros"
tipihalle. Kerroksen tilat saavat runsaasti julkisivupintaa ja luonnonvaloa.
Pohjapiirustus
1.krs
1:400
Matalampien
rakennusmassojen
kattopinnat ovat viherkattoja, jotka jäävät
alempien kerrosten korkeamman kerroskorkeuden ansiosta
Leikkipiha kolmannen
Hiekkalaatikko
kerroksen ikkunavyöhykkeiden alapuolelle.
Neljänteen kerrokseen sijoit"Muurahaiskeko"

WC
7,0

A
Hyppely
"Aasinsilta"

Vaiheittainen rakentaminen

Taukotila
19,5

7,0

Vaunukatos
20,0 m2

Leikkipuisto

Pelastusajo

II

I

Tapahtuma-aukio

Viherkatot,
aurinkopaneelit ja terassit
TK

Lasitettu terassi
Ulkoyhteys
Toiminta-alue 3 & leikkipuisto

Ulkovälinevarasto
17,5

Muuntamo Ulkovälinevarasto
17,0
7,5

Pöytäfudis

Maja / ryhmätyö
22,5

Päiväkodin tilat sijoittuvat kahdessa kerroksessa L-muotoiseen vyöhykkeeseen rakennuksen lounaisosassa. Päiväkodin
toiminta-alueet sijoittuPelastusajo
vat pareittain L:n sakaroiden päätyihin ja yhdistyvät sakaroiden niveleen
Päiväkodin pihakautta. Päiväkosijoittuvan ruokailutilan ja toisen kerroksen taitotoriaulan
din sali sijoittuu ruokailualueen vierelle. Toisen kerroksen tiloista on pääsy
Katuliidut
pihaa reunustavalle terassivyöhykkeelle ja katetuille ulkoportaille.
Mitoitettu maalämmölle

C

Siirtolasiseinä

Ulkovälinevarasto
17,5

Seikkailup

olku

äisentie

LJH
76,5

II

+17.5

PÄIVÄKOTI

20 ppp

Päiväkodin
piha-alue

Kotitalouden
iltakäyttö

II

Linjastot
42,0

WC + pesu
13,5

Lasitettu terassi
Ulkoyhteys
Toiminta-alueet 1&2

III
+17.8

Toimintatila
19,0

Sade / aurinkokatos

Alla tuolivarasto
35m2

20 ppp

Välituntikatos
Välituntiyhteys kortteleista 1-6

Kulkuväylä
130,5

Var.
4,5

I

II

Näyttämö
74,5

Päiväkodin
Astianpalautus

Puku.
10,0

Toimintatila
13,0

Tilajako

Toiminta-alue 2
145,5
Toiminta-alue
36,5

Monitoimisali
521,0

Salin juhlasisäänkäynti

Päiväkodin ruokailu
77,5
Märkäeteinen
19,0 m2

A

+16.9

+17.0
Jakokesk. ATK

Näyttämö var.
25,5

Ravintolakortteli

Kulunvalvonta
Palo-osastointi

Puku.
8,5

Kulkuväylä

Toimintatila
33,5

Eteistila

asentoon ja helposti huollettaviin sijainteihin. Yhdistettynä maalämpöön
Pihapelit
rakennus tuottaa merkittävän
osan energian tarpeestaan paikalla. Var"Ketunleipä"
jostavat terassivyöhykkeet ja ikkunoihin liittyvät ulkopuoliset aurinkosuoOleskelu
jaimet estävät sisätiloja ylikuumentumiselta lämpimään vuodenaikaan.
Runsas luonnonvalo sisätiloissa vähentää keinovalaistuksen tarvetta.
Lämmitysjärjestelmänä aulatiloissa on lattialämmitys ja luokkavyöhykkeillä vesikiertoinen patterilämmitys. Rakennuksen IV-konehuoneet on
sijoitettu päiväkodin ja koulun korkean osan päälle sekä liikuntasalin yhteyteen optimaalisiin paikkoihin, mikä mahdollistaa lyhyet vaakakanavoinnit.
Rakennus varustetaan sprinklerisammutusjärjestelmällä. P0-paloluoKota /
laavu/
kan rakennus suunnitellaan
simuloimalla toiminnallisen palomitoituksen
UVV
kautta. Rakennuksen modulaarinen ja osiin jaettu tilajako mahdollistaa
selkeiden palo-osastojen rakentamisen. Rakennuksen kokonaisbruttoala
on 9190 br-m2.
Pyöräkatos

Kulkuväylä
12,5 m2

Koululaisten ruokailutila
345,5

KOULU

Naulakkotila
2,5

Jaettavissa

Toimintatila
19,0

Vaatesäilytys

PÄIVÄKOTI

II

I

II

Teletila
8,0

Eteinen
33,0 m2

SK
4,5

Stage

Toiminta-alue 1
118,5
Toimintatila
19,0

Liikunnan var.
39,0

Pukuhuone
13,5

Asukaskäyttö

Pukuhuonekäytävä (puhdas)
58,0
+17.8

+17.8

Sali
81,0

Jätehuone
17,0

Jakokesk. ATK

Toiminta-alue
36,5

WC + pesu
10,0

Toimintatila
33,5

Ulkourheilun var.
34,5

Dieettilinjasto

Keittiötilat
146,0

Keittiö toim.
5,5

KOULU

Pukuhuone
40,0

Kimnaasipolku

Huolto

SPK
17,0

Var.
7,0

Varasto
15,0

Varasto
15,5

Pukuhuone
41,0

+17.0

Käytävä
14,0
Siivouskeskus
12,5

TK
2,0

Taitotori
31,5

Siirtolasiseinä
Iltakäytön rajaus

pesupiste

Linjastot
57,5

Käytävä (likainen)
10,5

Talovarasto
19,0

+17.8

PÄIVÄKOTI

Astianpalautus
14,0

Purunpoisto

+17.3

KOULU

Näyttely / suunnittelutila
29,0

Työtaso

Kuumatyö Maalaamo
11,0
16,0

Pelastusajo

Likainen liikenne

Kulkuväylä
139,0

+37.7

Kulkuväylä
24,0 m2

Teknologiatila
16,0

C PÄIVÄKOTI

LE-WC
4,5

Pöytäpaikkoja
21,0

TK
13,0

K
"V iipeil
uo yte
rik li
au ne
ris
"

Käsityön
huolto

II

I

II
Opettaja
8,5

Varastot
18,0

Katettu terassi
Yleisönaulakot
27,0

Välituntiyhteys
kortteli 5

KOULU

Pehmeät aineet
39,5

Penkkisali
37,0

Konesali
69,5

Välituntiyhteys
kortteli 6

Ryhmätyötila
53,0

Ryhmätyötila
53,0

Bänditila
22,0

Sisäänkäyntikatos

Äänilukko
Kulkuväylä
8,5

ATK

Likainen liikenne

Jakokeskus ATK

Käsityön
iltakäyttö

Pöytäpaikkoja
11,0

Iltakäytön rajaus

TK
3,5

Näyttämö avautuu 1-kerroksisena
monitoimisaliin

100 ppp

Jakokesk.

Kenkäeteinen
13,5

20 ppp

Musiikin opetustila
68,0

Koulun
pääsisäänkäynti
Vesipiste

WC:t
7,0

Kulkuvyöhyke
22,5

Vaatesäilytys
16,5

Oppilas WC:t
7,0

Kulkuvyöhyke
14,0

Likainen liikenne

Ka
tto
ly
LE-WC
4,5

Pienryhmä Pienryhmä
12,0
12,0

Oppilas WC:t
6,5

Kenkäeteinen
13,0

Puutarha

Säleikkö

Rajattavissa
SK
1,5

Siirrettävä
näyttö

+17.5

Tuuletettu yläpohjatila

Toimisto vaksi+ICT
17,5

Kortteli 6
262,5

Kortteli 5
226,0

B

Pelastusajo
+37.1

Yhdessä oppimisen tila
32,0

Yhdessä oppimisen tila
54,5

Vaatesäilytys
16,5

+32.7

Rajattavissa

Kulkuvyöhyke
23,0

Opetusvälinevarasto
31,5

Yhdessä oppimisen tila
28,0

Yhdessä oppimisen tila
53,5

Yhdessä oppimisen tila
32,0

Sisäänkäyntiaukio

Huoltoajo Kämnerintieltä

Työskentelytaso
Avoin oppimistila
51,0

Oppimiskorttelit ja päiväkodin toiminta-alueet sijoittuvat rakennukseen pareittain,
mikä mahdollistaa kortteleiden välisen yhteistoiminnan ja yhteisopettajuuden.
Oppimiskortteleiden tilajako toteuttaa kilpailuohjelman tavoitteet, jossa yhdessä
oppimisen tilasta
muodostuu muunneltava ja ryhmätyötiloja yhdistävä korttelin
Salin iltakäyttö
Musiikin iltakäyttö
sydänalue. Yhdessä
oppimisen vyöhykkeelle sijoitetaan irtokalusteilla rajattavia
Henkilökunnan ja
oppilashuollon
looseja. Kulkuvyöhykkeet
on eroteltu avoimien tilojen toiminnallisista alueista.
sisäänkäynti
20 ppp
Yhteydet pihoille ovat sujuvat
ja puhdas- ja likainen liikenne on eriytetty selkeästi.
Kortteleissa on huomioitu pakoreitit
ja sisälle suojautumisen mahdollisuus. Sekä
VSS-varasto VSS-varasto
5,5
5,5
päiväkodin että kortteleiden runkosyvyys tarjoaa runsaasti luonnonvaloa kaikkiin
Musiikin tilat
Väestönsuojaportaat avaavat
Väestönsuoja
tiloihin.
Aulavyöhykkeillä
näkymiä kerrosten välille, kattolyhdyt tu111,5
97,0
78,0
ovat ylävaloa tiloihin. Päiväkodin alueilta on pääsy suojaisalle terassivyöhykkeelle
ja katettuja ulkoportaita pitkin pihalle.

IV-konehuone
317,0

Pihapelit
"Oravanpyörä"

100 ppp

Saatto
20 ap

III

Tuulaakipuisto

Sali jaettavissa
väliverholla

Pohjapiirustus 2.krs 1:400

Toimintatila
19,0

Toimintatila
19,0

Jaettavissa

Toimintatila
33,5

Näyttämö avautuu 2-kerroksisena
monitoimisaliin

Var.
5,5

WC + pesu
11,5

Toiminta-alue
36,5

Ryhmätyötila
65,0

Yksilötyö
5,5

Ulkoyhteys
Toiminta-alue 6 & 7

SK
7,5
Eteinen
34,5 m2

Märkäeteinen
19,0

Istutusallas
"Sammaleet"

L
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5.2 Yläluokka
5 Aapiskirja
Ehdotuksen massoittelu sekä sijainti puistossa on
luontevaa ja avoimia puistoyhteyksiä säästävää. Julkisivuarkkitehtuurin arvokkaan oloinen systeemireliefi
on lupaava mutta tällaisenaan paikoin puuduttava.
Rakennus asettuu määrätietoisesti kilpailualueen
itäreunaan jättäen piha-alueen avoimeksi Tuulaakipuiston suuntaan. Piha asettuu rakennuksen länsipuolelle hyvin valvottavaksi alueeksi, joka on hyvin
jatkokehitettävissä. Rakennus varioituu pienemmäksi
kohti nykyistä leikkipuiston aluetta siirryttäessä.
Rakennuksen määrätietoinen sijoittelu ja jako osiin
liittää sen luontevaksi osaksi olevaa kaupunkirakennetta. Pääsisäänkäynti jää katveeseen aseman
suunnasta saavuttaessa. Huoltoreitin järjestäminen
Kimnaasipolun kautta on haasteellista ja aiheuttaa
kulkureittien risteämistä. Huoltopihan mitoitus on
ahdas ja pysäköintiä ei tule sijoittaa esitetysti huoltopihan lähelle. Tämän lisäksi, päiväkodin saatto jää
harmittavan etäälle pohjoisesta saavuttaessa. Toisaalta ehdotuksessa leikkipuisto on otettu erittäin hyvin huomioon. Leikkipuiston ulkoleikkialueen voidaan
ajatella ulottuvan nykyiselle leikkipuistoalueelle asti.
Rakennuksen läpi kurottava aula avautuu valitettavan
niukasti pihojen suuntaan ja on yksikerroksisena
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käytävämäinen. Ruokasali muodostaa selkeän ja
hahmotettavan keskeistilan mutta avautuu yllättävästi
vain itään pihayhteyden jäädessä puuttumaan. Aula,
ruokailu ja näyttämö muodostavat toimivan kokonaisuuden juhlatilanteissa. Päiväkodille on esitetty
rajatumpi ja rauhallisempi ruokailutila.
Tilakokonaisuudet on muodostettu pääosin luonteviksi keskeisen tilasarjan varrelle. Ruokailutilat
on järjestetty esimerkillisesti. Musiikkiluokkaa jää
kaipaamaan näyttämön yhteyteen. Hallintotilat ovat
saavutettavissa, tosin oppilashuolto on sijoitettu
erilleen hallintotiloista.
Esitetty kokonaislaajuus on epärealistisen niukka ja
tilasuunnittelu kaipaisi yleisesti väljentämistä. Tällaisenaan luonnonvalo saavuttaa tiloja rajatusti niin
koulussa kun päiväkodin puolella. Erityisesti päiväkodin toisen kerroksen tilat ovat liian tiukasti mitoitettuja ja sisäinen liikenne perustuu läpikulkuun tilojen
välillä. Likainen ja puhdas liikenne risteää kuljettaessa
toimintatiloissa. Ensimmäisessä kerroksessa päiväkoti jää käytävämäisen yhteyden päähän yhteisistä
tiloista. Tekniikkatilat ovat suurelta osin esittämättä.
Ehdotukselle päätettiin myöntää kunniamaininta kaupunkikuvallisista ansioistaan ja oivaltavasta tavasta
liittyä olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen.

Ehdotus Aapiskirja

A

IV-konehuone
236

”Aapiskirja”

n yl
äosa

Maatullin uusi koulukeskus on alueen toiminnallinen ydin, jossa koetaan
oppimisen riemua, tekemisen iloa sekä yhteisöllisyyden henkeä. Koulu
aktivoi eri ikäisten oppijoiden välisiä kontakteja sekä ilta- ja viikonloppukäyttäjien kohtaamisia.
sali

Rakennus sijaitsee keskellä moneen suuntaan aukeavaa puistoaluetta ja
muodostaa sinne kaupunkikuvaan sopivan maamerkin. Vaalea ja selkeälinjainen ehdotus vahvistaa Tapulikaupungin paikallista identiteettiä,
minkä lisäksi se myös nostaa 1970-luvun kerrostaloalueen vetovoimaa
asuinpaikkana.

ryhmätyö- ja
yhteisopetus
76

Luonnontieteet

intensiivisen
työn tila
25

Yhteisen oppimisen kortteli
4-6 lk.

lasiseinä

pienryhmä /
erityisopetus
34

auki

erityisopetus
19

1.3 lk.

lepo
5
vastaanotto
8

odotus
pienryhmä
10
16
vastaan- vastaanotto
otto
erityisopetus
8
13

pienryhmä
19

lääkäri
12

ryhmätyö- ja opetustila
85

kohtaamo
8
kohtaamo
12

Yhteisen oppimisen kortteli
7-9 lk.

var.
16

Koulun henkilökunta

kotiet.
17

wc
18

intensiivisen työn
märkäet.
tila
41
44

+ 25,4
toimintatila
28

wc ja
pesu
12

ryhmätila
45

Pienet lapset
4-5 v.

kotiet.
15

+ 21,2
kotipesä
28

kotiet.
15
ryhmätila
56 Pienet

4-5 v.

lapset

märkäet.
41

A

toimintatila
36
Pienet

3-4 v.

Maatullin koulu - Yleinen kaksivaiheinen arkkitehtuurikilpailu, 1. vaihe

toimintatila
35

15

kotipesä
17

Pohjapiirustus 2.krs 1:400

ryhmätila
38

+ 21,2

lapset
kotiet.
15
kotipesä
20

”Aapiskirja”

Pihat on kunnianhimoinen ehdotus, jonka
havainnekuva antaa viitteitä modernin puurakentamisen mahdollisuuksista. Pyrkimys
suurmassaan
luo rakennukJulkisivut “talonhahmoiseen”
on jaoteltu symmetrisellä aiheella, joka sopii
ympäristöönsä
mutta nousee siitä myös esiin arvokkaana kokonaisuutena. Materiaalin
selle
tunnistettavan
luonteen,
sävy vaihtelee
hienovaraisesti
koulun ja päiväkodin välillä.
Luonnonvalonmutta toisaalta
saanti koulussa on hyvä opetustilojen polveilevan rakennusmassan sekä
ehdotusansiosta.
jää kaipaamaan mittakaavaa pehriittävän ikkunapinta-alan
mentäviä
nyansseja.
Yhtenä
esimerkkinä tästä
Rakennuksen
runko toteutetaan
pilari-palkki -järjestelmänä,
jolla
saavutetaan koulun tilojen muuntojoustavuus.
kaupunkikuvallisesta karkeudesta on se, miten
Huoltoyhteys kulkee lähtökohtaisesti Palovartijantien ja Kimnaasipolun
sisäänkäynti
varsin
kautta mutta
voidaan vaihtoehtoisestihahmottuu
ohjata myös Kämnerintien
kautta. heikosti kaupunkikuvassa.
Ekologisuus
on keskeisessä roolissa rakennuksen toiminnassa. AurinkoKoulurakennuksen käyttäjien toiminnot on järjestetty keskusaulan ympärille kompaktiksi kokonaisuudeksi. Eri ikäryhmille osoitetut tilat
etenevät ikäryhmittäin järjestyksessä talon läpi kaakkoisreunan päiväkodista eteenpäin, nuorimmat oppijat sijoittuvat maantasokerrokseen.

keräimet katolla sekä markiisit ikkunoilla vähentävät energiantarvetta
lämmityksessä sekä viilennyksessä.

kotipesä
28

Pienet lapset
3-4 v. kotiet.

pienryhmä projektityötila
46
23

Pohjapiirustus 3.krs 1:400

toimintatila
30

wc ja pesu
12

ryhmätila
44

Yhteisen oppimisen kortteli
7-9 lk.

koulusihteeri
16
neuvotteluhuone
31

työntekijöiden
puku-, pesu- ja
wc-tilat
40

Esiopetus

16

työskentelytilat /
monitilatoimisto
67

kohtaamo kohtaamo var. henkilökunnan
12
12
9
taukotila
52

+ 21,2

oppimisen kortteli
Oppilashuolto

intensiivisen työn tila
55

kohtaamo
17
kohtaamo
17
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Koulukeskus koostuu kuudesta rakennusmassasta sekä niitä yhdistävästä
sydänaulasta. Kappaleet ryhmittyvät vapaasti hengittävälle puistoalueelle, jonne ne muodostavat mielenkiintoisen ympäristön oppijoille.
Rakennusosien mittakaava heijastaa oppijoiden ikää; päiväkodin puolella
nopat ovat pienempiä ja kasvavat käyttäjien myötä siirryttäessä ylemmille
luokka-asteille. Sisätiloiltaan ehdotus muodostaa turvallisen ja
rauhallisen oloisen maailman.
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15 Pienet lapset
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Tontin käsittely on suurpiirteistä ja pääpiirteissään pihojen toiminnot on sijoiteltu luontevasti.
7581 br-m²
6572 hym²
Myös sisätilojen toiminnot sijaitsevat loogisesti
suhdeluku 1,15
nähden. Ehdotuksen suurta runkosyAutopaikat:toisiinsa
21 kpl
Pyöräpaikat 246 kpl
vyyttä pehmentämään esitetyt sisäpihat kääntävät kuitenkin toiminnallisuuden sisäänpäin,
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pois puistomaisesta ympäristöstä. Ratkaisulla
on selvästi myös tilojen laatuun liittyviä kiistattomia ansioita, mutta tässä ympäristössä ja tällä
tilaohjelmalla lähestymistavan tuottamat edut
eivät ylittäneet sen tuottamia ongelmia ja epävarmuuksia. Toiminnalliselta kannalta sisäpihalle
sijoittuvat päiväkodin sisäänkäyntijärjestelyt
koettiin hankalaksi ja huollon kannalta molemmat kylmät sisäpihat nähtiin haasteena. Muutoin toiminnallisia ongelmia on ehdotuksessa
harvakseltaan.
Laajuustiedot

Ehdotukselle päätettiin myöntää kunniamaininta.
Ehdotus erottuu joukosta epänormatiivisella
lähestymistavallaan koulu-, ja päiväkotirakennuksen typologiaan.
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“Pihat”
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MAATULLIN PERUSKOULU, PÄIVÄKOTI JA LEIKKIPUISTO YLEINEN KAKSIVAIHEINEN ARKKITEHTUURIKILPAILU – 1. VAIHE
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56 Syli
Määrätietoinen kaupunkitilallinen lähestymistapa
tuottaa kaksi sylimäistä aukiota, jotka ovat muodoltaan luontevia ja tarkoitukseen sopivia. Rakennuksessa on hyvät lähtökohdat yhteisölliselle monikäyttörakennukselle. Päätilojen avautumissuunnaksi on
valittu Tuulaakipuisto jonka varrelle sijoittuu erityisen
ansiokkaasti yhteisöllisiä ja monikäyttöisiä sisätiloja.
Tämä ratkaisu korostaa “Sylin” julkisen rakennuksen
luonnetta kaupunkirakenteessa. Sen sijaan rakennuksen avautuminen piha-alueen suuntaan jää vaatimattomaksi. Kuilumaiset ulkoporrasjärjestelyt korostavat
ratkaisun ehdottomuutta.
Lännessä rakennuksen kaksi päätyä pilkkovat
onnistuneesti kokonaisuuden suurta muurimaista
vaikutelmaa, kun taas Kimnaasinpolun suuntaan rakennuksella on kenties tahattoman monumentaalinen
vaikutelma. Materiaalivalinnoiltaan rakennus liittyy
luontevasti punatiiliseen asemanaukioon.
Rakennuksen sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on
kutsuva, mutta muualla rakennuksen massoittelu
ja julkisivut hahmottuvat vielä luonnosmaisena ja
suurpiirteisenä. Ihmisen ja ympäröivän rakennuskannan mittakaavaa ei löydy riittävästi ehdotuksesta.
Toisaalta massoittelussa tehdyt päätökset luoda
kattolinjassa vaikutelma useiden eri rakennusten kokoontumisesta tasapainottaa hyvin suurta sylimäistä
elettä. Samaan tasapainottavaan vaikutukseen voisi
toisaalta päästä myös erilaisella julkisivun ja aukotuksen ratkaisulla ja yksinkertaisemmalla kattomuodolla.
Pihat, aukio ja leikkipuisto on suunniteltu eläytyen
toimintaan ja näkymiin. Piha asettuu hyvin rakennuk-

sen eteläpuolelle hyvin valvottavaksi alueeksi, joka on
hyvin jatkokehitettävissä. Päiväkodin pihassa syntyy
osittain katvealueita ja sisäänkäynneissä märkätiloineen on haasteita. Tontin muissa järjestelyssä
on puutteita. Pysäköinti, saatto ja huolto on esitetty
viitteellisesti. Pysäköinti on esitetty kokonaisuudessaan Kämnerintielle ja huoltoreitti kilpailuohjelmassa
esitettyjen tavoitteiden vastaisesti Kimnaasipolun
kautta. Liikennejärjestelyjen parantaminen esitettyihin tila- ja pihajärjestelyihin yhteensovittaen vaikuttaa
hyvin hankalalta. Laajoille aukiotiloille voi muodostua
vaaratilanteita jalankulku- ja pyöräliikenteen sekä
saattoliikenteen yhtymäkohdissa.
Tämän lisäksi ehdotus sijoittuu melko pitkälle etelään
mikä pienentää piha-aluetta.
Rakennuksen tilaratkaisut ovat päätilan suhteen
selkeitä ja ansiokkaita. Aula, ruokailu ja näyttämö
mahdollistaa juhlatilanteet oivallisesti. Päiväkodille on
esitetty rajatumpi ja rauhallisempi ruokailutila. Liikuntasaliin on mahdollista päästä eri lohkoihin pukuhuoneista, mikä tukee toimintaa. Iltakäytön sisäänkäynti
liikuntatiloihin tosin vaatisi jatkokehittelyä.
Muiden osien tarkastelu saa epäilemään eri alueiden
tilallista (valoisuus, hahmotettavuus, näkymät ja yhteydet) laatua. Vaikuttaa siltä että massoittelua on tehty
paikoin tilaratkaisujen kustannuksella. Erityisesti
eteläpuolen siivet näyttävät ratkaisumalleina nojaavan kattoikkunoihin, joita ei kuitenkaan ole ehdotettu.
Pohjoiseen, Tuulaakinaukiolle avautuva korkea päätila, johon taideaineiden kokonaisuus liittyy, on erittäin
laadukkaasti ratkaistu.
Ehdotukselle päätettiin antaa lunastus sen ammattitaitoisesti ratkaistusta päätilasarjasta joka avautuu näyttävästi Tuulaakinpuistoon ylevöittäen kaupunkitilaa.
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5.3 Ylempi keskiluokka
7 Bloks
Reilulla otteella suunniteltu ehdotus jossa on perusasiat kohdallaan. Rakennus sijaitsee tontilla tehokkaasti. Pääsisäänkäyntiaukio on kaupunkikuvallisesti
helposti hahmotettavissa. Huoltopiha on mitoitettu
hyvin ja sijaitsee siten että huolto ei risteä muun
liikenteen kanssa. Julkisivujen punatiili sopii alueen
muuhun rakennuskantaan hyvin mutta rakennus
kaipaisi tiilen sävymaailmaan hienovaraista nyansointia. Esitetty rationaalinen mutta varioitu aukotus on
lupaava.
Tilojen sijoittuminen on ratkaistu pääosin luontevasti. Pääsisäänkäynnistä avautuu miellyttävä näkymä
pihoille. Ravintolasalit kiertyvät pihatilan ympärille
ansiokkaasti linjaston ja keittiön molemmin puolin.
Päiväkodin toiminnallisuuden arvioimista haittaa
liiallinen kaaviomaisuus.
Ehdotuksen isona puutteena on mittakaavan monumentaalisuus, jopa kolmekerroksiset arkadit tuntuvat
vieraalta lapsen mittakaavassa. Tätä puutetta on
vaikeaa korjata kokonaisratkaisun puitteissa.

11 Equilibria
Määrätietoinen ja tehokkaan oloinen kolmekerroksinen ehdotus. Kompakti rakennus säästää tonttia ja
hahmottuu kaupunkikuvassa tunnistettavaksi julkiseksi rakennukseksi kaikista lähestymissuunnista.
Perspektiivikuva antaa lupauksen positiivisen rationaalisesta puurakenteisesta oppimisympäristöstä.
Rakennuksen ulkoisessa olemuksessa ollaan onnistuneesti tasapainoteltu näkyväksi jätetyn rakenteen ja
verhottujen vaaka-aiheiden kanssa.
Tontin järjestelyissä on pyritty selkeyteen mutta
valitettavasti tässä ei ole kaikilta osin onnistuttu. Saapumis- ja huoltoreitit risteävät ja päiväkodin saattoyhteys jää heikoksi. Pääsisäänkäynti asettuu jämäkästi
Tuulaakipuiston varrelle. Päiväkodin ja leikkipuiston
piha-alueet eivät kunnolla hyödynnä puiston mahdollisuuksia.
Sisätilojen perusratkaisu tuo mieleen 1960-luvun
laatikkokoulut keskeistilaa kiertävine luokkatiloineen ratkaisu joka on pitkään odottanut nykyrakentamisen
keinoin toteutettavaa päivitystä. Orastavat lupaukset
jäävät kuitenkin toiminnallisuuden ja tilajärjestelyiden osalta lunastamatta. Toiminnallisia ongelmia on
lukuisia, joista esimerkkinä päiväkodin tilajärjestelyt; tilat ovat ahtaita, merkittävä osa tiloista ei saa
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luonnonvaloa, likainen ja puhdas liikenne sekoittuvat.
Liikuntasalin yläpuolelle sijoitetut opetustilat ovat
rakenteellisesti haastavia liikuntasalin korkeuden
jäädessä alimittaiseksi. Esitetty ylävalojärjestely on
haasteellinen ylläpidon kannalta. Ehdotuksen arviointia vaikeuttaa että leikkaus- ja pohjapiirustukset eivät
ole linjassa.
12 Gemi
Ehdotus on pääpiirteissään todella hyvin tutkittu
kokonaisuutena. Rakennuksen ilmava ja taitteinen
puuarkkitehtuuri herättää mielikuvia herkästi eläytyen suunnitelluista sisätiloista. Osaratkaisuiltaan
onnistunutta ulkohahmoa kuitenkin rasittaa hieman
eri eleiden risteämisen luoma raskas vaikutelma. Kattopintojen runsaat ylävaloaiheet saattavat muodostua
ylläpidon kannalta haastellisiksi.
Tontin järjestelyt ovat pääosin ansiokkaat: sisäänkäyntiaukio sijoittuu helposti hahmotettavaksi
kaupunkirakenteessa, huolto- ja saattojärjestelyt
ovat onnistuneita ja päiväkodin pihan ja leikkipuiston
sijoittelu on oivaltavaa. Tosin paikoitusalueen mitoitus
ja sijainti kaipaisi tarkempaa harkintaa.
Sisätilat on ehdotuksessa jaettu kolmeen kappalemaiseen osaan joiden väliin muodostuu vapaamuotoinen keskeistila. Keskeistilan luonne jää valitettavan
kuilumaiseksi ja ahtaaksi tilan puristuessa kolmekerroksisten kappaleiden väliin ja toisaalta näiden tilojen
avautuminen ympäristöön jää vähäiseksi. Toimintojen
sijoittelun näkökulmasta ehdotuksessa on hyviä periaatteellisia ratkaisuja, vaikkakin etäisyydet muodostuvat eri tilaryhmien välillä paikoin pitkiksi. Päiväkodin
tilasuunnittelua vaivaa alimitoitus. Ratkaisussa sali
jää rakennusrungon keskelle ilman luonnonvaloa ja
eteiset muodostuvat sen ympärille päiväkodin arjen
toiminnan kannalta hankalalla tavalla.
15 Helma
Ehdotus liittyy avoimeen puistomaisemaan mittakaavansa ja kaupunkikuvallisen luonteensa avulla
onnistuneesti. Levittyvä yksikerroksinen perusta
juurruttaa rakennuksen maahan ja toisaalta kepeän
koristeellinen ulkoarkkitehtuuri herättää mielikuvia
puistopaviljongeista ja juhlateltoista.
Sisäänkäyntiaukiot on sijoitettu onnistuneesti ja pihan
puolen aukio muodostaa suojaisan ja miellyttävän sylin. Tonttijärjestelyt eivät ole kaikilta osin onnistuneet,
huollon sijainti on liikenteellisesti ja kaupunkikuvallisesti epäluonteva, minkä lisäksi päiväkoti jää kauas
saattoyhteydestä.
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Toimintojen jako kortteleihin on luontevaa ja keskeistila on helposti koulun tiloista käsin hahmotettava
mutta intiimi, matalahko tila, joka avautuu länsisivultaan pihanäkymään. Päiväkodin tilasuunnittelua
vaivaa syvä runko, jonka keskelle sijoitetut tila jäävät
ilman luonnonvaloa. Yhteys rakennuksen sydänalueeseen toimii heikosti ja muodostuu pitkiä käytävämäisiä yhteyksiä. Ehdotuksen perusratkaisu myös
nojaa siihen, että liikuntasalin päälle voidaan sijoittaa
kaksi kerrosta tiloja. Tätä pidettiin rakenteen suhteen
tarpeettoman haastavana ratkaisuna suhteessa saavutettuihin etuihin.
17 Kasvun paikka
Ehdotuksen ansiona voidaan pitää jäntevää toiminnasta luonteensa ammentavaa massoittelua, joka
luo tunnistettavia osia rakennukseen. Yksikerroksisesta päiväkodista korkeammaksi ja korkeammaksi
kurottavan rakennushahmon maisemallisuudesta
pidettiin. Kaiken kaikkiaan ehdotuksen ulkoarkkitehtuuri on onnistunutta ja rauhallista. Kolmeen osaan
jaettu rakennus on sijoitettu väljästi tontille jakaen
pihaa eriluonteisiin osiin. Tässä piilee myös ehdotuksen heikkous, pihatoiminnot jäävät osin irrallisiksi ja
vaikeasti valvottaviksi. Pääsisäänkäyntiaukio sijaitsee
hyvin kaupunkirakenteessa mutta huoltoyhteys risteää kiusallisesti aukion läpi. Päiväkodin piha on rajattu
rakennuksesta irralleen kahden koulupihan väliin ja
saattoyhteys jää etäälle päiväkodin tiloista.
Koulun ja päiväkodin tilat on jäsennetty ylävalojen ympärille kiertyviin “taloihin” selkeän oloisesti. Yhteiset
tilat sijaitsevat hyvin hahmotettavina näiden välissä.
Leikkauspiirros osoittaa eläytymistä rakennuksen
sisätiloihin.
Toimintojen sijoittelu ja mitoitus on pääosin onnistunutta, vaikka keittiön ja linjaston toiminnallisuudessa
sekä päiväkodin toiminta-alueiden jäsentelystä löytyi
selkeitä puutteita.
21 Kopteri
Kopterin ansiot ovat sen pienimittakaavaisiin osiin
massoitellussa hahmossa, harmonisessa tiilisessä
julkisivuratkaisussa ja lupaavassa aukiotilassa, mikä
näkyy ehdotuksen perspektiivikuvassa. Katon akrobaattinen taitteisuus korostaa onnistuneesti kylämäistä ulkohahmoa. Yksiaineisuus ja selkeä aukotus
rauhoittaa kokonaisuutta. Rakennus sijoittuu tontille
väljästi pihatoimintojen kiertyessä kaikille sivuille.
Länsipuolen olevaa puustoa on onnistuttu ansiokkaasti säilyttämään. Pääsisäänkäyntiaukio sijaitsee
kaupunkikuvallisesti hyvin ja huoltoyhteys on pohdittu
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vaikka sijaitsee hankalassa paikassa. Päiväkodin
piha saa kokonaisuudessa korostuneen roolin ja on
ylimitoitettu. Koulun pihatoiminnot on jouduttu tästä
syystä sijoittamaan osin Tuulaakipuistoon.
Tilat sijoittuvat helposti hahmotettaviin kokonaisuuksiin toimivaksi mitoitetun keskeistilan ympärille.
Keskeistila ei kuitenkaan avaudu ympäristöön ja tätä
paikkaamaan on suunniteltu hulppea ylävaloratkaisu.
Paikoitellen muissakin tiloissa valonsaanti on ylävalon
varassa. Toisessa kerroksessa on runsaita aulatiloja
osan tiloista jäädessä niukoiksi. Myös toiminnallisesta
näkökulmasta tarkasteltuna ratkaisu ja sen mitoitus
on johtanut ahtauteen monin paikoin, mitä osin vaikealukuinen pohjapiirrosten esitystapa korostaa.
27 Koulu kuuluu kaikille
Persoonallisella otteella laadittu ehdotus jonka
massoittelu muodostaa vaikutelman pienoiskaupungista. Perspektiivikuvan perusteella rakennuksen
pääsisäänkäyntiä pidettiin jokseenkin epäkutsuvana.
Yksiaineinen, korostetun juureva materiaalisuus
rauhoittaa kokonaisuutta, vaikka paikoitellen tilakappaleiden polveilu hengästyttää.
Rakennus asettuu määrätietoisesti tontille ja pihatoiminnot sijoittuvat luontevasti. Myös pääsisäänkäyntiaukio on kaupunkikuvassa helposti havaittavissa.
Leikkipuiston aitaaminen on turhaa ja päiväkodin pihan rajaus on konstikas. Huoltoyhteys sijoittuu hyvin
eikä risteä hankalasti muun liikenteen kanssa.
Pääsisäänkäynnistä avautuu miellyttävä diagonaalinäkymä keskeistilan kautta kohti piha-aluetta. Ravintolasali on harmillisen matala ja tilallisesti vaatimaton,
päiväkodin ruokailu jää irralliseksi yhteistilasta, mutta
jakelulinjasto avautuu myös päiväkodin suuntaan.
Tilakokonaisuudet on helposti hahmotettavissa ja tilat
saavat pääosin hyvin luonnonvaloa. Päiväkodin tilat
erityisesti hahmottuvat tilarakenteeltaan ja näkymiltään lupaavina, mutta jäävät kapean käytäväyhteyden
varaan muista tiloista.
39 Perhonen
Ehdotus asettuu asemapiirroksessa luontevasti
tontille edistäen samalla puistotilan soljuvuutta muodonannollaan. Pääsisäänkäynti ja huoltoyhteys ovat
kaupunkikuvallisesti oikeilla paikoillaan. Piha-alueiden
jäsentely on jäänyt osin puutteelliseksi ja päiväkodin
piharajaus on esittämättä. Rakennus on jaettu neljään
siipeen, jotka kerääntyvät kaksikerroksisen keskeistilan ympärille yhtenäisen taitteisen katon alle. Rauhallinen vaaleaksi slammattu verhous antaa rakennuk-
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selle helposti lähestyttävän luonteen.
Massoittelua tosin vaivaa korkea, koko rakennuksen
laajuinen ullakkotila ja päätyjen raskaat umpinaiset
otsapinnat. Toiseen kerrokseen siipien “kainaloihin”
esitetyt ulkotasot ovat ylikorkeita ja irrallisia aiheita
joiden perustelut eivät vakuuta. Päiväkoti jää etäälle
saattoyhteydestä ja kokonaisuus toimisi paremmin
jos oppimisen kortteli 1 ja päiväkoti vaihtaisivat paikkaa. Pääsisäänkäynnistä avautuu miellyttävä näkymä
ravintolasalin kautta piha-alueelle. Tilasuunnittelu on
vapautunutta mutta osin liiankin rentoa, tilojen muodostuessa paikoitellen hankalan muotoisiksi. Tilallinen päämäärä ei hahmotu tarpeeksi perustelemaan
käytettyjä keinoja. Tämän lisäksi valittu runkosyvyys
jättää siipien keskiosiin tiloja ilman luonnonvaloa.
41 Puolen hehtaarin metsä
Ammattitaitoisella otteella laadittu ehdotus joka sijoittuu väljän oloisesti tontille. Sijoitus vaatisi kuitenkin lisää määrätietoisuutta; nyt viitteellisesti esitetyt pihajärjestelyt kiertävät rakennusta huollon ja
saapumisen sekoittuessa jäsentymättömästi. Esitetty
saattoliikenteen ja paikoitusalueen suunta on epärealistinen ja jää kauas kaikesta.
Ehdotuksen ansioita ovat rauhallinen joskin värivalinnoitaan liian tummasävyiseksi koettu ulkoarkkitehtuuri sekä luonteva sisätilojen mittakaava. Vesikaton
konstikas muoto on teknisesti haastava ja toisaalta
kokemuksen tasolla vaikeasti perusteltava ratkaisu.
Pääsisäänkäynnistä avautuva raittimainen tilasarja
on levollinen mutta aukeaa liian niukasti ulkotiloihin.
Toiminnot sijaitsevat luontevasti tämän keskitilan ympärillä ja erityisesti liikuntasalin, näyttämön, ruokailutilan ja katsomoportaan yhdistelmä toimii. Myös yksittäisten korttelien järjestelyt ovat lupaavia. Päiväkodin
käsittely on selkeää ja muuntojoustavuutta tukevaa,
mutta paikoin liiankin avointa. Päiväkodin sali on osoitettu virheellisesti ruokailutilaksi ja toiseen kerrokseen on jäänyt samalla ylimitoitettua terassia.
46 Polku
Perusratkaisultaan laadukas ehdotus, jonka erityiset
ansiot ovat sen keskeisten tilaryhmien järjestelyssä,
jossa ollaan saavutettu etenkin yhteisen kokemisen
tiloille vahva yhteys koulun pihojen puistomaiseen
ympäristöön. Tontin käsittely on määrätietoista ja
tontin olemassa olevia laatutekijöitä huomioivaa.
Rakennuksen polveileva muoto ja sen sijoitus tontille
luo lupaavat puitteet pihoille, sisäänkäyntiaukiolle
kuin myös huoltopihan järjestelyille. Rakennuksen
ulkohahmon toisteisuuden ei koettu tukevan eri osien
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ja paikkojen hahmottamista. Ehdotuksessa tilakokonaisuuksien sijoittelu on onnistunutta etenkin eri
kortteleiden piha- ja aukioyhteyksien suhteen. Myös
sisäisesti eri tilaryhmät sijoittuvat luontevasti kaaviotasolla, mutta konkretian tasolla siirtymisen pitkät
siltamaiset ja käytävämäiset järjestelyt toisessa
kerroksessa muodostuvat ongelmallisiksi. Ehdotuksen arkkitehtoninen ratkaisu perustuu “sisäpihoihin”,
jossa tilat kiertävät ylävalollista korkeaa tilaa.
Ratkaisu toimii osin hienosti mutta paikoin oppimisympäristöjen yhteisiä tiloja ei ole saatu ratkeamaan
tavalla jolla niiden näkymät ja luonnonvalo-olosuhteet
olisivat tasaisen hyviä. Tämän lisäksi osa ehdotetuista tilajärjestelyistä, kuten suuriksi kokonaisuuksiksi
keskitetyt ruokailu ja päiväkodin eteisalue vaikuttavat
rauhattomilta.
49 Rotonda
Ehdotuksen viittaus “La Rotondaan” yhdessä sen
ilmakuvassa nähtäviin yhtäläisyyksiin tähän neljään
ilmansuuntaan avautuvaan arkkityyppiseen villaan on
kutkuttava lähtökohta koululle. Rakennus seuraa esimerkkiään olemallaan lähiympäristönsä koordinaatistosta itsenäinen kappale, joka muodostaa yhteyden
suurempaan kosmiseen ympäristöön. Lupaavasta
ideatason sovituksesta villasta kyseiseen suurempaan rakennustyyppiin jää puuttumaan alkuperäisen
La Rotondan keskitilan laatu ja selkeys. Vaikka päiväkodin salin, näyttämön ja taitotorin suhde keskitilaan
on lupaava, olisi silti vastapainoksi keskitilan sulkeutuneisuudelle toivonut kortteleiden runsaampaa
avautumista ympäristöön, nyt esimerkiksi yhteisen
oppimisen tilat jäävät monesti ilman ikkunapinta-alaa.
Vaikka rakennuksen kaupunkikuvallista lähestymistapaa pidettiin tasapainoisena ja selkeänä, koulun ulkohahmon yhdennäköisyyttä lähistölle rakennettuun
uuteen koulurakennukseen ei pidetty toivottavana.
Uuden rakennuksen hahmon haluttiin luovan paikalle
ja rakennukselle tunnistettavuutta.
53 Sisarukset
Kiinnostava ja omalaatuinen ehdotus luo paikkaan
sopivan ja ympäristön rakennuskannasta positiivisella tavalla erottuvan julkisen rakennuksen. Yksikerroksinen mittakaava antaa rakennukselle paviljonkimaisen, “epälaitosmaisen” vaikutelman ja yhdistää sen
samassa puistossa sijaitsevaan olemassa olevaan
päiväkotiin. Ehdotus on myös sijoitettu tiiviisti torin
laitaan jonka ansiosta syntyy miellyttävät piha-alueet.
Aukiolle aukeaa talon keskeinen sisätila, joka kiertää
vapaamuotoista sisäpihaa. Tähän tilaan on saatu
luontevasti järjestettyä aula-, esiintymis- ja ruokailuti-
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lat. Ruokailutilan ja näyttämön yhdistelmä on toimiva
ja juhlava.
Ehdotuksen heikkoudet tuntuvat johtuvan pääosin
yksikerroksisesta ratkaisumallista, joka on johtanut
paikoin hankaliin tilaryhmien välisiin yhteyksiin. Tämän lisäksi suuri runkosyvyys, ensimmäiseen kerrokseen laskeutuva katto ja sisäpihan sijoittaminen
epäkeskeisesti luo paljon tiloja, joiden luonnonvalon
saanti nojaa suurelta osin kattoikkunoihin. Yksikerroksiseen massaan sijoitettu parvikerros ei ole
ratkaisuna vakuuttava: tilojen valoisuus nojaa kattoikkunoihin, eikä sisäpihayhteydestä ole otettu kaikkea
irti. Ehdotuksen toimivuus jää epäselväksi varsinkin
IV-konehuoneiden puuttumisen vuoksi.
58 Taamulli
Huolellisesti tutkittu ja esitetty ehdotus. Kokonaisuus
hahmottuu kahtena matalana sisäpihallisena rakennuksena. Koulun kaksikerroksinen rakennus asettuu
tontin julkisimpaan kulmaan päiväkodin jäädessä
koulun taakse olemassa olevan puuston suojaan.
Piha-alueet muodostavat selkeät hyvin valvottavat kokonaisuudet, vaikkakin sisäpihojen valvottavuus koulupäivän jälkeen koettiin haasteelliseksi. Sisäänkäyntien koettiin olevan kutsuvia, mutta toisaalta laajat
katetut alueet koulun yhteydessä uhkaavat jäädä liian
syviksi ollakseen miellyttäviä paikkoja myös pimeään
vuodenaikaan. Rakennuksen julkisivujen aukotuksessa, ikkunoissa ja umpiosien käsittelyssä on kiitettävää
eläytymistä eri mittakaavoihin ja yritystä luoda rakennukselle käyttöön ja paikkaan sopiva vaikutelma.
Sisätilojen ansiot keskittyvät erityisesti koulun tilaratkaisuihin, joissa sisäpiha ja yhteisen kokemisen tilat
muodostavat mielenkiintoisen tilaparin. Ruokasali ja
aulatila yhdistyvät suuremmaksi kokonaisuudeksi.
Tilaratkaisut hyödyntävät etenkin toisessa kerroksessa todella hienosti sisäpiha-typologiaa. On harmi, että
luokkatilat jäävät putkimaisiksi. Toisen puolen yleisen
oppimisen korttelin kävelysilta kulkee näyttämön
ohi niin, että näyttämön korkeus jää matalaksi. Siinä
missä koulun ratkaisu on tilallisesti rikas ja typologialle luonteva, päiväkodin järjestely vaikuttaa ahtaalta.
Etenkin päiväkodin ruokailutila koettiin synkäksi
rungon keskellä. Tilajärjestely ei hyödynnä sisäpihaa,
kuten koulun tilallinen ratkaisu.
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63 Taitos
Ehdotuksen yleispiirteet ja asemapiirroksen esittämä
kaupunkitilallinen idea on selkeä.
Rakennus ei jaa katu ja puistotiloja, vaan tila soljuu
sen porrastetun massan ympäri. Etelä- ja pohjoispuolen erilainen muodonanto ja toimintojen sijoittelu on
luontevaa; pihan puolella etelässä rakennus hahmottuu pienempinä “taloina”, joissa ulkoportaat luovat
varjostuksen ja samalla variaatiota julkisivumaailmaan, kun taas pohjoisessa vaikutelma on kaupunkimaisempi. Pääsisäänkäynti sijoittuu keskeisesti
pohjoispuolelle ja on hyvin löydettävissä, mutta se
koettiin liian varjoisaksi kanjoniksi ollakseen kutsuva. Talomaisista yksiköistä koostuva rakenne jatkuu
sisätiloihin. Rakennuksen kokoavat tilat muodostuvat
“talojen” väliin katumaisiksi korkeiksi sisätiloiksi,
jotka avautuvat hallitulla tavalla pihan suuntaan.
Ehdotuksen varmaotteisuudesta ja ratkaisumallin
karkeasta selkeydestä ja johdonmukaisuudesta
huolimatta rakennuksen hahmon, näkymien ja tilojen
samankaltaisuus ja toisteisuus koettiin epätoivottavana. Tämän lisäksi ehdotuksen pitkänmallinen
tilajärjestys on johtanut yhteyksien venymiseen eri
yksiköiden välillä.
69 Yhteys
Toiminnallisesti ja kaupunkirakenteen kannalta kiinnostava ehdotus kompaktiksi puistokouluksi. Toimintojen sijoittaminen kolmeen kerrokseen on mahdollistanut hyvin pienen jalanjäljen tontilla ja lyhyet sisäiset
yhteydet. Rakennus on asetettu lähelle Maatullinkujaa
muodostaen luontevan aukiotilan sisäänkäynnin
eteen. Aukion ja rakennuksen maantaso on sidottu
määrätietoisesti yhteen käyttäen samaa materiaalia kiveyksessä ja julkisivussa. Pihoille on luotu eri
luonteisia pihatiloja ja leikkialueita. Toisaalta ympäristön suunnittelussa on päädytty myös ei-toivottuihin
ratkaisuihin, kuten paikoitusalueen sijoittamiseen
kaakkoon ja huoltopihan sijoittamiseen kimnaasinpolun varteen. Rakennuksen tilallisista ominaisuuksista nostettiin esille eritoten maantason läpinäkymä
ruokailu- ja aulatilojen läpi. Kokonaisratkaisu koettiin
kuitenkin liian sisäänpäinkääntyneeksi. Linnoitusmainen ilme ulkoapäin tarkasteltaessa ja sisätilojen
muodostamat tilasarjat eivät luo toivottua vaikutelmaa avoimesta puistokoulusta. Lisäksi ehdotus
nojaa liikuntasalin yläpuolisen tilan hyödyntämiseen
kolmannessa kerroksessa, mitä ei ole ratkaistu kyllin
vakuuttavasti pohjapiirroksissa ja leikkauksissa.
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5.3 Keskiluokka
1 10+
Ehdotus saa luonteensa moduuliajattelusta. Erikorkuisiin rakennusosiin jaettu lähes symmetrinen
massa levittäytyy syvärunkoisena laajalle. Vaatimattoman oloinen pääsisäänkäynti on järjestetty yllättävästi Kimnaasipolun varrelta ja jää hieman katveeseen
kaupunkirakenteessa, Tuulaakipuiston potentiaalin
jäädessä käyttämättä. Sen sijaan huoltopiha asettuu
osaksi Tuulaakipuistoa. Päiväkoti ja leikkipuisto on
sijoitettu etelän suuntaan päiväkodin saaton jäädessä kauas sisäänkäynneistä. Rakennuksen katoille on
osoitettu runsaasti kattopihoja, ratkaisu joka ei ole
luonteva puistomaisessa ympäristössä.
Tilaratkaisut ovat loogisia ja muodonanto noudattelee
rakenteen mitoitusta. Päiväkodissa eteistilat jäävät
ahtaiksi modulien puristuksessa. Minkä lisäksi keittiö
ja linjasto sijaitsee kaukana päiväkodin ruokailusta.
Keskeistila on sisäänpäinkääntynyt eikä avaudu pihaalueille. Toisaalta rakennuksen ylävalossa kylpevä
auditorioporras on komea.
2 Alias
Ehdotus sijaitsee tontilla väljästi ja hieman tuhlailevasti. Rakennuksen pohjois- ja itäpuolelle jää pihatilaa jonka käyttötapaa ei ole täsmennetty. Kentät on
sijoitettu tontin ulkopuolelle nykyisen leikkipuiston
paikalle. Päiväkodin piha sijaitsee eteläosassa kaukana saattopysäköinnistä. Piharajaus on epämääräinen
ja piha-alue jäänee pieneksi.
Rakennus on monimuotoinen ja veistoksellinen,
julkisivujen luonteen jäädessä umpinaiseksi. Muodon
suhde toimintaan herättää kysymyksiä. Pääsisäänkäynti on helposti hahmotettavissa Tuulaakipuiston
suunnasta ja huoltoyhteys on sijoitettu oivallisesti.
Päätilasarja on toiminnallisesti ansiokas, mutta avautuu heikosti piha-alueelle ja on luonteeltaan hieman
sisäänpäinkääntynyt. Korkea tila jakaa korttelit kauas
toisistaan käytävämäisten yhteyksien päähän. Itse
kortteleiden tilajaot ovat toimivia ja kehityskelpoisia.
3 All_my_loving
Monimuotoinen ehdotus joka on sijoitettu melko
keskelle tonttia. Tuulaakipuistoa on kehitetty laajemmaksi sisäänkäyntitoriksi. Ratkaisu on komea mutta
tuhlaileva piha-alueen kustannuksella. Huoltopiha
on sijoitettu hyvin, samoin päiväkodin piha joka ei jää
liian kauas saattopysäköinnistä. Pihojen valvottavuus
kärsii yleisratkaisun monimuotoisuudesta.
Tiiliverhotut rakennuskappaleet on muotoiltu osin
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ekspressiivisesti ja tämä näkyy sisätilojen tilankäytössä paikoin väkinäisyytenä. Keskeistila on jäänyt
kappaleiden väliin puristuksiin ja avautuu heikosti
piha-alueelle.
4 Arboretum
Ehdotus sijoittuu keskelle tonttia. Piha-alueet kiertävät rakennusta eri luonteisina metsäisinä rakennettuina saarekkeina. Tuulaakipuisto on esitetty
ympäriajettavana pysäköinti- ja saattoliikennejärjestelynä joka on ylimitoitettu ratkaisu. Päiväkoti ja sen
piha-alueet sijoittuvat saattoalueeseen nähden hyvin,
mutta yleisratkaisusta johtuen kaikki olemassa olevat
puut jäävät päiväkodin alle.
Kahden L-muotoisen harjakattoisen rakennuskappaleen sommitelma on helposti ymmärrettävä. Liitoskohta vaatisi lisätutkimusta ja vaikuttaa tällaisenaan
hankalalta. Massoittelu, materiaalivalinnat ja aukotus
luovat mielikuvaa kokoaan pienemmästä rakennuksesta ja tämä on hankala lähtökohta.
Tilaratkaisut ovat selkeitä. Pääsisäänkäynnistä avautuu näkymä keskeistilan läpi piha-alueiden suuntaan.
Paikoitellen tilasuunnittelua vaivaa alimitoitus.
13 Häshtäg
Ehdotus sijoittuu tontille väljästi. Huolto ja henkilöliikenne eivät risteä keskenään mutta huollolle osoitettu alue on alimitoitettu ja on kaupunkikuvassa liikaa
esillä. Kapeat pihasuikaleet rakennuksen kainaloissa
ovat vaikeasti valvottavia.
Kaupunkikuvallinen idea on voimakas, mutta ei täysin
hallittu. Omaperäinen harjakattoisten rakennusosien rykelmä muodostaa paikoitellen miellyttävää
mittakaavaa, etenkin lännen suuntaan. Korkeammat
massat ovat kömpelössä suhteessa puistomaiseen
alueeseen. Erityisesti liikuntasalin sijainti on tässä
suhteessa ongelmallinen.
Tilaryhmien sijoittuminen on pääosin luontevaa mutta
harmittavasti tilojen laatu niiden näkymien ja päivänvalon suhteen jää yleensä vaatimattomaksi. Keskeistila on luonteeltaan sisäänpäin kääntynyt eikä aukea
juuri lainkaan piha-alueille. Ylävaloaiheita on jouduttu
kehittelemään runsaasti. Minkä lisäksi esitetty matalampien osien ullakkoratkaisut eivät vakuuta.
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18 Kiilo
Ehdotuksen sijoittelu tontille on kunnianhimoinen ja
saa motiivinsa tontin ulkopuolelle esitetystä lisärakentamisesta jota rakennusmassa väistää. Samalla
rakennus ajautuu kuitenkin tontin säilyttämisen arvoisen puuston kohdalle, päiväkodin pihan työntyessä
aivan länsikulmaan kauas saattoyhteydestä. Uusi
sisäänkäyntiaukio on jäntevä mutta puristaa huoltoyhteyden ahtaaksi.
Kaupunkikuvaa hallitsee laakea taitteinen viherkatto
joka kokoaa alleen runsain aihein jäsennellyt toiminnot. Polveileva yleisote on tilallisesti rento. Rakennuksen rikas muotokieli ja moninaisuus kääntyy kuitenkin
itseään vastaan esimerkiksi sisäänkäynnin kohdalla,
joka hukkuu julkisivun muun tapahtuman paljouteen.
Rakennuksen sisäisessä maailmassa on ansioita mutta kokonaisratkaisun muodostuessa syvärunkoiseksi
päätilat eivät avaudu pihoille ja ovat luonteeltaan
sisäänpäinkääntyneitä. Tilaryhmät sijoittuvat pääosin
luontevasti. Taitokortteli hahmottuu miellyttävästi
pääsisäänkäynnin suuntaan.
19 Kimppu
Ehdotus on sijoitettu väljästi irti tontin rajoista.
Päiväkoti pihoineen on sijoitettu itäreunalle jonka
seurauksena saatto- ja huoltoyhteys ajautuu kaupunkikuvallisesti tärkeimmälle paikalle, ajoneuvo- ja
henkilöliikenteen mennessä ristiin.
Ehdotuksessa on lupaava lähtökohta puistomaisessa
ympäristössä sijaitsevalle rakennukselle jonka päätilat on pyritty avaamaan monesta suunnasta puistoon.
Veistoksellinen muodonanto vaikuttaa itsetarkoitukselliselta, yksinkertaisemmat kappaleet toimisivat
paremmin. Tilat asettuvat perinteiseen tähtimalliin
joka samalla jakaa piha-aluetta hankalasti valvottaviin
taskuihin ympäri rakennusta. Neljään massaan jaetut
tilaryhmät on suunniteltu tuhlailevasti ja massojen
keskialueille jää runsaasti vaikeasti hyödynnettävää
aulamaisuutta. Keskustilan näkymät ympäristöön
kaventuvat samalla viiruiksi. Perusratkaisun ansiona
on sisätilojen lyhyet etäisyydet ja helppo hahmotettavuus.
22 Kujat
Kaupunkuvalliselta laadultaan poikkeava ehdotus. Ehdotus asettuu tontille väljästi, ympäröivästä
kaupunkirakenteesta poikkeavaan koordinaatistoon.
Ristinmuotoisen rakennuksen siipien rajaamat aukiot
ja pihat ovat mittakaavaltaan onnistuneita ja ympäristössään jännitteisiä. Huoltopiha sijaitsee kaupunkirakenteessa keskeisesti ja sen ajoneuvoliikenne risteää
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henkilöliikenteen kanssa häiritsevästi. Päiväkodin
piha sijaitsee kaukana saattoalueesta. Piha-alueet on
yleensä tutkittu huolellisesti. Väestönsuojien osoittaminen pihakummuiksi on kyseenalainen ratkaisu.
Tilaryhmien sijoittelussa on pyritty selkeyteen mutta
osin tässä ei ole onnistuttu ja asiat sekoittuvat, mm.
päiväkodin ja koulun tilat on sijoitettu pitkän kapeahkon keskikäytävän molemmin puolin. Tilasuunnittelu
alistuu jäykän modulaariselle rakenne- ja muotoaiheelle ja paikoin tästä aiheutuu ongelmia. Yläpohjaratkaisu tuntuu konstikkaalta ja vaikeasti perustellulta. Keskeistila ei avaudu piha-alueille vaan jää
sisäänpäinkääntyneeksi ylävaloratkaisun varaan.
72 Kolme pientä porsasta
Kolme pientä porsasta on ehdotus jonka ansiot ovat
pääasiassa sen tavassa liittyä olemassa olevaan
kaupunkirakenteeseen. Rakennusvolyymien asettelu
eri koordinaatistoon ympäröivän rakennuskannan
suhteen on toimiva lähtökohta synnyttämään vaikutelman merkittävästä itsenäisestä rakennuksesta, joka
kuitenkin hyödyntää ympäristön olemassa olevia piirteitä. Tiilisissä julkisivuissa on lupaavalla tavalla luotu
variaatiota ja erilaisia paikkoja korkeilla pylväiköille ja
sisäänvedoilla. Ehdotuksen ongelmat kiteytyvät sisätiloihin, jotka eivät ole jäsentyneet suotuisasti niin että
ne toteuttaisivat toiminnallisia ja tilojen laatutasoon
liittyviä tavoitteita. Lähtökohdaksi otettu runkosyvyys
ilman valopiha ratkaisua ja etenkin liikuntasalin sijoitus
koulun korttelien yhteyteen tuottaa ahtaita ja pimeitä
tiloja. Tämän lisäksi, myös liikenneratkaisussa huoltoja saatoliikenteen risteämistä pidettiin virheenä.
25 Kopla
Kolmesta rakennuskappaleesta koostuva massoittelu on perusratkaisultaan selkeä. Tilaryhmien
sijoittelu ei kuitenkaan ole onnistunut luontevasti.
Pääsisäänkäynti jää piiloon kaupunkirakenteessa ja
huoltoyhteys risteää. Huollon ja saaton esittäminen ei
ole onnistunut uskottavasti. Päiväkodin pihan rajaus
vaikuttaa liian pieneltä ja sijainti koulun pihaa jakaen
on ongelma valvonnan kannalta.
Havainnekuva välittää vaikutelman rauhallisesta ja
miellyttävästä arkkitehtonisesta otteesta. Aukotus on
kuitenkin niukkaa ja herättää huolta syvärunkoisten
kappaleiden valonsaannista. Esitetyt ylävaloratkaisut
jättävät kysymyksiä. Päiväkodissa on useita tiloja
ilman luonnonvaloa ja salin esittäminen keskeistilaan
rajoittuvana väestönsuojana alleviivaa tätä. Keskeistila avautuu kappaleiden väleistä riittävästi pihoille ja
ulkoseinälinjasta sisäänvedetty välipohja on tilallisesti
mielenkiintoinen ratkaisu.
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26 Kosmo
Ehdotus on kaupunkitilallisesti määrätietoinen ja
kiinnostavasti polveileva. Aukio-, puisto- sekä pihatilat
jäsentyvät rakennusmassan ulkokehän muodon ansiosta selkeiksi ja yhdistyvät koulun sisätiloihin sisäpihojen kautta. Sisäpihat yhdessä rakennuksen porrastuvan massan kanssa luovat vaikutelman puiston
jatkumisesta talon sisällä ja tilallisesti tunnistettavia
paikkoja. Huoltoyhteys on otettu pihan kautta etelästä
ja tämä ei ole toimiva ratkaisu.
Ehdotus erottuu arkkitehtuuriltaan kepeänä ja
tulevaisuudenuskoisena. Valitettavasti tilaryhmien
sijoittelut runsailla katosaiheilla rajattujen sisäpihojen
ympärille eivät toimi. Keskeistilaa ei ole hyödynnetty
ruokailuun ja sen toiminnallisuus jää arvoitukseksi.
Päiväkoti jää kapean käytäväyhteyden varaan muusta
kokonaisuudesta. Tilojen toimivuuden arvioimista
vaikeuttaa erittäin luonnosmaiseksi jäänyt esitystekniikka.
29 Lepakonsiipi
“Lepakonsiipi” on kaupunkikuvalliselta hahmoltaan
ja päätilojensa yleisluonteen kannalta voimakas
ehdotus. Rakennus muodostaa tontin eteläpuolelle päin kauniin, porrastuvan julkisivun, jota suojaa
vapaamuotoinen lepakonsiipeä muistuttava katto.
Massoittelun porrastuva aihe luo mielenkiintoisen
polveilevan, yllätyksellisen keskeissisätilan koululle
ja päiväkodille. Harmillisesti ehdotus sisältää kaksi
merkittävää ongelmaa, joista ensimmäinen on huollon
sijoittuminen liikenteen ja kaupunkirakenteen kannalta huonoon paikkaan ja toinen kortteleiden pohjaratkaisun periaate, jossa suuri osa oppimisen tiloista
avautuu keskeistilaa kohti.
30 Lyhty
“Lyhty” tarjoaa tilalliselta luonteeltaan kiinnostavan
ristin muotoisen ratkaisun, jossa kaupunkirakenteeseen liittyvien toimintojen, kuten huollon, sisäänkäynnin ja saattoliikenteen. sijoittelut on ratkaistu
luontevasti. Myös rakennuksen kaupunkitilallista ja
ulkohahmon matalaa, porrastuvaa ratkaisua pidettiin
ansiokkaana. Vaikka ehdotuksen järjestelyperiaate
tuottaa mm. tilallista selkeyttä, mielenkiintoisia ja
monin paikoin valoisia sisätiloja koettiin lähtökohdan
ajavan myös liian pitkiin käytävätiloihin ja sisäänpäin-
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kääntyneeseen keskeistilaan. Sisäjärjestely johtaa
myös pitkissä käytävissä kauttakulkuun eri kortteleiden läpi.
31 Leirinuotio
“Leirinuotiossa” yksittäiset toiminnalliset kokonaisuudet ovat itsessään toimivasti, tilallisesti hallitusti
ja vaivattoman oloisesti ratkaistu pohjapiirrostasolla.
Eri yksiköiden yhdistyminen jää kuitenkin harmillisesti
keskeneräiseksi. Ongelmaksi muodostuu eritoten
yhteiset, kokoavat tilat, kuten ruokailutilat, jotka ovat
ympäristöstään eristäytyneitä ja vaatimattomia. Kyseinen ongelma juontuu ehdotuksen syvästä rungosta ja katosaiheiden sijoittamisesta pitkittäin sisäänkäyntien yhteyteen. Leirinuotion kaupunkikuvallisen
hahmon koettiin jääneen epämääräiseksi ja muistuttavan liiaksi olemassa olevaa koulurakennusta.
32 Matchbox
Matchbox-ehdotus sisältää lupaavia osa-ratkaisuja
kilpailun asettamaan tavoitteeseen, mutta kokonaisuus jää kuitenkin epämääräiseksi. Koulu ja päiväkoti sekä niiden eri toiminnalliset kokonaisuudet
sisäänkäynnit ja huoltoyhteydet sijoittuvat luontevasti
olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen. Toisaalta
rakennuksen katsottiin sijoittuvan kauas Maatullinkujasta ja etelään muodostuvia pieniä pihataskuja
ei pidetty toivottavina. Ehdotuksen kaupunkikuvallista ilmettä pidettiin avoimena ja oman identiteetin
omaavana. Polveilevan ja melko urbaanin ulkohahmon kannalta sijainti tontin pohjoisella rajalla olisi
ollut koherentimpi ratkaisu. Toimintojen järjestämisen
suhteen ehdotuksessa on monia oikeita, toimivia
ratkaisuja, mutta kokonaisuus jää harmillisella tavalla
tilallisesti vaatimattomaksi. Ehdotuksesta siis puuttuu
tilallinen johtoajatus varsinkin keskeisten yhteisöllisten tilojen luonteen suhteen.
34 Mammutti
Ehdotuksen ansiot rajoittuvat sen ulkohahmoon ja
tavoiteltuun tilarakenteeseen. Rakennus luo eriluonteisilla rakennuskappaleillaan helposti hahmotettavia
paikkoja. Mammutin keskeistilat voisivat avautua
enemmän ulospäin ja hyödyntää siten taloa kiertävää puistomaista ympäristöä. Harmittavasti tämän
vaikutelman kannalta tärkeät tilat ovat paikoin tukkeutuneet. Rakennuksen tilallinen konsepti ei ole siis
ratkennut tilajärjestelyjen suhteen. Toisaalta tilakokonaisuudet ja niiden sisäiset yhteydet eivät ole ratkenneet. Harmittavan suuri osa oppimisen tiloista ei
saa lainkaan suoria näkymiä ulos puistoympäristöön.
Poistumisteiden järjestämisessä suoraan ulkotilaan
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on puutteita. Ehdotuksen suurimmat ongelmat liittyvät asemakaavatason ratkaisuun sijoittaa rakennus
etelään. Tämä osoittautui hankalaksi saavutettavuuden, liikenteen ja välituntipihojen-järjestelyjen kannalta. Pihat jäävät tarpeettoman pieniksi ja pysäköintijärjestelyt sen sijaan ottavat suhteettoman paljon tilaa
tontilla.
38 Pedagogio
Ehdotuksen kaupunkikuvallinen ratkaisu on ansiokas
ja mieleenpainuva. Tunnistettava “zigguratmainen”
ulkohahmo, joka ilmentää portaikkomaisuudellaan
oppimisen tasoja, nousee vuorimaisesti puistosta
kohti taivasta. Alin porras muodostaa katosaiheen,
joka tekee rakennuksesta avoimen ja kutsuvan.
Lupaavan ulkohahmon omaavaa rakennusta ei ole
kuitenkaan saatu ratkaistuksi tavalla, jolla tilat, niiden
näkymät ja tilojen niiden väliset yhteydet toteutuisivat
tavoitellulla tavalla. Rakennukseen muodostuu pitkiä
yhteyksiä eri tilakokonaisuuksien välille, minkä lisäksi
pitkä käytävämäinen reitti sisäänkäynniltä ravintolasaliin korostaa salin eristäytyneisyyttä ulkotilasta. On
kuitenkin mainittava, että ravintolasalin, näyttämön
ja liikuntasalin yhdistelmä on, huonoa keittiöyhteyttä
lukuunottamatta erittäin toimiva. Oppimisen kortteleiden yhteisen oppimisen tiloille olisi toivonut ikkunapinta-alaa enemmän. Tontin ja tarkastelualueen
järjestelyissä on tehty oivaltavia ja luontevia ratkaisuja käyttäen ja muokkaamalla tontin olemassa olevia
ominaisuuksia: rakennusmassan viistoukset luovat
selkesti suunnatun sisäänkäyntiaukion, päiväkodin pihan ja koulun pihan. Toisaalta esimerkiksi huoltopiha
sijoittuu tavalla, jossa liikenteen risteäminen muodostuu ongelmaksi.
42 Paperilennokit
Ehdotuksen toiminnallista kokonaisratkaisua ja tontin
järjestelyitä pidettiin ensisilmäyksellä todella lupaavina. Ehdotuksessa sisäänkäyntiaukio ja huoltopiha
syntyvät luonteville paikoille samalla jättäen runsaasti
piha-alaa. Lisäksi koulun pihalle avautuvan ilmavan
ravintolasalin yhteyteen oli luontevasti saatu yhdistettyä näyttämö, musiikkiluokat ja katsomoporras.
Ikävä kyllä muut tilakokonaisuudet ja niiden väliset
yhteydet jäävät laitosmaisiksi keskikäytäviksi. Erityisesti ristinmuotoisen rakennuksen risteyskohdassa
tapahtuu todella paljon liian ahtaassa tilassa. Tämän
lisäksi päiväkodin tilat on mitoitettu ahtaasti (ruokailu
puuttuu) ja käsityön ja kuvataiteiden kokonaisuus jää
täysin eristyksiin muista tiloista.
Rakennuksen kaupunkikuvallisuus ja piha- ja aukiotilat jäävät ehdotuksessa kaaviomaisiksi. Eri aiheet
julkisivuissa eivät tule onnistuneesti yhteen vaan

68 — Helsingin kaupunki

jäävät yhteisestä värityksestä huolimatta erillisiksi
komponenteiksi. Kokonaisratkaisulla saavutettua väljyyttä ei ole hyödynnetty pihan puistomaisen luonteen
vahvistamiseksi, vaan pihaa on kehitetty kenttämäiseksi kokonaisuudeksi.
43 Pergola
Kauniisti esitetyn ehdotuksen erityiset ansiot ovat
kaupunkikuvassa, tontin käsittelyssä sekä pihalle
työntyvän ravintosalin kulmaikkunamaisessa tilallisessa laadussa. Kaupunkitilallinen lähtökohta koettiin
luontevaksi: sylimäisen pihatilan luova rakennus
sijoittuu tontille väljästi jättäen puistomaista ympäristöä jokaiseen suuntaan, myös Maatullinkujan varrelle.
Ehdotettu rakennus erottuu arkkitehtuuriltaan omalaatuisena ja tunnistettavana rakennuksena ympäristöstään ja toisaalta värityksensä kautta punertavaa
puuta oleva talo liittyy punatiiliseen Tapulinaukioon.
Nimensä mukaisesti rakennuksessa pergolat ovat
merkittävässä osassa. Niitä on hyödynnetty mittakaavallisena, tilallisena ja toiminnallisena ratkaisuna, joka
yhdistyy rakennuksen matriisimaiseen kerrokselliseen puujulkisivuun luontevalla tavalla.
Ikävä kyllä ehdotuksesta paljastui tarkemmassa tarkastelussa vakavia toiminnallisia ja tilallisia ongelmia,
joihin kuuluu mm. kortteleita halkova läpiliikenne ja
yleinen tilakokonaisuuksien käytävämäisyys, päiväkodin puuttuva ruokailutila, huollon sijainti Kimnaasipolun varressa, teknisten tilojen riittämättömyys, näyttämön mataluus ja liikuntasalin iltakäytön liikenteen
sekä poistumisen ratkaisut.
45 Pirta
Määrätietoisella ja ammattitaitoisella otteella luotu
ehdotus, jonka toiminnalliset järjestelyt ja asemapiirroksen osoittamat oivallukset eivät jääneet vaille
huomiota. Ongelmaksi koettiin ehdotuksen yleinen
eristäytynyt olemus. Ehdotus nähtiin satelliittimaisena eli ympäristöönsä liittymättömänä kokonaisuutena, jonka ratkaisut ovat toki täysin toimivia, mutta
jättävät suurelta osin ympäristön olemassa olevan
luonteen hyödyntämättä. Uuden raitin lisääminen
korostaa tiukkaa rajanvetoa puiston ja rakennuksen
välillä ja toisaalta antaa paikalle läpikulkutilan vaikutelman. Myös rakennuksen sisätiloja leimaa samankaltainen irtonaisuus ympäristöstään. Keskeisten
sisätilojen yhteys ympäröivään puistoon jää etäiseksi
vaikkakin kortteleiden järjestely itsessään ja suhteessa muihin on ammattitaitoista. Kaupunkikuvallisesti
rakennuksen koettiin antavan onnistuneesti vaikutelma julkisesta rakennuksesta, muttei välttämättä
koulusta. Toisaalta tapa käyttää valittuja muotoaiheita
koettiin hieman päällekäyväksi ja tarpeettomaksi.
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73 Puusydän
Puusydän on monilla osa-alueilla tutkittu ehdotus
uudeksi koulurakennukseksi vaikkakin kokonaisuus
ja etenkin ehdotuksen kaupunkikuvallisuus on jäänyt
luonnosmaiseksi ja monotoniseksi tavalla, joka ei tue
eri osien hahmottamista kokonaisuudessa. Ulkohahmo koettiin myös turhan suurelta vaikuttavaksi,
minkä lisäksi sisätilaa suojelevan vertikaalin aukotusperiaatteen koettiin olevan tarpeettomalla tavalla
ympäristöä sulkeva. Kuitenkin, rakennuksen sovittaminen kaupunkirakenteeseen ja sisäänkäyntien, sekä
huollon sijoittelu on kuitenkin pääpiirteittäin todella
luontevaa. Myös sisällä tilaryhmien sijoittelu on
pääosin laadukasta yhteyksien ja päivänvalo/näkymä
olosuhteiden kannalta, vaikkakin hallinnon ja oppilashuollon kokonaisuus hahmoittuu poikkeuksena tästä
laatutasosta. Sen sijaan aulan, ruokalan ja näyttämön
muodostamaa pihalle päin avautuvaa kokonaisuutta
pidettiin erittäin lupaavana.
51 Saman katon alla
“Saman katon alla” erottui omalaatuisena ehdotuksena, jonka ulkokuvien luoma ensivaikutelma oli erittäin
miellyttävä: ensimmäinen kerros hahmottuu kuvista
massiivisena kivirakenteisena korokkeena, jonka
päällä sijaitsee puinen, läpinäkyvä ja paviljonkimainen yläkerta. Annettu vaikutelma vastasi mielikuvaa
uudenlaisesta kutsuvasta puistokoulusta. Ulkokuvan
antamaa vaikutelmaa pidettiin kuitenkin epärealistisena väliseinien puuttuessa kuvasta tyystin.
Tarkemmassa tarkastelussa ja tiloihin eläytymisessä
ehdotuksen kaaviomainen ja monotoninen ratkaisumalli osoittautui monin paikoin toiminnallisesti ja
tilakokemuksen suhteen haastavaksi. Aulatiloissa,
sisäänkäynti syvennyksissä, kortteleissa ja siirtymistiloissa on havaittavissa ahtautta ja torin ja ruokasalin
välillä tapahtuu liikenteen risteämistä. Lisäksi ulkohahmon ja sisätilojen monotonian katsottiin vaikeuttavan rakennuksessa suunnistamista ja yksitoikkoistavan opinpolkua.
52 Siivet
Ehdotus on varmaotteinen ja lähestymistavaltaan
poikkeuksellinen ehdotus, jossa rakennus hahmottuu keskelle koko puistoaluetta sijoittuvana yhtenä
kappaleena. Rakennus täten erottuu voimakkaasti
ympäristöstään julkisena rakennuksena, miltei linnoitusmaisena maisemassa. Pitkänomainen rakennus
muodostaa molempiin päihin aukiot. Ehdotuksen
kaupunkitilallinen ele on voimakas, mutta syntyvät ulkotilat ja aukiot eivät ole täysin tarkoituksenmukaisia;
sisäänkäyntiaukio muodostuu turhan laajaksi ja itse

70 — Helsingin kaupunki

pääsisäänkäynti jää etäiseksi asemalta päin saavuttaessa. Vaikutelma on että kaupunkitilallinen lähestymistapa olisi omiaan vähemmän laajalla puistoalueella, jossa rakennus muodostaisi ympärilleen intiimejä
aukioita. Ehdotuksen sisäänpäinkääntynyt luonne
etenkin sen keskeisten sisätilojen kohdalla ei hyödynnä toivotulla tavalla ympäristöään. Sisätilojen ratkaisu
perustuu kahteen valopihaan. Harmittavan suuri osa
kortteleiden tiloista avautuu ainoastaan näihin valopihoihin välilisesti siirtymätilojen läpi. Keskelle taloa
muodostuva laaja sisätila muodostaa ravintolasalien
ja katsomon tilat. Ruokailutilojen ja siirtymätilojen
viihtyisyyden koettiin nojaavan jopa liiaksi päiväkodin
“metsäaukion” puutarhamaiseen toteutukseen.
54 Siskokset
Siskokset on kahteen sisäpihalliseen rakennukseen perustuva ratkaisu. Ehdotus on huolellisesti
esitetty. Ehdotuksen ansiot ovat sen asemapiirrostason ratkaisuissa, kaupunkikuvallisissa ideoissa
sekä mittakaavallisissa aineksissa. Pohjapiirrosten,
massoittelun ja julkisivujen ratkaisut ovat kuitenkin
paikoin haastavalla tavalla ristiriidassa keskenään.
Esimerkkinä tästä on sisäänkäynnin paikka. Itsessään
yksinkertainen ja voimakas kattoajatus menee vastoin Maatullinaukion puoleista sisäänkäyntiratkaisua,
jossa sisäänkäynti ei ole keskellä koulun julkisivua
vaan sijaitsee kahden rakennuksen välissä olevassa
pyöreässä aulatilassa. Siskosten sisätilat eivät ole
vailla ansioita. Etenkin koulun tilajärjestely hyödyntää
ympäristöä luontevalla tavalla. Koulun ravintolasali
ja yläkerran yleisen oppimisen kortteleiden parvet
avautuvat sisäpihan kautta välituntipihalle ja puistoon. Harmittavasti päiväkodin ratkaisut on vaatimattomampia: ryhmien eteisalueet vaikuttavat ahtailta ja
ruokailu on järjestetty pääsisäänkäynnin hälyisässä
eteisessä, jonne matka keittiöltä on pitkä.
55 Skene
Skene on omaperäinen ehdotus, jossa kokonaisuus
on hajautettu useaan harjakattoiseen “taloon”, jotka
liittyvät toisiinsa katosmaisilla elementeillä. Tavoite
muodostaa helposti ymmärrettäviä ja tunnistettavia
paikkoja on perusteltu, mutta valittu kokonaisratkaisu
yhdessä rakennuksen sijoittelun kanssa on johtanut
siihen, että sekä koulun että päiväkodin pihalle jää
ahtaanlaisesti tilaa tontin eteläpuolelle. Toisaalta
massoitteluratkaisu on johtanut myös siihen, että
rakennus itsessään rajaa huomattavasti näkymiä
koulun ja päiväkodin keskeisistä sisätiloista. Ehdotuksen tulkintaa häiritsi tilallisen hierarkian ja selkeyden
puute, minkä lisäksi ehdotuksessa on tietty epäsuhta
käytettyjen epätavallisten ratkaisujen määrän ja niillä
saavutetun tilallisen laadun kanssa. Kokonaisuudes-
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sa oli kuitenkin nähtävissä lupaavia aineksia, kuten
kylämäisyys, joka on havaittavissa varsinkin pihan
puolella. Toisaalta kylämäisyyden muodostavien
“talojen” maatasossa muodostamat kapeat välitilat
koettiin valvottavuuden kannalta haastaviksi.
59 Taapeli
Ulkohahmoltaan ja tilalliselta idealtaan selkeä ja
mielenkiintoinen ehdotus kouluksi ja päiväkodiksi,
joka hahmottuisi suuren katon alle kokoontuneina
kappaleina tai taloina. Välitilojen läpinäkymät antavat
rakennukselle avoimen ja läpihengittävän vaikutelman. Ajatus sisätilasta hahmottuu lupaavana leikkauksessa, jossa liikuntasalin yläosan on ajatus sallia
läpinäkymät suuren taitellun katoksen alla. Taapeli
sijoittuu luontevasti lähelle Maatullinkujaa luoden
tiiviin aukion pohjoiseen. Kompakti ratkaisu jättää
ympärilleen paljon pihatilaa. Lupaava idea ei ole
ratkennut tavalla joka saisi uskomaan täysin ehdotuksen kehityskelpoisuuteen. Ongelmat kulminoituvat
ahtaalta vaikuttavaan rakennuksen ulkokehään, jossa
vuorottelevat “talot” ja niiden väliset lasiseinäiset
tilat. Näissä kohdissa mitoitus ja mittasuhteet ovat
luoneet “taloihin” pitkulaisia tiloja ja toisaalta tehneet
“talojen” välisistä tiloista kapeita ja ahdettuja tavalla,
joka vie uskoa keskeistilan viihtyisyydeltä. Välitilojen
luomien syvennysten katsottiin myös luovan ei-toivottuja ilkivaltaan kutsuvia syvennyksiä piha-alueelle.
60 Tangram
Tangram-ehdotuksessa on mielenkiintoinen pyrkimys luoda koululle ja sen pihalle tunnistettava ja
yhtenäinen hahmo- ja muotomaailma. Ehdotus luo
muodollaan onnistuneesti pihatilaa, mutta suhdetta
ympäristöön koillisnurkan osalta ei pidetty luontevana. Rakennus muodostaa koillisessa epämääräisen
päätöksen puistotilalle asemalta päin saavuttaessa.
Tangram on erittäin kompakti ehdotus kouluksi ja
päiväkodiksi. Tilajärjestelyissä on osin erittäin onnistuneita toiminnallisia ja tilallisia ratkaisuja. Eritoten
2. kerroksen kortteleissa on onnistuttu luomaan tilakokonaisuuksia, jossa toimintatiloille ja opetustiloille
ollaan saatu hienosti näkymiä ja suoraa luonnonvaloa.
Toisaalta ratkaisussa on etenkin maantason osalta
toiminnallisia ominaisuuksia, joita ei pidetty yhtä toivottavina, kuten näyttämön sijainti sivussa ja keittiön
huollon sijainti pääsisäänkäynnin vieressä. Tämän
lisäksi rakennuksen yhteisölliset alueet ja siirtymisen
tilat jäävät harmittavan vaatimattomiksi tilalliselta
laadultaan.
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66 Tuutikki
Määrätietoisella ja ammattitaitoisella otteella laadittu
ehdotus, jonka toiminnallisia ja tilallisia ominaisuuksia
arvostettiin. Ehdotuksen eteneminen kariutui ehdotuksen ympäristöstään eristäytyvään luonteeseen.
Muureilla rajatuista sisäpihoista koostuvan kokonaisuuden hermeettistä luonnetta pidettiin epäluontevana tähän tarkoitukseen mm. rakennuksen kutsuvuuden ja pihojen valvottavuuden vuoksi. Muuri on
siis ehdotuksen ulkoarkkitehtuurin yhteensitova aihe,
joka samalla kuitenkin on ongelmallisesti ristiriidassa
toiminnallisten tavoitteiden kanssa. On alleviivattava
sitä, että ehdotuksessa vallitsee sopiva tasapaino eri
ikäryhmien kortteleiden, siirtymätilojen ja yhteisöllisten tilojen ratkaisujen välillä, minkä lisäksi ehdotuksessa on kiitettävästi kiinnitetty huomiota sisänäkymiin ja sisätilojen luonnonvalo-ominaisuuksiin.
Ehdotuksessa on siis eläydytty kiitettävästi koulun
sisäiseen maailmaan. Tilajärjestelyistä ainoastaan
hallinnon oman tilakokonaisuuden järjestelyä pidettiin
paikoin tarpeettoman eristäytyneenä.
68 Wohveli
Wohveli on arkkitehtuuriltaan yksitoikkoiseksi ja
kaaviomaiseksi jäänyt ehdotus, jonka tilallisessa
lähtökohdassa, jossa talomaiset kaksikerroksiset
kappaleet on koottu suuren katon alle, nähtiin kuitenkin olevan lähtökohtana potentiaalia ympäristössä.
Rakennus sijoittuu tontille luokkahuoneiden suuntautumisen kannalta luontevasti itä-länsi suuntaisesti,
mutta samalla pihatilaa tuhlailevasti. Rakennuksen
itäpuolelle jää leveä, vaikeasti hyödynnettävä vyöhyke, jonne on myös virheellisesti sijoitettu keittiön
huoltoliikenne. Piha- ja aukioalueiden suunnittelu on
kuitenkin itsessään ansiokasta ja eläytyvää. Vaikka
ehdotuksen toiminnallisissa ratkaisuissa on myös
onnistuneita kohtia, niin yleisvaikutelmaa toiminnallisesta puolesta leimaa etenkin siirtymä yhteyksien ja
välituntiliikenteen epäluontevuus. Ehdotuksen tilallisuudessa sen sijaan korostuu yhteisten ja yhteisöllisten tilojen sisäänpäinkääntyneisyys sekä sisätilojen
käytävämäinen luonne.
70 Yy-kaa-koo
Huolellisesti ja jopa liiallisella esitystarkkuudella
laadittu ehdotus, jonka suunnitteluperiaateissa on
kuitenkin perustavanlaatuinen ongelma. Tilalliset ja
toiminnalliset ongelmat kulminoituvat ehdotuksessa
siirtymätiloihin ja kortteleiden kokoaviin tiloihin, jotka
suunnitelmassa useassa kohtaa muodostuvat kapeiksi ja pitkiksi käytäviksi vailla näkymiä.
Ehdotuksen ansiot ovat sen rakennusvolyymien sijoittelussa ja sitä kautta pihatilojen luomisessa (mitä
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julkisivujen väritys korostaa), sekä ruokasali-näyttämö-yhdistelmässä, vaikkakin jää epäselväksi miten
päiväkodin ruokailu on järjestettävissä erikseen
suunnitelman puitteissa. Tämän lisäksi on huomattava, että ehdotuksessa on ollut poikkeuksellisen kunnianhimoinen tavoite kortteleiden oppimisentilojen
suhteen, mikä näkyy esim. yhteisen oppimisen tilojen
tulkitsemisena luokkahuoneina, jotka on yhdistettävissä viereisiin opetustiloihin.
71 Äiti maa
Ehdotuksen erittäin positiivisia mielikuvia 1960-luvun
keveistä ostareista ja liikuntalaitoksista herättävä
ulkohahmo ja soljuva pihasuunnittelu lupasi selkeyttä,
tilallista laatua ja järjestelmällisyyttä myös sisätilojen järjestyksen suhteen. Harmillisesti sisätilat ja eri
ikäryhmien järjestelyt osoittautuvat sekaviksi ja vailla
kokonaisuuksien luonnetta vastaavaa järjestystä
oleviksi. Tilat vaikuttavat olevan mahdutettu runkoon tavalla, jolla seuraa ongelmia luokkahuoneiden
muotoihin, sisäyhteyksiin ja poistumisen järjestelyihin. Asemapiirrostasolla ehdotuksessa on luontevia
ratkaisuja lähtien rakennuksen sijoittamisesta itä
suuntaisesti ja sisäänkäynnin sijoittamisesta niin
että se muodostuu kutsuvaksi monesta suunnasta saavuttaessa. Pihojen- ja aukioiden suunnittelu
on pääpiirteiltään ja tunnelmaltaan miellyttävää ja
uuden rakennuksen tunnelmaa sekä olemassa olevan
paikan luonnetta vahvistavaa. Toisaalta päiväkodin
saatto sijaitsee liian kaukana päiväkodista ja huoltoliikenne nojaa kimnaasinpolun käyttöön, mikä ei ole
toivottavaa.
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Alaluokka
8 Cingulata
Cingulata esittää kiinnostavan ratkaisumallin, jonka yksittäisten kortteleiden tilajärjestelyissä, kuten
sisäpihamaisessa taitokorttelissa ja ympäristöstään
erottuvassa ulkohahmossa on selviä ansioita. Ehdotuksen yleinen tilajärjestely ja massoittelu johtaa
kuitenkin liian suureen laajuuteen, osin pitkiin sisäyhteyksiin, epäedullisiin sisänäkymiin, sekä syviin ja
kapeisiin sisäänkäyntipihoihin. Toisaalta on todettava,
että Cingulatan avoimen sydäntilan ideassa on jatkokehittämistä varten potentiaalia, vaikkakin nyt tämä
keskeinen yhteisöllinen alue jää tilalliselta laadultaan
vaatimattomaksi ja sekavaksi.
9 Cirque
Cirque on erittäin huolellisesti esitetty ehdotus, jonka
yleisen oppimisen korttelin tilajärjestelyjä ja torimaisen aulan avautumisesta useampaan suuntaan
pidettiin lupaavina. Ehdotuksen lähtökohdista löytyi
kuitenkin useita perustavanlaatuisia ongelmia mm.
pysäköinnin järjestelyissä, sisäänkäyntien sijainneissa suhteessa ympäristöön, urheilusalin sijoittumisessa vaikeasti ruokasalin päälle, maantason kortteleiden luonnonvalottomissa ratkaisuissa. Lisäksi
rakennuksen aukotuksen motiivi jäi hämärän peittoon
sillä sen ei koettu muodostavan selkeää suhdetta
ympäristöön eikä sisätilojen luonteeseen.
10 Discendo Discimus
Kiinnostava ehdotus, jossa on paikoin erittäin ansiokkaasti tavalla käsitelty sisäpihan ja porrastuvan
hahmon arkkitehtonisia aiheita. Etenkin sisäpihaan
avautuvaa aulaa ja ruokasalia pidettiin lupaavana,
mutta samanaikaisesti harmittavalla tavalla sisäänpäinkääntyvänä. Lisäksi rakennuksen sijoittuminen
kaupunkirakenteeseen ja ympäristön käsittely ei ole
samalla tasolla itse rakennuksen toiminnallisten ja
tilallisten ratkaisujen kanssa. Kokonaisuus jää leijumaan irralliseksi kaupunkirakenteesta. Tämän lisäksi
massoittelun katsottiin johtavan laajuudeltaan liian
suureen rakennukseen.
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14 Heksa
Ehdotuksen ansiot ovat sen asemapiirrostason
ratkaisuissa, sekä lupaavassa kaupunkikuvallisessa
hahmossa. Heksa hahmottuu puistossa saarimaisena
hahmona, joka sijoittuu pohjoiseen jättäen anteliaasti
pihatilaa. Massoitteluratkaisu on reittien ja puiston
suhteen soljuva. Harmittavalla tavalla ehdotuksen
sisätiloista puuttuu selkeä johtoajatus toimintojen
järjestelystä ja kokonaisuuden sisätilojen luonteesta.
Heksa on tilajärjestykseltään sekavan sokkeloinen ja
sen epäedullisen muotoiset tilat ja vaikeat yhteydet
vastaavat huonosti toiminnallisiin tarpeisiin ja tilallisiin laatutavoitteisiin.
16 Iso_talo
Ehdotus sisältää uudenlaisia ratkaisuja eri tilakokonaisuuksiin ja niiden sisätilojen luonteeseen. Perusratkaisun katsottiin kuitenkin asettuvan vastoin tontin
ja kaupunkirakenteen reunaehtoja: sisäänkäynnin
katsottiin jäävän liian etäiseksi Maatullinkujan suunnasta ja asemalta päin saavuttaessa. Sisäänkäynnin
sijainti ja uusi reitti jakavat myös koulun pihoja. Rakennuksen hahmo koostuu avoimista pilaripalkkijulkisivuisista koulusta ja päiväkodista sekä massiivisten
seinien suojaamasta ruokailu- ja urheiluhallista, joka
erottuu kokonaisuudessa selkeästi. Ruokailusali
aukeaa hienosti puistoon. Rakennuksen olemuksen
koettiin yhdistyvän jopa liiaksi Puistolan juna-asemarakennukseen. Ehdotuksen idea tilallisesta hierarkiasta on kirkas, mutta se korostuu kokonaisuudessa
konemaisuutena. Ehkä osin tästä syystä ehdotuksen
tilallinen suhde ympäristöön koettiin heikoksi ruokasalia lukuunottamatta.
20 Kolmoissidos
Ehdotuksessa on lähdetty ennakkoluulottomasti
sovittamaan tilaohjelmaa sektorimaiseen kolmen
tikun muodostamaan kokonaisuuteen. Massoittelun
lähtökohtaa pidettiin kiinnostavana, mutta perusratkaisun muotoaiheesta johtuen tilakokonaisuudet ja
niiden väliset yhteydet jäävät tarkoitukseen huonosti
soveltuviksi. Seuraa pitkiä yhteyksiä ja hankalan
muotoisia sisä- ja ulkotiloja suhteessa niiden aiottuun
käyttöön. Etenkin kapeiden sektorimaisten pihojen
miellyttävyyttä näkymien suhteen ja valvottavuutta
pidettiin arvelluttavina. Kolmen rakennusvolyymin risteyskohta muodostaa erinomaisen selkeästi havaittavan julkisen, arvokkaan sisäänkäynnin. Toisaalta jako
kolmeen erilliseen pääsisäänkäyntiin eri käyttäryhmille on ratkaisuna teoreettinen, eikä toimisi esitetyllä
tavalla.
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23 Karvahattu
Omaperäinen ja kiehtova ehdotus, jonka pääosin
yksikerroksista ratkaisumallia pidettiin mittakaavallisesti luontevana, juurevan vaikutelman antavana
ratkaisuna. Toisaalta rakennuksen omaehtoinen
suhtautuminen ympäristöön yhdistettynä sen suurehkoon harjakattoiseen päämassaan koettiin muistuttavan liiaksi maatalousrakennusta, vaikkakin muurien
käytön todettiin hieman tasapainottavan tätä vaikutelmaa. Asemapiirrostason toiminnallinen sijoittelu
ei ehdotuksessa ole täysin onnistunutta huollon ja
sisäänkäynnin paikkojen suhteen. Myös sisätilojen
tilallisissa ja toiminnallisissa ratkaisuissa on selviä
puutteita. Tilojen väliset yhteydet ja tilojen luonne ei
vastaa tarpeita ja toiveita uudesta koulurakennuksesta. Rakennuksen kokoavat tilat rungon sisäkehällä
koettiin liian eristäytyneiksi ympäristöstään.
28 Kvartsi
Ehdotuksessa koettiin olevan kaupunkirakenteen
kannalta luontevia ratkaisuja, kuten ympäristön
rakennuskantaan liittyvä rakeisuus ja rakennuksen
sijainti tontilla. Myös kaupunkikuvallista mittakaavaa
pidettiin mielenkiintoisena, vaikkakin ulkohahmo
koettiin kasarmimaiseksi. Rakennuksen huolto-,
pysäköinti- ja saattojärjestelyt ovat ratkaistu vaikeasti
niin, että sisäänkäynti syntyy väärään paikkaan ja
merkittävä osa rakennuksen sisätiloista suuntautuu
huolto- ja pysäköintipihalle. Rakennuksen tilajärjestelyt ja siirtymistilat ovat myös vaikeasti ratkaistuja.
Tästä esimerkkinä sivukäytävällinen järjestely, joka
poikii aivan liikaa sekundäärisiä käytävätiloja.
37 Opinpuisto
Opinpuiston ansiot ovat sen sisätilojen hahmotelman polveilevassa tilarakenteessa ja tietynlaisessa
tilallisessa huokoisuudessa. Ehdotus sijoittuu pitkälle
etelään tavalla, joka jakaa voimakkaasti tonttia ja
pienii mahdolliset piha-alueet. Sisäänkäynnit jäävät
ikävällä tavalla etäälle ja kaiken lisäksi osin piiloon
kulman taakse, kun taas huoltopiha ja umpinainen
pääty on sijoitettu näkyvimmälle ja julkisimmalle paikalle. Näkymäkuva korostaa tätä rakennuksen etäistä
sijoittumista suhteessa Maatullinkujaan. Kokonaisuudesta ei synny vaikutelmaa kutsuvasta ja avoimesta
“kylätalosta”. Tämän lisäksi, perusratkaisu tuottaa
toiminnallisia ongelmia esimerkiksi päiväkodin ruokailun suhteen.
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40 Plussa
Plussa on ehdotus, jonka yleisen tilajärjestelyn, yksittäisten kortteleiden ja massoittelun perusratkaisussa
on monia ansioita ja luontevia, tilalliseen laatuun
tähtääviä ratkaisuja. Ehdotuksen kaupunkitilallista
olemusta pidettiin kuitenkin epäluontevana ja paikkaan juurtumattomana. Tarkoittaen erityisesti sitä,
että toiminnot eivät olleet kaikkialla löytäneet oikeaa
paikkaansa, suhteessa aukioihin ja pihoihin. Esimerkkinä tästä on plussan risteyskohdassa sijaitsevan
keskitilan eristyneisyys, huoltopihan sijoittuminen
koilliskulmaan ja liikuntasalin umpinaisen puolen
sijoittuminen pihan puolelle.
47 Puistossa
“Puistossa”-kokonaisuuden rakeisuus, rakennusmassojen siluetti, sekä vaihteleva siluetti yhdessä hallitun
aukotuksen kanssa teki miellyttävän ja luontevan ensivaikutelman. Kuitenkin lähemmässä tarkastelussa
etenkin sisäänkäynnin ja huoltopihan sijoittelun olisi
toivonut olevan toisin päin. Nyt muurein rajattu huoltopiha muodostuu tontin julkisimpaan kulmaan niin,
että sinne tuleva liikenne lisäksi risteää sisäänkäynnille saapumisen kanssa. Tämän lisäksi ehdotuksen
sisätilojen toiminnallisuudessa on puutteita erityisesti
sisäyhteyksien ja siirtymätilojen luonteissa.
50 Renessanssi
Renessanssi erottuu muista kilpailun ehdotuksista
ottamalla tavoitteeksi olemassa olevan rakennuksen
rungon maksimaalisen hyödyntämisen. Ehdotuksessa
ekologinen eetos on aistittavissa julkisivujen köynnöskerroksessa, joka on kaupunkikuvallisesti hieno
ja rakennukseen sopiva ratkaisu. Ikkunoiden harvalukuisuutta pidettiin kuitenkin opetustilojen tilallisen
laadun suhteen arvelluttavana. Lähtökohta sovittaa
uusi tilaohjelma vanhaan runkoon on osoittautunut
hankalaksi. Runkosyvyys tekee oppimisen kortteleista käytävämäisiä. Useampaan sisäpihaan perustuva
tilarakenne tuottaa myös pitkiä sisäyhteyksiä. Tämän
lisäksi olemassa olevan rakennuksen valmiiksi kapeat
avonaiset pihat on täydennetty sisäpihoiksi tavalla,
joka saa epäilemään niiden viihtyisyyttä Suomen valoolosuhteissa.
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57 Symbioosi
Typologialtaan yllättävä ehdotus, jonka mittakaavaa
ja kivikaupunkiin luontevammin soveltuvaa korttelimaista hahmoa pidettiin tässä kontekstissa vieraana ja toiminnallisia tilajärjestelyitä ongelmallisina.
Ehdotuksen ansio on sisäpihan ja aulatilojen soljuva,
rotkomainen ja terassoituva luonne, jota yhdessä
rakennuksen muodon kanssa ei kuitenkaan ole saatu
palvelemaan koulun ja päiväkodin eri tilakokonaisuuksia. Rakennuksen pitkiin siipiin ja kaksoiskäytävään
perustuvaa tilajärjestyksen huomattiin johtavan
väärän muotoisiin oppimistiloihin, pitkiin yhteyksiin,
tilakokonaisuuksien läpikulkemiseen ja huomattavan
suureen kokonaislaajuuteen.
61 Tapulin loisteessa
Tapulin loisteessa on huolellisesti laadittu ja kauniisti
esitetty ehdotus, joka sisältää monia oivaltavia ja
kiinnostavia typologisia ratkaisuja. Kokonaisuuden
katsottiin kuitenkin olevan monelta osin ristiriidassa toiminnallisten tavoitteiden kanssa. Ehdotuksen
pienimittakaavaista kaupunkikuvallista vaikutelmaa
ja vaihtelevaa julkisivuratkaisua pidettiin luontevina
ratkaisuina yleisesti, mutta etenkin siipien luomia pihasyvennyksiä pidettiin koulun ja päiväkodin käyttöön
sovelluttuina valvonnan kannalta hankalina. Myös
kahta suurta sisäpihaa pidettiin ongelmallisina niiden
sulkiessa suurelta osin pihan pois kaupunkilaisilta.
Tilajärjestelyiden osalta sisäpihoihin ja siipiin perustuvan ratkaisun katsottiin tuottavan etenkin ruokasaleille hienoja näkymiä, mutta aivan liian pitkiä sisäisiä
yhteyksiä. Tämän lisäksi kokonaisratkaisua pidettiin
tilarakenteeltaan liian epäyhteisöllisenä.
62 Taikaneliö
Karkean luonnoksen tasolle jäänyt ehdotus, jossa
luonnosmaisuus näkyy läpi eri osa-alueiden, mutta
eritoten tilajärjestelyn viitteellisyydessä ja esitystavan
vaikealukuisuudessa. Taikaneliön ansiot ovat pyrkimyksessä avonaisten ja suljettujen tilakappaleiden
luomaan huokoiseen tilarakenteeseen. Tilalliset tavoitteet ovat parhaiten toteutuneet aukion, ruokasalitilan ja sisäpihan kokonaisuudessa, kun taas muualla
tilakokonaisuudet ja niiden väliset yhteydet eivät
toteudu toivotulla tavalla. Suurin ongelma on tilakokonaisuuksien tai “suljettujen tilojen” usein hankalat
mittasuhteet.
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64 Tietämyksen kehittäminen
Ensi silmäyksellä lupaavan näköinen ehdotus puistoon avautuvasta sylimäisestä koulusta. “Tietämyksen kehittäminen” on huolellisesti ja kauniisti esitetty
ehdotus, jossa kaupunkikuvallinen vaikutelma ja sisätilojen luonne ovat tukevat toisiaan hienolla tavalla.
Pitkiin parvimaisiin käytäviin perustuvat tilajärjestelyt
ja toimintojen järjestely osoittautui kuitenkin ehdotuksessa ongelmalliseksi rakennuksen tilatehokkuuden
ja yhteyksien pituuden osalta. Tämän lisäksi päiväkodin pihan sijoittamista varjoisalle pohjoispuolelle,
tontin julkisimmalle paikalle pidettiin virheenä.
65 Triangulum
Triangulum on harmillisesti jäänyt hyvin karkealle
luonnostasolle, jollaisena sen arvioiminen on haastavaa. On kuitenkin mainittava, että tasasivuisen
kolmion kolmikerroksisessa massassa ja päiväkodin
matalammassa siivessä voisi olla potentiaalia sisäisen maailman aukio- ja pihatilojen suhteen. Ehdotus
kuitenkin sisältää lukuisia puutteita ja väärinymmärryksiä yksittäisten tilojen ja tilakokonaisuuksien
suhteen. Minkä lisäksi, näin sijoitettuna rakennuksen
lähtökohdaksi otettu muoto ja tilajärjestely ei palvele
pihojen muodostumista luontevalla tavalla.
Tilaohjelma ja laajuus-edot:
Koulun -lat
4900 hym2
Päiväko1500 hym2
Leikkipuisto-rakennus sisältyy päiväko-in
Autopaikkoja 44 kpl

67 Vilkas ja Välkky
Ehdotus jää vaikeasti tulkittavaksi puutteellisen
aineiston johdosta. Lupaavin osa aineistoa ulkohahmon moninaisessa vaikutelmassa, joka tukisi eri
kokonaisuuksien hahmottamista ja myös enteilee
tilallisesta rikkaudesta. Toisaalta tiilenpunaisina massoina hahmottuvien osien julkisivukäsittelyä pidettiin
sisätilojen kannalta ongelmallisena. Suurin ongelma
ehdotuksessa on kuitenkin pohjakaaviot ja niissä
esitetty tilarakenne. Kokonaisuus vaikuttaa sisältävän huomattavan paljon ei-toivottuja sokkelomaisia
tilanteita ja suoranaisia umpikujia.
48 Quadrum
Quadrum-ehdotuksessa kokonaisuus muodostuu
useasta rakennusmassasta, joita yhdistää jatkuva
kattomuoto ja yhtenäinen julkisivukäsittely. Sisätilojen
kannalta lähestymistapa tuottaa eri kortteleille ja niiden välisille yhteyksille lupaavia lähtökohtia. Toisaalta
ehdotuksen massoittelu ei liity luontevalla tavalla
ympäristöön erityisesti sisäänkäynnin suhteen ja luo
yhteisöllisille sisätiloille kovin vaatimattomat puitteet
tilojen valoisuuden, näkymien ja korkeuden suhteen.
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MAATULLIN KOULUMN ARKKITEHTUURIKILPAILU, 1. VAIHE

" TRIANGULUM "

2/5

Kilpailun toisen vaiheen työt olivat esillä ja kommentoitavana Kerro Kantasi -palvelussa 29.1.-19.2.2021. Töistä saatiin yhteensä
105 kommenttia ja ne toimitettiin tuomariston käyttöön.

6 Kilpailun tulos
6.1. Kilpailun tulos

kosuunnittelua ja toteutusta koskevat
päätökset. Jatkotoimeksianto tehdään
Tuomaristo päätti yksimielisesti jakaa hankintalain 40.2 § 8 kohdan mukaipalkinnot ja lunastukset seuraavasti:
sena suorahankintana. Päätöksen
hankkeen jatkosuunnittelusta ja työn
1. palkinto 40 000 euroa ehdotukselle sisällöstä tekee Helsingin kaupunki.
Metsäaukio
Tuomaristo päätti antaa jatkotyötä
2. palkinto 30 000 euroa ehdotukselle varten seuraavat kehitysohjeet:
Nappulaliiga
-Pääsisäänkäyntiaukion hahmotettavuutta tulee kehittää kaupunkikuvalli3. palkinto 15 000 euroa ehdotukselle sesti kutsuvana esim. maisemasuunKetju
nittelun keinoin
-Toiminnallisesti sisäänkäyntijärjestelunastus 10 000 euroa ehdotukselle
lyjä tulee kehittää ja päiväkodin tilajärSyli
jestelyä tulee selkeyttää
-Ylläpidettävyyden ja toteutettavuuLisäksi toiseen vaiheeseen valituille
den kannalta julkisivun ja vesikaton
ehdotuksille (sijat 1.-3) maksetaan à
toimivuus tulee varmistaa detaljisuun20 000 euroa.
nittelussa, kerroskorkeuksissa huomioitava talotekniikkareitit ja tilojen
Tuomaristo päätti antaa kunniamaivalaistusolosuhteet
ninnat ehdotuksille Aapiskirja ja Pihat. -Metsäaukion laadun ja huollettavuuden varmistaminen
-Kustannustavoitteen saavuttaminen
6.2. Suositus jatkotoimenpiteistä
on edellytys hankkeen toteuttamiselle
Tuomaristo tekee suosituksen jatkotoimenpiteiksi kilpailun tuloksen
perusteella: Jatkosuunnittelutoimeksianto (pää- ja arkkitehtisuunnittelu)
on tarkoitus antaa voittaneen ehdotuksen tekijöille, mikäli Helsingin kaupunki tekee tarvittavat hankkeen jat-
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6.3. Arvostelupöytäkirjan allekirjoitus
Tuomaristo hyväksyi ja allekirjoitti
arvostelupöytäkirjan sähköisesti.

6.4. Nimikuorten avaus
Arvostelupöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen tuomaristo avasi palkittujen ehdotusten nimikuoret. Ehdotusten tekijöiksi osoittautuivat seuraavat
työryhmät:
1. palkinto: Metsäaukio
Tekijät:
Fors Arkitekter:
Sofia Fors Adolfsson, arkkitehti
Blomqvist Arkitektur:
Rebecka Blomqvist Petersen, arkkitehti
Erikoisasiantuntijat:
Claudia Auer, arkkitehti SAFA, Auer&Sandås
arkkitehdit Oy
Aleksi Ojala, paloturvallisuusasiantuntija,
L2 Paloturvallisuus Oy
Antti Heininen, paloturvallisuusasiantuntija,
L2 Paloturvallisuus Oy
Pekka Heikkinen, arkkitehti SAFA, Professori
Puuarkkitehtuuri, Aalto-yliopisto
2. palkinto: Nappulaliiga
Tekijänoikeus:
Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy
Työryhmä:
Erkko Aarti, Arkkitehti SAFA
Arto Ollila, Arkkitehti SAFA
Mikki Ristola, Arkkitehti SAFA
Kuutti Halinen, Arkkitehti SAFA
Lassi Siitonen, Arkkitehti
Lauri Klemola, tekn. kand.
Niina Rissanen, tekn. kand.
Benjamin Åkerblom, tekn. kand.

3. palkinto: Ketju
Petri Piirta, arkkitehti SAFA
Lunastus: Syli
Tekijänoikeus:
Parviainen Arkkitehdit Oy
Tekijät:
Ristimäki, Jani
Itkonen, Kati
Santos, Miguel
Yli-Saari, Veera
Jernström, Jyri
Henttonen, Anne
Alhonoja, Milla
Isokuortti, Terhi
Markkula, Anna
Ristimäki, Johanna (Arkkitehtuuri ja maisemasuunnittelu Nyman + Ristimäki Oy)
Kunniamaininta: Aapiskirja
Jaakko Heikkilä, tekn. kand.
Kunniamaininta: Pihat
Tekijänoikeus:
Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy
Työryhmä:
Erkko Aarti, arkkitehti SAFA
Arto Ollila, arkkitehti SAFA
Mikki Ristola, arkkitehti SAFA
Lassi Siitonen, arkkitehti
Lauri Klemola, tekn. kand.
Benjamin Åkerblom, tekn. kand.
LVI-Asiantuntija:
Juha Pentikäinen, Climaconsult Oy

Liikennesuunnittelu:
Noora Lahtela, Mikko Vuorinen, Sitowise Oy
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Ehdotus Metsäaukio

Maatullin peruskoulu,
päiväkoti ja leikkipuisto
Yleinen kaksivaiheinen arkkitehtuurikilpailu
Kilpailuaika (ensimmäinen vaihe)
26.6.–21.9.2020
Kilpailuaika (toinen vaihe)
1.11.2020–15.1.2021
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