










Johdanto 

Ystävyys, ehkäpä kaikista tärkein asia ihmisen maailmassa. Jokainen meistä on erilainen ja jokaiselle on oma paikka yhteisössä. 

Oppien kasvamme yhteisöksi, jossa yhdessä oleminen ja huomioon ottaminen ovat pienten perustavia kiviä. Näille peruskiville 

rakentuu Lamminrahkan uusi koulukeskus ”Ystävien kylä”.  

Kaupunkikuva ja arkkitehtuuri 

Koulurakennus luo alueelle persoonallisen ja tunnistettavan sekä helposti lähestyttävän talon, joka viestii ulkoarkkitehtuuriltaan 

mansardikattoineen turvallisuutta ja maanläheisyyttä. Avoin aula sekä suojaisan sisäänvedon alla oleva pääsisäänkäynti kutsuu 

astumaan sisään. Pitkä näkymä keskusta-aukiolta rakennuksen läpi vahvistaa kutsuvuutta sekä läpinäkyvyyttä.  Rakennus rajaa 

aukiota piirtäen esiin Lamminrahkan uuden keskustan. Sopeutuen yhtäaikaisesti alueen mittakaavaan se liittyy tiiviisti 

kaupunkitilaan. Ystävien kylä on koostaan huolimatta rauhallinen massoittelultaan. Tiivis ja selkeästi kolmeen eri kerrokseen 

sijoittuminen mahdollistaa pihan jättämisen suurelta laajuudeltaan metsäiselle välintunti- ja oppimistiloille. Koulua ympäröivä 

puusto ja metsäisyys luo mieltä ja aisteja rauhoittavan ympäristön. Luonto tulee lähes rakennuksen sisälle sen muodosta johtuen. 

Luonteeltaan rakennus on urbaani ja toimii maamerkkinä. Kellotorni herättää huomion eri suunnista kauempaakin lähestyttäessä. 

Kouluajan ulkopuolella rakennus palvelee myös alueen muita asukkaita, jonka reitit sekä yhteiskäyttöiset tilat ovat otettu 

huomioon eri sisäänkäynteinä. Pääsisäänkäynti on helposti havaittavissa saapumisakselien risteyksessä keskusta-aukion kulmassa. 

Julkisivut ovat ekologisesti ja myrkyttömästi käsiteltyä puuta. Se harmaantuu kauniisti tuoden ajallista patinaa sekä tekstuurimaista 

julkisivua ajan myötä. Puun valinta julkisivu kuvastaa koulun sisä- ja ulkoarkkitehtuurin pitkäaikasuutta ja turvallisuutta. Vesikatto 

on konesaumattua peltiä. Katoille avautuu kaksi kattoikkunaa jotka tuottavat rakennuksen molempien siipien sisäosiin valoa. 

Etelään kallistuvalle suurimmalle kattolappeelle on luontevin sijoittaa aurinkopaneelit täydessä laajuudessaan. 

Tilat ja toiminnot 

Kaikki Ystävien kylän toiminnot kohtaavat ja limittyvät talon keskipisteenä toimivan valoisan sekä monikäyttöisen pääaulan ja 

ruokailutilan yhteyteen. Ruokailuaula on mahdollista jakaa useampaan osaan ja sen sydämenä toimii keskeinen oppimisporras. 

Ensimmäiseen kerrokseen sijoittuvat päiväkodin pienempien lasten kotialueet ja luonteeltaan julkisemmat tilat sekä huoltoa 

vaativat tilat. Päiväkoti sijaitsee ikään kuin omassa siivessä, johon yhteys keittiöstä on sujuva. Taito ja taitoaineet muodostavat 

yhtenäisen kokonaisuuden jota on luonteva laajentaa rakentamisen toisessa vaiheessa. Osa tilojen käytöstä siirtyy uuteen osaan. 

Kielten ja viestinnän tilojen sijanti taito ja taitoaineiden tilojen läheisyydessä mahdollistaa joustavan hyödyntämisen studiotiloille. 

Taitoaineiden iltakäyttö painottuu talon Mossin Puistotien puoleiseen sivuun. Suunnitteluaula muodostaa iltakäytön toimintojen 

keskeisimmän pisteen. Päiväkodin salille sekä liikuntasalille on iltakäytön mahdollistava erillinen sisäänkäynti. Liikuntatiloja voidaan 

käyttää täysin erillään koulun muista tiloista. 

Ylempiin kerroksiin sijoittuu aineopetuksen tilat sekä kotialueet monikäyttöisine ja joustavine kokonaisuuksineen. Välipohjien aukot 

yhdessä suuren pääaulan kanssa luovat tunteen yhdestä soljuvasta tilasta. Kotialueet ovat sijoitettu siten että eri ikäluokkien 

välinen opetus olisi joustavaa sekä yhteys aineopetuksen tiloihin sujuvat ja helpot. Varhais- sekä esiopetuksen opetusalueet ovat 

mahdollista yhdistää siten että ne noudattavat vuosiluokkaan sitoutumatonta yhteisopetusta. Ne liittyvät lähekkäin päiväkodin 

tiloihin. Vanhempien lasten sekä koululaisten oma maailma löytyy 3. kerroksesta johon on turvalliset omat yhteydet ulos vaate- 

sekä kenkätiloineen. Opetussolukot liittyvät toisiinsa ryhmä- ja yksilötyöskentely sekä aula- ja leikkitilojen välityksellä. 

Yhteiskäyttöiset tilat vahvistavat yhteisöllisyyden sekä yhteisöllisyyden tunnetta yli ikärajojen.  Avoimet oppimisympäristöt 

kiertyvät pääaulan ympärille kerroksissa.  

Liikenne ja huolto 

Pysäköinti sekä koulun saatto on sijoitettu tontin pohjoisreunaan yksisuuntaiselle tonttikadulle Mossin Puistokadun kautta. 

Päiväkodin saattoliikenne on ohjatusti eteläosan liityntäparkkialueelta. Koulun pysäköintialuetta voidaan käyttää joustavasti eri 

toiminnoille eri kellon aikoina. Huoltoliikenne kulkee myös samaa pysäköintireittiä tontin pohjoisosassa. Huoltopiha on täysin 

eriytetty muusta liikenteestä ja sen yhteydessä sijaitsee huoltoa vaativat tilat ulkoyhteyksineen. 

Kevyt liikenne voi saapua kaikista suunnista turvallisesti sekä viihtyisää reittiä pitkin koululle. Pyöräpaikkoja on sijoitettu pihan 

puolelle  ja sisäänkäyntien yhteyteen. Mopopysäköinnille on varattu 2. vaiheessa turvalliset omat pysäköintitaskut pysäköintialueen 

yhteyteen.  

Rakenne 

Ystävien kylän runko on yhdistelmärakenne, jossa pääosin kantavat rakenteet ovat massiivipuusta. Porrashuoneet ovat betonia ja 

toimivat tehokkaasti puurungon jäykistäjänä. Massiivipuu pilari-palkkirunko on ympäristövalinta ja sen logiikkaa voidaan helposti 

havainnollistaa oppilaille. Ulkoseinät ovat CLT-puuelementeistä valmistettuja ei-kantavia seiniä, joten kaikki väliseinät voidaan 

toteuttaa kevytrakenteisena. Tämä mahdollistaa sen että tilat voidaan avata toisiina ja tehdä väliseinät vapaavalintaisesti. 



Ulkoseinät varustetaan kivivillaeristeellä. Kivivilla ominaisuuksien ansiosta, ei-hydroskooppinen ja ei-kapillaarinen kivivilla ei päästä 

vettä imeytymään mutta se läpäisee vesihöyryä. 

Välipohjat sekä yläpohja sekä alapohja toteutetaan myös CLT puuelementtirakenteisena. Ulospäin korostuvat mansardikatto pitää 

sisällään 3. kerroksen opetustiloja sekä sinne voidaan sijoittaa luontevasti kylmä kanava/tekniikkaullakko. Kosteusteknisesti varma 

valinta, sillä havaittaessa puutteita veden eristyksessä ei ole kosteus vielä mahdollisesti kerennyt suoraan käyttötiloihin. 

Mansardikaton kattotuolit ovat liimapuisia naulalevyjä. Peltikatteen vaatima kattokulmasta johtuen että kanavaullakon korkeus ei 

kasva liian suureksi. Yläpohja on eristetty puhallusvillalla ja sinne voidaan tehdä oppilaille turvallisesti tutustumisretkiä.  

Alapohja on koneellisesti tuulettuva tila. 

Energiatehokkuus ja elinkaari 

Suoraan etelään päin avautuvia pintoja on pyritty minimoimaan sijoittamalla mm liikuntasali minimimaalisine ikkunoineen sekä 

sisään vetämällä koulun ja päiväkodin sisäänkäynnit. Rakennuksen talotekninen suunnittelu tehdään energiatehokkaasti 

turvallisuutta unohtamatta. Ilmanvaihto jaetaan vyöhykeittäin 5 eri konehuoneeksi joista 1 toteutetaan laajennuksen yhteydessä. 

Opetusryhmille on omat koneensa jota voidaan ohjata käyttötarpeen mukaan sekä liikuntasalille pukuhuoneineen on omansa. 

Maalämpöä hyödynnetään älykkäästi sekä lämmityksessä että jäähdytyksessä täydentäen kaukolämpöä. Materiaaleja sekä pintoja 

valitessa pidetään erityistä huolta rakennuksen elinkaaresta. Lattiamateriaalit valitaan miellyttäväksi, liimattomaksi sekä akustiset 

ominaisuudet täyttäviksi. Massiivipuiselle rungolle elinkaaritavoite on 100:sta vuodesta 150 vuoteen. 

Ulkotila ja oppi 

Ystävien kylän ulkotilat ovat fyysisen oppimistilan täydentävä lisä, joka tukee lasten kasvamista sekä ympäristötietoisuutta. 

Ulkotilat mahdollistavat kouluikäisten lasten kohtaamisen ja siten tilaisuuden sosiaalisten taitojen kehittymiseen, toki eri 

ikäryhmien tarpeita painottaen. Välituntipihojen lisäksi ulkotila jakautuu kolmeen ympäristöpainotteiseen alueeseen, 

metsäluokkaan, koulupuutarhaan sekä sadepuutarhaan. Taide, luonnonilmiöiden havaitseminen ja alueen historia ovat teemoja 

joita tuodaan koulupihoihin laittein ja teoksin. Eri ulkotilat varustetaan teemoittain erilaisin toiminnoin ja samalla ne 

havainnollistavat luonnon moninaisuutta sekä kiertoa. Luovuutta ja itsensä ilmaisua tuetaan erilaisilla toimintamalleilla ja 

rakenteilla. Lähiliikuntapuistoa hyödynnetään kannustamaan liikkumiseen sekä järjestämään liikuntatunteja alueella. Puiston tueksi 

tehdään koulun tontille koripallo- sekä pienpallokenttä, jotka ovat avoimesti käytettävissä myös alueen asukkaille. Päiväkodin 

pihasta rajataan pienempien alue, jossa on turvallista leikkiä ja valvoa. Leikkivälineet ja varusteet sijoitetaan ikäryhmittäin 

keskitetysti omiin leikkisaarekkeisiinsa. Alueelta kaivettavasta maa-aineksesta muodostetaan leikki- ja oppimiskumpareita.  

Kasvillisuus ja hulevesi 

Kasvillisuus muodostuu suurimmaksi osaksi uudesta istutettavasta puustosta. Puulajeja valittaessa arvotetaan nopeakasvuisuuteen 

ja kestävyyteen taipuvia lajeja. Olemassa olevaa puustoa pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon etenkin tontin 

pohjoisosassa ja siihen kiinnitetään erityishuomiota metsämäisen tunnelman säilyttämiseksi. Niitä täydennetään ja niiden sisään 

muodostetaan sadepuutarha, metsäluokka sekä koulupuutarha. Puusto luo miellyttäviä pienilmastoja sekä tiloja leikille ja 

oppimiselle. Koulupuutarhaan istutetaan hyötykasvien lisäksi myös erikoisempia sekä jalosukuisempia puita. Lisäksi muita kasveja 

ja pikkupuita istutetaan pienemmissä ryhmissä rikastuttamaan puuston välisiä tiloja. Pihan pohjoisosassa on sadepuutarhassa 

hulevesiaihe. Aihe on turvallinen paikoin kasvillisuuspintainen painanne kasvaen kostean paikan kasveja sekä paikoin kivetty. 

Painanteen ylittää pitkospuut.  

Vaiheistus ja laajuustiedot 

Ystävien kylä rakennetaan kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan pienten lasten yksikkö täydessä 

laajuudessaan. Tämän lisäksi pienten sekä isojen kielten ja viestinnän tilat sekä teknisten tilojen varaukset toteutetaanjo tässä 

vaiheeseen. Rakennus nousee suunniteltuun harjakorkoon. 

Toisen  vaiheen massa rakennetaan paikoitusalueen päälle laajentaen paikoitusta pohjoisemmaksi. Toinen vaihe rakennetaan 

kolmeen kerrokseen sisältäen isojen lasten tilat. Osa taitotalon uusista tiliosta sijoitetaan 1. vaiheen tiloihin ja vanhat taitotilat 

väistyvät laajennukseen. 

1.vaihe Bruttoala: yht. 13.169 brm² - Pysäköinti: yht. 14 AP + 1 LE-AP 

2.vaihe Bruttoala: yht. 15.509 brm² - Pysäköinti: yht. 18AP + 2 LE-AP+20 MP 
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