
Kangasalan Lamminrahkan koulukeskus - yleinen arkkitehtuurikilpailu, selostus ”Ruskaretki” 

Arkkitehtuuri ja kaupunkikuva 

Ehdotus “Ruskaretken” arkkitehtonisen ilmeen luo nelisakarainen massa, joka on pilkottu kattomuodolla 
pienemmiksi lohkareiksi. Kaupunkikuvallisen ytimen luo liittyminen torin kivikortteliin. Tämä toteutuu kadun 
puolella hillityllä yhtenäisellä tiilipinnalla, jota värittävät sisäänkäyntejä korostavat väripilkut. Ulkoilupihan 
puolelta massa jakautuu kolmeen pienempään eri väriseen kokonaisuuteen, pienten lasten yksikön keltaiseen 
pihaan, yläkoulun punaiseen pihaan ja näiden väliin jäävään yhteispihaan.   Arkkitehtonisesti on korostettu 
rakennuksen julkista luonnetta ja yhdistetty se aikaa kestäviin materiaaleihin. 
 
 
Materiaalit ja ekologisuus 

Rakennuksen runkomateriaaliksi on esitetty ulkoseiniin Poroton-kennoharkkotiiltä, joka on yksiaineisena 
materiaalina kosteusteknisesti hengittävä ja varma rakenne. Kennoharkko on pitkällä aikavälillä 
toimintavarmuutensa vuoksi betonia kestävämpi ja ekologisempi vaihtoehto. Julkisivut on kuitenkin suunniteltu 
niin, että rakennuksen kokonaisilme ei kärsi, vaikka runkomateriaali vaihdettaisiin esimerkiksi kustannussyistä 
betonirakenteiseksi. Runkomateriaalin lisäksi ekologisuutta lisätään katolle sijoittuvilla aurinkopaneeleilla. 
Muutoin ekologiseen toimintaan pyritään nimenomaan tilankäytön tehokkuuden ansiosta. Sisämateriaaleissa 
on pyritty hallittuun värimaailmaan sekä rajattuun materiaalipalettiin.  

Retkeilyteema ja taide 

Luonto ja retkeilyteema on pyritty huomioimaan ehdotuksessa monipuolisesti. Värimaailma sekä materiaalit on 
sekä sisätilassa että ulkoilupihoilla pyritty pitämään luonnonläheisinä. Metsän teemoja on tuotu koulun pihaan 
mm. maanpohja-kunttana sekä turvahakkeessa ja hiekassa. Luontoteemaa on pyritty vahvistamaan myös sillä, 
että mahdollisimman monista opetustiloista on samasta kerroksesta yhteys ulos, jolloin siirtyminen oppimaan 
ulkotiloihin sujuu vaivatta. Ulkoilutiloissa on myös panostettu opetuksellisiin elementteihin kuten 
elämysmetsään ja niittyyn sekä esiintymiset tai opetustilanteet mahdollistaviin katoksiin ja portaisiin.  

Taiteen sijoittamisessa rakennukseen on pyritty nivomaan yhteen toiminnallisuus ja luontoteema. Sisätiloihin 
on esitetty esimerkiksi akustoivia tilataideteoksia siipien keskustiloihin tai toisaalta esimerkiksi luontoteemaa 
tukevaa sammalseinää. Esittävämpää on suunniteltu sisäänkäyntien yhteyteen sekä erottamaan toiminnalliset 
kokonaisuudet toisistaan esim. kotialueen eläimen tai kasvin pohjalta. Taiteessa pyritään paikallisuuteen: 
kotihahmot voivat olla esimerkiksi Pirkanmaan alueen maakuntaeläimiä. Taidetta voidaan toteuttaa esim. 
silkkipainona lasiin, tai perforointina esim. puu- tai teräslevyyn.    

Vaiheistus ja monikäyttö 

Tilat on koostettu kokonaisuuksiksi siten, että siirtyminen koulutiellä sujuisi mahdollisimman mutkattomasti 
ikäportaalta toiselle. Samoin tilat on linkitetty toisiinsa niin, että ryhmäkokojen vaihdellessa lisätilaa saadaan 
helposti läheltä omaa kotialuetta. Monikäyttöisyyttä on lisätty myös tilojen välisillä yhteyksillä, jotka linkittävät 
eri kokonaisuudet toisiinsa. Lähes kaikki koulun osat ovatkin käytettävissä erikseen omina lohkoinaan myös ilta-
aikaan. 

Rakennus on esitetty toteutettavaksi kahdessa vaiheessa. Vaiheistus on suunniteltu siten, että tilojen 
uudelleenorganisointia tarvitaan mahdollisimman vähän siirryttäessä ensimmäisestä toiseen vaiheeseen. Osa 
toiseen vaiheen tiloista toteutetaan jo ensimmäisen vaiheen yhteydessä, mutta näille esitetään aluksi 
vaihtoehtoista käyttöä.  
 

Pinta-alat:  
1. vaihe: kerrosala 11 669 kem2, bruttoala12609 brm2 
2. vaihe: kerrosala 14 890 kem2, bruttoala 15972 brm2 
Tilavuus 1. vaihe 80 000m3, 2. vaihe 91807m3 

 
Pysäköintipaikat:  
autopaikat 20 ap, joista 3 kpl LE-paikkoja, pyöräpaikat: 820 pp, joista katettuja 400 pp 
Pienten lasten yksikön yhteydessä 116 pp, 80 (katettu) + 36 (kattamaton) pyöräpaikkaa. 












