










LINNUNPESÄ 


ARKKITEHTUURI

Lamminrahkan koulukeskus - Linnunpesä sijoittuu tontille kadun ja Kyläpuunaukion viereen. Arkkitehtuurin kantavimpana teemana on 
sisäpihoja muodostavat rakennusmassat, jotka takaavat tilojen valoisuuden ja  luontevan sijoittumisen. Materiaalien kantavana 
teemana on kolmen tekstuurin rauhallinen yhdistelmä -  puu, betoni ja lasi. Massoittelu pyrkii toteuttamaan korkomaailmaltaan 
tasapainoisen kokonaisuuden, joka luo tulevalle rakennuskannalle mielenkiintoisen lähtökohdan. Koulukeskusta sitoo yhteen keskellä 
sijaitseva massa, jossa sijaitsevat koulun pääaulatilat. Muut osat liittyvät suoraan tai välillisesti tähän osaan. Massoja on aukotettu ja 
lomitettu, jotta voitaisiin luoda mielenkiintoisia tiloja ja saapumisreittejä koululle.


ULKO- JA PIHA-ALUEET

Piha-alueiden pääteemana on luonnonläheisyys ja eriaiheiset leikkialueet eri ikäisille lapsille. Päiväkodilla on oma aidattu leikkipihansa 
sisäänkäynnin yhteydessä. Muu piha-alue muototutuu luontevasti käyttäjäryhmien mukaan. Pienemmille lapsille on tilaa omille leikeille 
ja vanhemmille oppilaille on tuotu haastavampaakin aktiviteettiä skeittiparkin ja kiipeilyn muodossa. Pihalla on mahdollisuus myös 
frisbeegolfin heittoon. Tontille jää myös hyvin tilaa luonnontilaiselle metsälle.


Saattoliikenne ja pysäköinti sijoittuu tontin pohjoispuolelle ja sitä erottaa muusta tontista vihervyöhyke. Pysäköinnin vieressä sijaitsee 
myös kootusti suurin osa pihan polkupyöräpaikoista. Polkupyöräpaikkoja on myös sijoitettu tontille sisäänkäyntien yhteyteen.


Lamminrahkan koulun tontille pääsee kulkemaan luontevasti sekä torin suunnalta, että viereisen idänpuoleisen korttelin suunnalta. 
Rakennukseen on suunniteltu läpikulku niin, että piha-aluetta olisi mahdollista käyttää myös koulun kiinniolo aikoina. 
Koulurakennuksen ulkovälinevarasto sijoittuu pihan puolelle, josta on mahdollisuus lainata leikki- ja urheiluvälineitä pihapeleihin. 
Taitotalon kylkeen on sijoitettu taidepuisto, jonka sisällön tuottavat koulun oppilaat. Lapset voivat luvan kanssa tehdä katutaidetta.


AULATILAT

Linnunpesän aulatila on helposti saavutettavissa katutasosta, josta voi valita myös vaihtoehtoisen reitin suoraan rakennuksen toiseen 
kerrokseen. Aulatila muodostaa koko koulun sydämen, kokoamalla kaikenikäiset oppilaat ruokailemaan yhteen tilaan. Myös pienten 
lasten yksikön ravintolatila on yhteydessä aulatilaan. Aulatila muotoutuu erilaisiin tilaisuuksiin liikuteltavien linjastojen ansiosta. 
Oppilaiden lokerosäilytys on sijoitettu pääsisäänkäyntien yhteyteen ja toisen kerroksen aulatila toimii myös näyttelytilana.


Koulun aulan keskiössä sijaitsee koulun sydän, kiehtova Linnunpesä, joka luo mielenkiintoisia ja aisteja herättäviä syvennyksiä ja 
sopukoita, joissa lapset voivat seikkailla, leikkiä tai tehdä koulutehtäviä itsenäisesti tai ryhmässä. Linnunpesän sisällä kulkee portaat 
aulatilan toiseen kerrokseen. Linnunpesärakennelma parantaa myös tilan akustiikkaa ja luo lämpöä kauniilla puupinnallaan. 
Pesämäinen ristiin rastiin liikkuva rakenne varmistaa myös riittävän valon saannin kattoikkunasta.


PIENTEN LASTEN YKSIKKÖ

Pienten lasten yksikön tilat muodostuvat kehämäisesti kotoisan sisäpihan ympärille, joka luo suojaisat olosuhteet käytettäväksi lasten 
päiväunipihana. Koska piha on umpinainen, pihalta kantautuvat leikin äänet eivät kantaudu sinne ja ilmasto säilyy miellyttävänä. 
Oppimistilat jäsentyvät ensimmäisestä kerroksesta toiseen niin, että nuorimmat ovat alhaalla ja siirryttäessä esikouluun ja 
valmistauduttaessa kouluelämään siirrytään toiseen kerrokseen, lähemmäs koulun vanhempia oppilaita. Tällöin esikoululaisten 
siirtyminen koulumaailmaan on jouhevampaa. Kaikilla oppimisalueilla on omat sisäänkäyntinsä märkäeteisen tai eteisen kautta. 
Pienimmillä lapsilla rattaiden säilytys on järjestetty välittömästi sisäänkäynnin yhteyteen.


LIIKUNTA- JA JUHLATILAT

Liikunta- ja juhlatilat sijoittuvat tontin kaupunkikuvallisesti tärkeään kulmaukseen. Liikuntatilojen sijoittaminen katutason alapuolelle 
aktivoi ympäristöä ja luo mielenkiintoisen yksityiskohdan kun ohikulkijat voivat tarkkailla tiloissa tapahtuvia esityksiä ja pelejä. 
Samanaikaisesti kellarikerroksen pukutilat toimivat koulun väestönsuojana. Liikuntatilat ovat saavutettavissa myös suoraan kadulta, 
mikä mahdollistaa iltakäytön muiden tilojen ollessa suljettuna.


TAITO- JA TAIDEAINEET

Taitotalo sijoittuu tontin pohjoisosaan rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen ja se koostuu sekä ala- että yläkoulun taideainetiloista. 
Tilat on sijoitettu siten, että kadulta on mahdollista seurata niissä tapahtuvaa askartelua ja   puuhailua. Sijoittelu mahdollistaa myös 
tilojen iltakäytön.


LUOKAT 3-6

3-6-luokan tilat sijoittuvat Lamminrahkan koulun keskiöön pääosin ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen. Taitotalo on omana 
yksikkönään irrallaan keskusaulasta ja sitä on mahdollista käyttää myös iltaisin.


LUOKAT 7-9

Yläkoulu rakennetaan Lamminrahkan toisessa vaiheessa ja se sijaitsee tontin pohjoispuolella. Tilat jaottuvat niin, että yläkoulun 
taitotalo on rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa alakoulun taitotalon välittömässä läheisyydessä ja muut oppimistilat on keskitetty 
toiseen kerrokseen. Toisen kerroksen kautta on luonteva siirtyminen koulun yhteisaulatiloihin ja kielikeskukseen, joka sijaitsee 
keskiaulan kolmannessa kerroksessa. Tällöin kaikki oppilaat kolmannesta yhdeksänteen luokkaan pystyvät käyttämään tiloja helposti.


YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS JA KESTÄVÄ KEHITYS

Koulukeskuksen suunnittelussa on huomioitu uuden kaava-alueen mahdollinen tiivis rakentaminen. Linnunpesä on rakennettu tiiviisti 
tontin yhdelle laidalle, mikä mahdollistaa tontin jatkokehityksen tulevaisuudessa. Rakennuksen tilat on suunniteltu selkeäksi 
kokonaisuudeksi ja nyt suunnitelmassa olevaa periaatetta voidaan käyttää esimerkiksi koulun laajentamiseen. Tontin tehokas käyttö 
mahdollistaa myös laajemmat luontoalueet. Koulukeskuksen tilat on sijoitettu siten, että laaja koulutuoiminnan ulkopuolinen käyttö 
mahdollistuu.
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