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”Laulava lintukoira”
Kaupunkirakenteellinen konsepti
Rakennus koostuu eri ikäluokkien opintoympäristöistä,
jotka rakennetaan vaiheittain. Tätä lähtökohtaa on
korostettu korttelitypologiassa toisistaan erottuvina
kappaleina yhden suurmuodon sijaan. Vaiheittain
rakentaminen on myös selkeäpää ja luontevampaa valitun
konseptin mukaisesti.
Rakennus muodostaa tontin etelä- ja itärajaa reunustavan
kokonaisuuden, joka aukeaa länteen liikuntapoistoon ja
pohjoisen lähiluontoon.
Kaupunkikuva, arkkitehtuuri
Julkisena rakennuksena rakennuksen hahmo poikkeaa
ympäröivästä rakennuskannasta lohkaremaisina
kappaleina, joita yhdistää matalampi aulatilojen akseli.
Pienten lasten yksikkö erottuu leikkisämmillä
julkisivuteemoilla sijoittuen tontin rauhallisempaan
lounaisnurkkaan.

Muilla rakennuksilla on yhteisiä sommittelullisia
elementtejä, mutta erilaisilla julkisivuverhoiluilla jokaisella
on oma erityinen identiteettinsä. Eri lohkojen materiaali
näyttäytyy myös rakennuksen sisätiloissa.
Taitotalot ja vanhempien koululaisten tilojen rakennukset
ovat tiiliverhoituja. Pienempien lasten yksikkö on
puuverhoiltu. Aukion reunassa sijaitsevat liikunta- ja
juhlatilat on verhoiltu alumiinikomposiittilevyllä. Näin sen
hierarkinen asema suhteessa ympäröiviin rakennuksiin
korostuu kaupunkikuvassa.
45 astetta käännetyillä harjakatoilla on luotu typologialle
dynaamista keinahtelua. Kattomuoto mahdollistaa myös
aurinkopaneelien sijoittamisen lappeille.
Julkisivujen ikkunoiden artikulointi perustuu kolmen metrin
moduuliin, jonka johdosta rakennuksesta muodostuu
harmoninen kokonaisuus. Lasten yksikön ja liikuntatilojen
funktioita on korostettu konseptista poikkeavilla
sommitteluteemoilla.

Toiminnot
Yksi eri vaiheiden sijoittelun lähtökohdista on ollut
vaiheittain rakentamisen mahdollisimman luonteva
toteutus. Toinen vaihe voidaan rakentaa niin, ettei muun
koulun toiminnot tontin eteläpuolella häiriinny työmaan
aikana.
Aktiivinen rajapinta muodostuu torin laidalle, jossa
sijaitsevat liikuntatilat tuovat aukiolle elämää ja
tarkkailtavaa. Ko. tilat aukeavat koulurakennuksen aula- ja
ruokailutiloihin, johon aukeavat myös musiikin opetuksen
ja taiteen tilat.
Rakennus sijaitsee aluekeskuksessa, joten sitä voidaan
lähestyä eri suunnista useiden sisäänkäyntien kautta.
Sisäänkäyntien yhteydessä piha-alueella sijaitsevat alueet
polkupyörien pysäköinnille.
0-2-vuotialla on oma aidattu pihansa, kun taas 3-5vuotiaat pääsevät omien sisäänkäyntiensä kautta etelän
piha-alueelle.

Esikoululaiset ja 1- ja 2-luokkalaisten sisäänkäynnit ovat
välituntipihan puolella.
Kielten opetuksen tilat sijaitsevat yhdessä 3-6-luokkien
yksikössä. Tilasuunnittelussa on pyritty käytävämäisyyden
välttämiseen ja itse tilat toimivat osittain puolijulkisina
aulatiloina rauhallisempien opiskelu- ja ryhmätyötilojen
lisäksi. Keskeisenä tavoitteen on ollut, että tilojen välillä
voidaan kulkea erilaisten reittien kautta. Näin muodostuu
mielenkiintoista ja vaihtelevaa opintoympäristöä.

Bruttoalat:
Pienten lasten yksikkö
3-6-luokat
7-9-luokat (2. vaihe)

3430 brm 2
7200 brm 2
3700 brm 2
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”Laulava lintukoira”
Kaupunkirakenteellinen konsepti
Rakennus koostuu eri ikäluokkien opintoympäristöistä, jotka rakennetaan vaiheittain. Tätä lähtökohtaa on korostettu
korttelitypologiassa toisistaan erottuvina kappaleina yhden suurmuodon sijaan. Vaiheittain rakentaminen on myös
selkeäpää ja luontevampaa valitun konseptin mukaisesti.
Rakennus muodostaa tontin etelä- ja itärajaa reunustavan kokonaisuuden, joka aukeaa länteen liikuntapoistoon ja
pohjoisen lähiluontoon.

Kaupunkikuva, arkkitehtuuri
Julkisena rakennuksena rakennuksen hahmo poikkeaa ympäröivästä rakennuskannasta lohkaremaisina kappaleina,
joita yhdistää matalampi aulatilojen akseli. Pienten lasten yksikkö erottuu leikkisämmillä julkisivuteemoilla sijoittuen
tontin rauhallisempaan lounaisnurkkaan. Muilla rakennuksilla on yhteisiä sommittelullisia elementtejä, mutta
erilaisilla julkisivuverhoiluilla jokaisella on oma erityinen identiteettinsä. Eri lohkojen materiaali näyttäytyy myös
rakennuksen sisätiloissa.
Taitotalot ja vanhempien koululaisten tilojen rakennukset ovat tiiliverhoituja. Pienempien lasten yksikkö on
puuverhoiltu. Aukion reunassa sijaitsevat liikunta- ja juhlatilat on verhoiltu alumiinikomposiittilevyllä. Näin sen
hierarkinen asema suhteessa ympäröiviin rakennuksiin korostuu kaupunkikuvassa.
45 astetta käännetyillä harjakatoilla on luotu typologialle dynaamista keinahtelua. Kattomuoto mahdollistaa myös
aurinkopaneelien sijoittamisen lappeille.
Julkisivujen ikkunoiden artikulointi perustuu kolmen metrin moduuliin, jonka johdosta rakennuksesta muodostuu
harmoninen kokonaisuus. Lasten yksikön ja liikuntatilojen funktioita on korostettu konseptista poikkeavilla
sommitteluteemoilla.

Toiminnot
Yksi eri vaiheiden sijoittelun lähtökohdista on ollut vaiheittain rakentamisen mahdollisimman luonteva toteutus.
Toinen vaihe voidaan rakentaa niin, ettei muun koulun toiminnot tontin eteläpuolella häiriinny työmaan aikana.
Aktiivinen rajapinta muodostuu torin laidalle, jossa sijaitsevat liikuntatilat tuovat aukiolle elämää ja tarkkailtavaa. Ko.
tilat aukeavat koulurakennuksen aula- ja ruokailutiloihin, johon aukeavat myös musiikin opetuksen ja taiteen tilat.
Rakennus sijaitsee aluekeskuksessa, joten sitä voidaan lähestyä eri suunnista useiden sisäänkäyntien kautta.
Sisäänkäyntien yhteydessä piha-alueella sijaitsevat alueet polkupyörien pysäköinnille.
0-2-vuotialla on oma aidattu pihansa, kun taas 3-5-vuotiaat pääsevät omien sisäänkäyntiensä kautta etelän pihaalueelle. Esikoululaiset ja 1- ja 2-luokkalaisten sisäänkäynnit ovat välituntipihan puolella.
Kielten opetuksen tilat sijaitsevat yhdessä 3-6-luokkien yksikössä. Tilasuunnittelussa on pyritty käytävämäisyyden
välttämiseen ja itse tilat toimivat osittain puolijulkisina aulatiloina rauhallisempien opiskelu- ja ryhmätyötilojen lisäksi.
Keskeisenä tavoitteen on ollut, että tilojen välillä voidaan kulkea erilaisten reittien kautta. Näin muodostuu
mielenkiintoista ja vaihtelevaa opintoympäristöä.
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