








”FLOWER”

IDENTITEETI JA KAUPUNKIKUVA

Ehdotus muodostaa Lamminrahkan keskustaan keskeisen kohtaamispaikan ja alueen ytimen. Tämä

nivoaa korttelit yhteen vahvalla yhtenäisellä ilmeellään. Koulurakennus tukeutuu  keskuksen

positiivisiin ominaisuuksiin ja on kutsuva julkinen rakennus omana hahmonaan.

Rakennus mukautuu massoittelullaan polveilevaan rinnemaaston eri tavoin. Koulukeskus liimautuu

lähes kiinni Mossin puistokatuun ulokkeineen ja sisäänvedoin. Ratkaisu luo suojaisia oleskelualueita

tiiviissä katutilassa. Porrastuva julkisivu- ja kattomaailma ilmentää lisäksi alueen luonnonmukaista

rakennetta ja huomioi eri-ikäisten lasten mittakaavan. Tästä rakentuu omanleimainen, ja  huomiota

herättävä keskustarakennus.

Avoimet oppimisympäristöt ja sisäänkäyntien sijoittuminen ympäri rakennuksen nivovat

Lamminrahkan koulukeskuksen paikkaansa kokoavana risteyspaikkana.

Rakennus rajautuu kompaktina massana Mossin puistokatuun. Tällä tavoin piha-alueille ja

rakentamisen vaiheistukselle jää luontevat alueet korttelissa. Ratkaisu luo talolle energiatehokkaan ja

muuntojoustavan paletin. Pääjulkisivumateriaali on tiili eri vaihdoksin. Rakennuksen aukotus on

selkeää ja rytmikästä.

Rakennus koostuu toiminnallisesti erityyppisistä vyöhykkeistä. Julkisimmat osat sijaitsevat talon

keskialueella. Alue on täysin muuntojoustavaa tilaa, jossa kaikki rakennuksen toimijat kohtaavat.

Tähän tilaan avautuvat kaikki tilaryhmät. Tilaryhmäkokonaisuudet oppimissolujen ohessa ovat

muuntojoustavuuden alustoja, jotka voidaan muuntaa yhteishengessä kuhunkin tarpeeseen sopivaksi.

Sisääntuloaula ja ruokailutilat muodostavat rakennuksen julkisen sydämen. Salit

näyttämötoimintoineen avautuvat tähän kokonaisuuteen luontevasti.

Kaikille käyttäjille on järjestetty omat sisäänkäynnit ympäri rakennuksen. Pohjakerroksesta

sijaitsevat pääosa Taidetalon tiloista. Kaikkien pääsisäänkäyntien yhteyteen on varattu tilaa

kenkähyllyköille. Ulkokengät riisutaan pääsääntöisesti sisään tultaessa. Tämä mahdollistaa akustisien

ja visuaalisen materiaalipaletin käytön vastaten uuden oppimisympäristön vaatimuksia.



RAKENNE

Rakennus perustuu selkeään pilari-palkkirakenteeseen. Moduuliverkko mahdollistaa hyvin

muuntojoustavan ratkaisun. Ehdotuksen myötä Lamminrahkan koulukeskus voidaan rakentaa myös

puurakeneisena runkona, joka sprinklataan avoimen järjestelmän mahdollistamiseksi. Tarvittaessa

rakenteissa voidaan käyttää hybridiratkaisuja, jossa perinteinen puurakentaminen yhdistyy muihin

materiaaleihin.

Vaipaltaan talo on erittäin energiatehokas. Tilat kiertyvät tehokkaasti keskustilojen ympärille

minimoiden vaipan määrän. Rakennuksen sydämeen luodaan luonnonvaloa ylävalon ja

päivänvalonkiertoon perustuvan LED-valaistuksen myötä. Nollaenergiatavoitteen

mahdollistamiseksi talotekniikka toteutetaan optimoiduilla ratkaisuilla yhdessä kattavan

aurinkopaneelijärjestelmän kanssa. Isoimpien lasipintojen määrä ja sijoitus on tarkoin harkittu. Täten

luonnonvaloa saadaan myös rakennuksen keskeistiloihin. Rakennus varustetaan vesikiertoisella

lattialämmitysjärjestelmällä. Ilmanvaihtokonehuoneet on sijoitettu hajautetusti omille

palvelualueilleen.

II-vaiheen laajennus sovitetaan rakennuksen luoteisnurkkaan. Rakentamisen aikaiset

työmaatoiminnot ja –liikenne toteutetaan häiritsemättä muun koulun toimintaa.

Pinta-alat

hyötyala   11100 hym2

bruttoala 14100 brm2


