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erra tar joaa lapsi l le hedel-
mäll isen alustan helpolle 
ja turval l isel le oppimisel le 
inspiroivassa ja vir ikkeell i -

sessä ympäristössä.  Koulukeskus 
toimii kokoontumispaikkana kaikil -
le ikäryhmil le edistäen asuinalueen 
yhteistä hyvinvointia l i ikkumisen 
ja kulttuurin muodossa. Monipuoli -
set l i ikuntati lat si jaitsevat heti  to-
rin pääsisäänkäynnin läheisyydes-
sä,  rajaten yksityiset oppimist i lat ja 
julkiset toiminnot toisistaan. Ter-
ra on Lamminrahkan asuinalueen 
ydin,  josta asukkaat ja yhteisö saa-
vat i loa ja voimavaroja elämään.

T E R R A

ASEMAPIIRROS

Lamminrahkasta  suunni tel laan el invoimaista 
ja  luonnonlähe istä  asuinaluetta ,  jossa ympä-
r istön vehreys ja  koskemattomuus ovat tärkei-
tä e lementtejä.  L i ikuntapuiston ja koulukes-
kuksen pihan vä l inen ra jap inta on saumaton 
ja  rakennuksen s i jo it te lu  ohjaa kulk ijaa koht i 
l i ikuntapuistoa.  Olemassa olevaa puustoa on 
pyri t ty  säästämään ja hyödyntämään tont i l -
la er i  tavoin korostaen alueen autentt isuutta. 

Rakennuksen arkki tehtuurissa on halut-
tu  hyödyntää luonnonmukais ia rakennusma-
ter iaaleja ja muotokielel lä  v iest it tää alueen 
kohtaamispa ikan tuntua ja tunnelmaa.  Kulku-
neuvoli ikenne ja  pysäköint i  on  si jo ite ttu ton-
t i l la pohjo isosaan Mossin puistokadun var-
teen jättäen tor iaukion alueen vapaammaksi 
kevye lle l i ikenteel le.  Lastaus -ja  huol tolai tu-
r i  s i jai tsee rakennuksen i täs ivu l la kadun var-
ressa he lpottaen huol to l i ikenteen toimintaa.   

LEIKKAUS

Koulun ensimmäisen ja toisen vaiheen väl i in 
si joit tuva taidepiha muodostaa suojaisan ja 
elämyksell isen ti lan.  Luonnonmukainen kas-
vi l l isuusvyöhyke suuren,  maamerkkimäisen 
männyn kera rajaa ti lan helposti  valvottavaksi 
mutta samalla maanläheiseksi .  Suuret,  avarat 
ikkunat taidepihaa rajaavi l la seini l lä luo kau-
ni in ja jännittävän maiseman opetust i loista 
u los .

LEIKKAUS 1:400

ASEMAPIIRROS  1:1000



TERRA
2/5

Muuntuva oppimisympäristö avaa kulk ijal le mahdoll isuuden 
hengittää ja hengähtää.  Avoimet kot i luokat ja ni istä 
avautu-va soluaula tarjoavat jokaisel le omanlaisens  paikan 
opiskelul le.
Muunneltavuuden avul la voidaan luokkia yhdistel lä suurik-
si  kokonaisuuksiks i , tai  sulkea kun halutaan opiskelul le rauhaa. 

1. VAIHE
1. KERROS

2. VAIHE
1. KERROS

2. VAIHE
2. KERROS

2. VAIHE
3. KERROS

1. VAIHE
2. KERROS

TILAKAAVIO - AKSONOMETRIA

= JOUSTAVIA AULATILOJA
OLESKELUUN JA OPETUKSEEN

= MUUNTUVAT OPETUSTILAT

SOLUKAAVIO
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JULKISIVULEIKKAUS  
1:50

+ 5,00

PIHA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 

Suunnittelun punaisena lankana toimi i  raken-
nuksen keskiössä s i jaitseva taidepiha,  jonka 
ympär i l le si joittuvat  taiteen ja kulttuurin pe-
dagogiset ti lat .  Askareiden lomassa annetaan 
mahdoll isuus inspiroitua uuteen maalaukseen 
tai  sävellykseen, kun luonto on läsnä.  Taidepi-
han l isäksi myös ulkoi lmapihaa sekä ympäröivää 
metsää pyritään hyödyntämään oppimisessa.  
Metsän lomassa s ijaitsevat kodat antavat 
mahdoll isuuden pitää oppitunnin ulkona tai  

 Piha on 
jaoteltu ni in,  että eri  akt ivi teetei l le on omat 
alueensa ja kaik issa r i i t tää tutk ittavaa ja 
opittavaa. 

TILAT 

Rakennuksen toiminnall inen tehokkuus 
korostuu 

mivat  oleskeluti loina,  jotka voivat  
muuntua tarvit taessa opetuskäyttöön. 
Luokkati lojen muuntojoustava t i laratkaisu 
mukautuu tulevaisuuden opetustarpeis i in ja 
tar joaa luontevan oppimisalustan, joka kehittyy 
käyttäjän tarpeiden mukaan. 

Sisäti loihin monistettu taidepihan idea luo mo-
nia vi ihty isiä aulat i loja oppimisel le sekä opis-
keluun. Aulat  ovat  suuressa merkityksessä 
myös opetuksen kannalta,  s i l lä sinne voi myös 
vetäytyä tekemään tehtäviä omaan lempipaik-
kaansa.  Jokaisel la aulal la on oma teemansa, 
r i ippuen si itä missä ne si jaitsevat.  
Jokainen aula on oma maailmansa, joka 
toivottaa tervetul leeksi aina t ietyn aineen tai  
alueen luokse.

JULKISIVUT 

Julk isivussa inspiraationa toimii  läheinen ja 
ympäröivä metsä.  Korkealle nousevat kantavat 
puupalkit  repl ikoivat  uljasta mäntymetsää.  Puu 
on vahvast i  läsnä kaikkial la rakennuksen 
pinnoissa,  vars inkin s isäpinnoil la.  Vastapaino-
na toimii  luonnonharmaa betoni luomatta kui-
tenkaan l i ian vahvaa kontrast ia. Toisessa vai-
heessa rakentuva y läaste nousee puupalkkien 
päälle ja sen pinnassa käytetään valkoista rap-
pausta.  Lasi on suuressa rool issa jokaisessa 
rakennusvaiheessa,  si l lä tavoitteena on luoda 
valois ia oppimisympäristöjä ja auloja.

1. MUOTTILAUDOITUS BETONIPINTA
2. CLT PYSTYSUORA
3. RAPATTU VAALEA PINTA
4. RÄYSTÄÄN ALUSLAUDOITUS
5. LASI

JULKISIVUOTE  
1:50 
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VAIHEISTUS 

Taidepiha on ensimmäisessä vaiheessa avoin itään päin ja toimii  päiväkodin 
henkilökunnan sisäänkäynt inä.  Toisessa vaiheessa piha sulkeutuu ja muun-
tuu todell iseksi inspiraat iopihaksi ,  jossa on vain vähän läpikulkua.  Huoltoajo 
ja pysäköint i  on suunniteltu s iten,  etteivät ne muutu eri  vaiheiden aikana. 
Myös toisen vaiheen rakennusperiodi on otettu huomioon, s i l lä se on täy-
sin er i l lään muusta toiminnasta eikä häir itse oppimista rakentamisen aikana.
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JULKISIVU ITÄÄN 1:400

JULKISIVU LÄNTEEN 1:400

JULKISIVU POHJOISEEN 1:400

JULKISIVU ETELÄÄN 1:400



TERRA  
Terra tarjoaa lapsille hedelmällisen alustan helpolle ja turvalliselle oppimiselle inspiroivassa ja 
virikkeellisessä ympäristössä. Koulukeskus toimii kokoontumispaikkana kaikille ikäryhmille edistäen 
asuinalueen yhteistä hyvinvointia liikkumisen ja kulttuurin muodossa. Monipuoliset liikuntatilat sijaitsevat 
heti torin pääsisäänkäynnin läheisyydessä, rajaten yksityiset oppimistilat ja julkiset toiminnot toisistaan. 
Terra on Lamminrahkan asuinalueen ydin, josta asukkaat ja yhteisö saavat iloa ja voimavaroja elämään.  
 
ASEMAPIIRROS  
Rakennuksen arkkitehtuurissa on haluttu hyödyntää luonnonmukaisia rakennusmateriaaleja ja muotokielellä 
viestittää alueen kohtaamispaikan tuntua ja tunnelmaa. Kulkuneuvoliikenne ja pysäköinti on sijoitettu tontilla 
pohjoisosaan Mossin puistokadun varteen jättäen toriaukion alueen vapaammaksi kevyelle liikenteelle. 
Lastaus -ja huoltolaituri sijaitsee rakennuksen itäsivulla kadun varressa helpottaen huoltoliikenteen toimintaa. 
Liikuntapuiston ja koulukeskuksen pihan välinen rajapinta on saumaton ja rakennuksen sijoittelu ohjaa kulkijaa 
kohti liikuntapuistoa. Olemassa olevaa puustoa on pyritty säästämään ja hyödyntämään tontilla eri tavoin 
korostaen alueen autenttisuutta. Lastaus- ja huoltolaituri sijaitsee rakennuksen itäsivulla kadun varressa 
helpottaen huoltoliikenteen toimintaa. 
 
PIHA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 
Suunnittelun punaisena lankana toimii rakennuksen keskiössä sijaitseva taidepiha, jonka ympärille sijoittuvat 
taiteen ja kulttuurin pedagogiset tilat. Askareiden lomassa annetaan mahdollisuus inspiroitua uuteen 
maalaukseen tai sävellykseen, kun luonto on läsnä. Taidepihan lisäksi sekä ulkoilmapihaa että ympäröivää 
metsää pyritään hyödyntämään oppimisessa. Metsän lomassa sijaitsevat kodat antavat mahdollisuuden pitää 
oppitunnin ulkona tai kokoontua ennen metsäretkeä. Piha on jaoteltu niin, että eri aktiviteeteille on omat 
alueensa ja kaikissa riittää tutkittavaa ja opittavaa.  
 
TILAT 
Luokkatilojen muuntojoustava tilaratkaisu mukautuu tulevaisuuden opetustarpeisiin ja tarjoaa luontevan 
oppimisalustan, joka kehittyy käyttäjän tarpeiden mukaan. Sisätiloihin monistettu taidepihan idea luo monia 
viihtyisiä aulatiloja oppimiselle sekä opiskeluun. Aulat ovat suuressa merkityksessä myös opetuksen kannalta, 
sillä sinne voi myös vetäytyä tekemään tehtäviä omaan lempipaikkaansa. Jokaisella aulalla on oma teemansa, 
riippuen siitä missä ne sijaitsevat. Jokainen aula on oma maailmansa, joka toivottaa tervetulleeksi aina tietyn 
aineen tai alueen luokse.  
 
JULKISIVUT  
Julkisivussa inspiraationa toimii läheinen ja ympäröivä metsä. Korkealle nousevat kantavat puupalkit 
replikoivat uljasta mäntymetsää. Puu on vahvasti läsnä kaikkialla rakennuksen pinnoissa, varsinkin 
sisäpinnoilla. Vastapainona toimii luonnonharmaa betoni luomatta kuitenkaan liian vahvaa kontrastia. Toisessa 
vaiheessa rakentuva yläaste nousee puupalkkien päälle ja sen pinnassa käytetään valkoista rappausta. Lasi on 
suuressa roolissa rakennusvaiheissa, sillä tavoitteena on luoda valoisia oppimisympäristöjä ja auloja.  

VAIHEISTUS  
Taidepiha on ensimmäisessä vaiheessa avoin itään päin ja toimii päiväkodin henkilökunnan sisäänkäyntinä. 
Toisessa vaiheessa piha sulkeutuu ja muuntuu todelliseksi inspiraatiopihaksi, jossa on vain vähän läpikulkua. 
Huoltoajo ja pysäköinti on suunniteltu siten, etteivät ne muutu eri vaiheiden aikana. Myös toisen vaiheen 
rakennusperiodi on otettu huomioon, sillä se on täysin erillään muusta toiminnasta eikä häiritse oppimista 
rakentamisen aikana.  

Pysäköintipaikkoja 31, joista 2 LE-paikkoja ja osa varattu saattopysäköinnille. 

BRUTTOALAT 1. VAIHE 2. VAIHE  YHT. 

1. KERROS        7 841 m2  1 035 m2             8 876 m2    
2. KERROS       3 831 m2        1 095 m2       4 926 m2        
3. KERROS        871 m2          1 105 m2  1 976 m2         

YHTEENSÄ   15 778 m2  


