Opin
Lamminrahkan koulurakennus sijoittuu ehdotuksessa tiiviisti Kyläpuunaukion ja
Mossin puistokadun kulmaan. Näin se on helposti saavutettavissa kävellen ja julkisilta
kulkuneuvoilta saapuessa. Pääsisäänkäynti sijaitsee aukion reunalla. Rakennus rajaa
hyvin katutilaa ja sen arkkitehtuuri korostaa rakennuksen julkista luonnetta
kaupunkikuvassa.
Julkisivu
on
puhtaaksimuurattua
tiiltä.
Runkona
on
massiivitiiliharkko. Tiiltä voidaan käyttää julkisivussa monimuotoisesti muurattuna.
Ehdotuksessa julkisivua elävöitetään ikkunoiden ympärillä olevalla rappauksella.
Rakennuksessa tapahtuva toiminta näkyy myös ulos julkiseen katutilaan. Julkisemmat
kuten ravintola, taito- ja taideaineet sekä liikuntatilat ovat kadun ja aukion puoleisilla
sivuilla. Päiväkoti ja kotialuetilat ovat rauhallisemmalla pihan puolella. Koulun tilat
ovat kahdessa kerroksessa. Pienten lasten yksikkö on omana siipenään.
Tilat sijoittuvat rakennusta halkovan sisäkadun varrelle. Tilat ovat siten helposti
saavutettavissa. Sisäkadun varrella on paikkoja työskentelyyn ja tapaamisiin.
Oppimistilat avautuvat sisäkadulle lasiseinien kautta. Ravintolasalin reunalla on
istuskeluportaat, jotka toimivat samalla katsomona. Näyttämö voidaan avata joko
ravintolasalin tai liikuntasalin suuntaan.
Päiväkoti on oma kokonaisuutensa, mutta liittyy tiiviisti hyvän yhteyden kautta
molemmissa kerroksissa koulun muihin tiloihin. Alakoulun oppimistilat muodostavat
oman kompaktin kokonaisuuden. 1. krs on 3.-4. luokkien kotialue ja 2. krs 5.-6.
luokkien kotialue. Kielten ja viestinnän tilat rajautuvat alakoulun tiloihin. Ne
rakennetaan 2. vaiheessa ja ovat hyvin sekä ala- että yläkoululaisten käytettävissä.
Yläkoulun 2. vaiheessa rakennettavat tilat sijaitsevat koulun pohjoisella sivulla. Siellä
ovat reaalin ja luonnontieteiden oppimisympäristöt. Taitotalo on oma kokonaisuutensa
sijoittuen kadun puoleiselle sivulle.
Iltakäyttöä varten tiloja voidaan rajata käyttäjien erilaisten tarpeiden mukaan.
Ravintolatilat, liikunta, päiväkoti, kotialueet ja taitotalo muodostavat omat alueensa.
Näitä tiloja voidaan myös tarvittaessa yhdistää tarpeiden mukaan.
Kotialueiden tilat ovat muuntojoustavia ja monikäyttöisiä. Tiloja voidaan tarpeen
mukaan yhdistää suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Oppimisympäristö on avoin. Siellä on
mahdollisuus rauhalliseen yksilötyöhön ja ryhmätyöhön.
Hallintotilat keskitetään yhteen paikkaan toiseen kerrokseen. Ensimmäisessä vaiheessa
kielten opetuksen tiloja on hallintotiloissa. Toisessa vaiheessa hallinnon tilat
rakennetaan valmiiksi ja kielten ja viestinnän tilat siirtyvät laajennukseen omaksi
kokonaisuudeksi. Toisen vaiheen rakentaminen ei juurikaan häiritse koulun toimintaa
sillä työmaan liikenne on helposti järjestettävissä kadulta. Työmaa ei liioin häiritse
koulun pihan käyttöä.
Pihat avautuvat lounaaseen ja länteen. Päiväkodin piha on tontin lounaiskulmassa.
Pienimmille lapsille on oma aidattu pihansa. Ehdotus mahdollistaa myös viereisen
puistoalueen hyödyntämisen pihakäytössä.
Eri ikäisille lapsille on omat piha-alueensa. Pihalla on paikkoja rauhoittumiseen,
leikkiin ja opetukseen. Siellä voi esim. sadepuutarha, viljelypaikka ja kasvihuone. Pihaalueella voidaan
tutkia luonnonilmiöitä luonnonmukaisessa ympäristössä. Pihalta on hyvät yhteydet
viereisille puistoalueille.
Ehdotuksessa pysäköinti on järjestetty tontin pohjoisreunalle. Pysäköintipaikan
yhteydessä on saattoliikenteen paikka. Polkupyöräpaikkoja on sisäänkäyntien
läheisyydessä. Polkupyöräpaikkoja on yhteensä 800, joista puolet katoksissa.
Huoltopiha sijaitsee välittömästi kadun vierellä, joten huoltoajo ei häiritse koulun
oppilaspihan käyttöä.
Bruttoala I-vaihe: pienten lasten yksikkö 3210 brm², koulu 7560 brm²
Bruttoala II-vaihe: 3399 brm²
Autopaikat: 20 AP
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