
KATULIIDUT on ehdotus Lamminrahkan alueen uudeksi 
koulukeskukseksi ja yhteisön kokoavaksi alueen symboliksi. 
Koulurakennus sijoittuu urbaanin sykkeen ja monipuolisen luonnon 
rajapintaan, ja se on ollut suunnittelussa yhtenä päälähtökohdista. 
Rakennus liittyy saumattomasti lähiympäristöön ja toimii siirtymänä 
kaupungista metsään. Yhdessä tekeminen ja oppiminen on 
koulukeskuksen ehdoton valtti ja se näkyy rakennuksen sisällä ja ulkona 
tilojen jäsentelyssä ja erilaisten tilojen ja tunnelmien sarjoina. 
 Koulukeskus ei ole vain oppimisen paikka, vaan se tajoaa 
monipuolisia harrastetiloja iltakäyttöön kaikille kaupunginosan 
asukkaille. niin liikkujille, taiteilijoille kuin muusikoillekin.
 Ulkotiloissa korostuu luonnonläheisyys ja maaston ja 
luonnontilaisen ympäristön hyödyntäminen oppimisen välineenä. Tutut 
asiat, joita ympäristöstä löytyy voidaan helposti hyödyntää monenlaisiin 
leikkeihin ja aktiviteetteihin. Ehdotuksen päätavoite on tarjota uudelle 
kaupunginosalle oma yhteinen paikka, jossa vartutaan pienestä asti ja 
käydään vielä vanhanakin harjoittamassa kädentaitoja ja lihaskuntoa. 



KONSEPTI 

Rakennuksen massoittelussa ja tilojen jäsentelyssä lähtökohtana on, että opetus- ja 
luokkatilat on nostettu ylempiin kerroksiin ja maantasokerrokseen painottuvat yhteiset 
julkisemmat tilat, tekeminen ja toiminta, jolloin ne ovat myös helposti saavutettavissa. 
Pienten lasten yksikkö, alakoulu ja toisessa vaiheessa rakennettava yläkoulu on 
jaettu omiksi rakennusosikseen, mutta yhteiset tilat maantasokerroksessa toimivat 
rakennuksen sisäisenä yhteytenä. 

Toisessa rakennusvaiheessa rakennettava yläkoulu on oma rakennusosansa, joka liittyy 
sisätiloissa maantasokerroksesta 1. vaiheessa rakennettuun osaan. Liittyvä kohta on 
rakennusteknisesti yksinkertainen ja rakennustyön aikana koulun toiminta voi jatkua 
normaalisti ensin rakennetussa osassa. 

Taso, joka leikkaa rakennuksen ensimmäisen ja toisen kerroksen kohdalla jakaa 
rakennuksen toiminnallisesti kahteen osaan, toiminnallisiin tiloihin ja opetustiloihin. 
Ulkotiloissa se on visuaalinen rajapinta toimintojen luonteelle ja jäsentää rakennuksen 
julkisivua muodostaen sen ympärille katettua ulkotilaa. Se toimii samalla niin katoksena, 
aurinkosuojana, kuin terassinakin. 

PIHAMETSÄ

”Metsässä liikkuu, metsään mahtuu leikkimään, 
metsässä oppii, metsässä viihtyy ja metsässä voi 
hyvin.”

Piha alueen suunnittelussa yhtenä lähtökohtana on 
alueen alkuperäisen vehreän ilmeen säilyttäminen. 
Koulun ulkoalue on ”takametsä”,  joka tarjoaa 
puitteet liikuntaan, leikkiin ja oppimiseen luonnon 
avulla. Vesileikkejä lammella, luontoretki suolla, 
eväsretki mättäällä ja taukojumppaa niityllä. 

Metsä muuttaa olemustaan vuodenaikojen 
mukaan ja se on ollut suomalaisille kautta 
aikojen suojapaikka ja turvapaikka. Metsä on 
leikkipaikkana ylivertainen. Se on kiehtova, 
aikuisvapaa alue. Piilopaikkoja on vaikka kuinka 
paljon ja maasto on mielenkiintoisen epätasaista. 
Se, että lapset leikkivät metsässä, kasvattaa 
mielenkiintoa ympäristöä kohtaan, ja lapset alkavat 
huomaamattaan arvostaa metsää ja luontoa. 
Lähimetsienkin kätköissä voi piileskellä suuria 
tarinoita ja mielikuvitusta kutkuttavia paikkoja.

LAAJUUS- JA PINTA-ALATIEDOT

TILAKOKONAISUUDET
(Laskelmassa huomioitu lopullinen 
tilanne 2. rakennusvaiheen jälkeen)

ALA- JA YLÄKOULU:
Kielet ja viestintä   580 m2
Taitotalo    1 785 m2
3.-4. luokat    665 m2
5.-6. luokat    680 m2
Aulatilat    805 m2
Liikunta- ja juhlatilat   1 705 m2

PIENTEN LASTEN YKSIKKÖ:
Aulatilat    205  m2
Kotialuetilat  0-2 vuotiaat  305 m2
Kotialuetilat 3-5 vuotiaat  730 m2
Esiopetus 6 vuotiaat   335 m2
1.-2. luokat    525 m2
Liikunta- ja juhlatilat   140 m2

YHTEISET:
Ruokailu ja keittiö   860 m2
Hallinto ja henkilöstö   795 m2
Kiinteistötoiminta   995 m2
Osastoiva liikenne   215 m2

BRUTTOALA  14 640 m2

ASEMAPIIRUSTUS 1:1000

ILMAKUVA ALUEESTA 



JULKISIVUT JA RAKENNE

Ylemmissä kerroksissa rakennuksen julkisivun 
aukotuksella halutaan luoda erilaisia näkymiä 
ympäröivään maisemaan. Suurien ikkunoiden 
läpi tulvii runsaasti luonnonvaloa sisätiloihin. 
Ikkunoiden kehys luo leikkisyyttä ja vaihtelua 
julkisivuun, ja suojaavat auringolta kuumimpana 
vuodenaikana. Sisätiloissa se synnyttää hauskoja 
paikkoja tarkastella näkymää ja ikkunapenkkien 
korkeuden ja syvyyden vaihdellessa, voi 
ikkunapenkkiä käyttää esimerkiksi istuskeluun, 
makoiluun tai vaikka työtasona. Ulospäin 
työntyvien kehyksien sisäpinnoissa vaihtelee 
pastellisävyiset tehostevärit. Eriväristen ja 
kokoisten ikkunoiden läpi maisema näyttäytyy 
erilaisena eri puolilla rakennusta. 

Sisäänkäyntikerroksessa yhdistyvät tekemisen 
ja toiminnan tilat. Taitotalo, joka polveilee läpi 
kerroksen, on kaikkien koululaisten käytössä 
ja tekeminen on tuotu keskeiseksi osaksi koko 
koulun julkisivua. 

Käsityöpajat ja kuvataideluokat, sekä muu 
taitotalon toiminta kiinnittää ohikulkijoiden 
katseet ja hyvä ilmapiiri ja tekemisen meininki 
inspiroivat kaikkia kaupunginosan ihmisiä 
mukaan oppimaan. 

LEIKKAUS A-A 1:400

JULKISIVUOTE JA RAKENNELEIKKAUS 1:50

KATUJULKISIVU 1:400

LEIKKAUS B-B 1:400

 MATERIAALIT

1 VALKOINEN TIILI
2 PUNERTAVA KENNOHARKKO 
3 PUU
4 LASI
5 VALKOINEN BETONI
6 VAALEAN HARMAA BETONI
7  VALKOINEN PELTI
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ILOA VÄREISTÄ

Ikkunoiden ulos työntyvien kehyksien 
sisäpinnoissa vaihtelee pastellisävyiset 
tehostevärit, jotka ovat saaneet 
inspiraationsa lapsien rakastamista 
katuliiduista. 

MASSIIVITIILISEINÄ

Ulkoseinän rakenteena on käytetty 
kennoharkkoa. Yksiaineinen tiiliseinä, 
jossa kosteuden siirtyminen ja 
varastoituminen rakenteeseen ei 
aiheuta haitallisia ilmiöitä.

TIILIVERHOUS

Julkisivun pinnassa on käytetty 
valkoista tiiltä. Tiiliverhouksen etuna 
muihin materiaaleihin verrattuna on 
julkisivupinnan pitkäaikaiskestävyys 
ja huoltovapaus.

LIITTYMINEN YMPÄRISTÖÖN

Maantasokerroksen suurten lasi-
pintojen  ansiosta koulun sisätilat 
yhtyvät luontevasti ulkotiloihin ja 
ikkunan takaa voi seurata sisällä 
puuhastelevia oppilastovereita ja 
päinvastoin.  

Koulun tiloja on tärkeä valjastaa myös 
iltakäyttöön ja iltakäytön alueet ovatkin 
helposti saavutettavissa maantasokerroksessa. 
Liikuntasalin pelejä ja leikkejä voi seurata ohi 
kulkiessaan ja pimeinä vuodenaikoina sali 
ja muut maantasokerroksen tilat valaisevat 
katutilaa. Varsinaiset opetus- ja luokkatilat 
sijoittuvat rakennuksen ylempiin kerroksiin.  

Rakenteiden ja julkisivujen materiaaleissa ja 
suunnitteluratkaisuissa on haluttu korostaa 
rakennuksen elinkaaren ja pitkäikäisyyden 
merkitystä, ja parantaa sisäilman laatua. 
Ulkoseinärakenteena poltetusta savesta 
valmistettu kennoharkko on materiaali, joka 
yksinkertaisena ulkoseinärakenteena vähentää 
kosteusvaurioiden riskiä rakennusvaiheessa 
ja koko rakennuksen elinkaaren ajan. Sen 
virheensietokyky on korkea eli se sietää hyvin 
erilaisia muuttuvia olosuhteita ja käytön aikaisia 
virheitä. Rakennuksen rakenteellinen periaate 
on pilari-palkki-rakenne, joka mahdollistaa 
tilojen jäsentelyn myös tulevaisuudessa 
tarpeiden muuttuessa. 

Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti 
rakennuksessa suositaan uusiutuvia materiaaleja 
ja energiaa, mm. aurinkopaneelien tuottamana.



SISÄTILAT JA TILOJEN SARJA

Rakennuksen sisätiloissa on kiinnitetty erityistä 
huomiota siihen, että sisätiloihin muodostuu 
korkeutensa ja kokonsa puolesta erilaisia tiloja, 
mutta myös siihen, että rakennuksen sisällä 
on paljon erilaisia mielenkiintoisia näkymiä. 
Jokainen oppija on erilainen, ja jokainen voi löytää 
rakennuksesta mieleisensä sopukan.  

Ensimmäinen kerros on avoin ja se yhdistyy suurten 
lasipintojen kautta luontevasti lähiympäristöön. 

Korkea sisäänkäyntiaula on talon sydän ja koko 
lähiseudun kohtaamispaikka. Maantasokerroksessa 
aula yhdistyy huomaamattomasti taitoaineiden 
tiloihin ja ruokalaan, jota voidaan käyttää 
monenlaisiin juhliin, esityksiin ja kokoontumisiin. 
Ruokasalin yhdellä seinällä on näyttämö, 
joka voidaan tarpeen mukaan avata myös 
toiminnalliseen saliin esim. musiikin tai 
ilmaisutaidon tuntia varten. 

Aula jatkuu ylemmissä kerroksissa, missä 
korkean aulatilan ympärille ryhmittyy avoimia 
oppimis- ja oleskelutiloja, sekä ryhmä- ja 
yksilötyöskentelytiloja. 

Korkeiden tilojen sarja toistuu läpi rakennuksen, ja 
ensimmäisestä kerroksesta avautuu useita erilaisia 
näkymiä ylempiin kerroksiin.

Opetusalueet muuntuvat tarpeen mukaan 
erilaisiin opetustilanteisiin. Luokkatilat voidaan 
avata isommaksi tilojen kokonaisuudeksi tarpeen 
vaatiessa ja tiloja voidaan käyttää yhdessä ja 
erikseen. Opetustilojen läheisyydessä on runsaasti 
tiloja pienryhmä- ja yksilötyöskentelyyn. 
Opetusalueiden läheisyyteen on ripoteltu wc- ja 
vaatesäilytystiloja, sekä lokerikoita oppilaiden 
omaan käyttöön..

Sisätiloissa on huomioitu hyvät näköyhteydet 
sekä valoisuus. Rakennusosien limittyminen 
mahdollistaa runsaan julkisivupinnan ja 
korkeiden tilojen kautta saadaan ylävaloa myös 
rakennusosien keskelle. Sisätilamateriaalien 
paletti on rauhallinen ja harmoninen kokonaisuus 
luonnollisia materiaaleja ja värejä. Puu ja tiilipinnat 
takaavat hyvän akustiikan ja lasiseinillä ja ikkuna-
aukoilla taataan hyvä näkyvyys tilojen välillä. 

TILAJÄRJESTELYT VAIHEITTAIN

Koko rakennuksen hallinnolliset tilat  ja  
opettajien ja henkilökunnan tilat on yhdistetty 
yhdeksi kokonaisuudeksi ja ne sijoittuvat 
toisessa kerroksessa keskeiselle paikalle 
rakennusta. Opettajien tilojen yhteydessä on 
erikokoisia työskentely- ja kokoustiloja. Toisessa 
rakennusvaiheessa yläkoulun opettajille tulee 
lisäksi henkilökunnan tiloja myös yläkoulun 
tilojen läheisyyteen. Eri rakennusosissa sijaitsevien 
työ- ja taukotilojen välillä on toisessa kerroksessa 
myös suora ulkoyhteys terassin kautta, jota 
voidaan käyttää lämpiminä vuodenaikoina ulko-
oleskeluun. 

Ensimmäisessä vaheessa kielenopetuksen 
tilat sijaitsevat ensimmäisessä kerroksessa 
ja siirtyvät toisen rakennusvaiheen myötä 
kielikeskuksent tilohin laajennusosaan. Sen myötä 
maantasokerroksen taitotalon tilat laajenevat ja 
jäsentyvät vain taitoaineiden käyttöön. 

POHJAPIIRUSTUS 1. krs JA PIHA 1:400

ILMAKUVA LOUNAASTA

YKSILÖTYÖSKENTELY

PIENRYHMÄTYÖSKENTELY

MUUNNELTAVAT OPETUSTILAT

PROJEKTITILA / SOLUAULA

YHDESSÄ TEKEMINEN

Ryhmätyöskentelytilat, joita voidaan myös 
yhdistää toisiinsa, mahdollistavat niin 
pienien kuin isompienkin ryhmätöiden 
tekemisen. Tiloja voidaan käyttää myös 
erityis ja tukiopetustarpeisiin. 

NÄKÖYHTEYDET

Opetustiloja voidaan käyttä yhdessä 
ja erikseen. Avattavat lasiseinät 
mahdollistavat hyvän visualisen 
yhteyden tilojen välillä.

OPETUSTILAT

Opetustiloja voidaan käyttä yhdessä 
ja erikseen, joka mahdollistaa erilaiset 
opetusmuodot ja -tilaisuudet. 

ITSENÄISYYS

Erilaiset yksilötyöskentelyyn soveltuvat 
tilat mahdollistavat niitä tarvitseville 
oppilaille omaa rauhaa ja mahdollisuuden 
omatoimiseen opimiseen.

NÄKYMÄT

Sisätiloissa avautuu erilaisia 
näkymiä muihin kerroksiin

OLESKELU

Avarat aulatilat ja istuskeluportaat ovat 
kohtaamispaikkoja ja tarjoavat oppilaille  
mahdollisuuden vapaamuotoista oleskeluun 
tai itsenäiseen työskentelyyn.



POHJAPIIRUSTUS 2. krs 1:400

NÄKYMÄ AULAAN 2. KERROKSEN TERASSILTA

POHJAPIIRUSTUS 3. krs 1:400


