SYDÄN

Näkymä pääsisäänkäynnille

”SYDÄN”
KAUPUNKIKUVA
”Sydän” on uudenajan innovatiivinen koulukeskus, josta
tulee Lamminrahkan uuden kaupunginosan maamerkki ja
kohtauspaikka.
Rakennuksen pääsisäänkäynti ja yhteisöllisyyttä korostavat
aula, ravintola ja yhteistilat sijoittuvat kaupunkikuvallisesti
tärkeän kaupunkiaukion laidalle. Koulun toiminta
avautuu julkiseen tilaan ja koulukeskukselle muodostuu
luonteva osoite. Yhteisölliset tilat muodostavat jalustan
rakennuksen urheilu- ja juhlatiloille, jotka ovat aulan
yhteydessä pääsisäänkäynnin yläpuolella. Urheilutilojen
sijoittaminen rakennuksen toiseen kerrokseen mahdollistaa
koulukeskuksen kaikkien osien liittymisen aukiolla olevaan
pääaulaan. Pienten lasten yksikkö on sijoitettu tontin
lounaiskulmaan, aukion laidalle omaksi yksikökseen.
Koulukeskus rakentuu Lamminrahkan yleissuunnitelman
mukaisesti muodostaen Mossin puistokadun varrelle
katutilan. Kaupunkikuvallinen idea voidaan rakentaa jo
ensimmäisen vaiheen aikana.
YHTEISÖLLISYYTTÄ JA OPPIMISTA TUKEVAT TILAT JA PIHAALUEET
Torin laidalle muodostuu uusi katettu tila, joka
toimii urbaanina välituntipihana ja uudenlaisena
oppimisympäristönä. Katettu tila on osa koulukeskuksen
pihoista muodostuvaa ulkotilojen sarjaa, joka luo
tiloja monipuolisille ja innovatiivisille ulkona oleville
oppimisympäristöille. Jokaiselle pihalla on tunnelmaltaan
erilainen oppimisympäristö. Koulukeskuksen sisätilat ovat
kehitetty tukemaan ilmiöopetusta, joissa muunneltavat
luokkatilat liittyvät toisiinsa tilan keskellä olevan
opetusalueen kautta. Opetusalueet yhdistyvät toisiinsa ja
liittyvät rakennuksen sydämeen, jossa voidaan järjestää
näyttelyitä ja moninaisia oppimista tukevia tapahtumia.
Yläkoulun tilat on koottu ”ilmiösoluihin”.
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TILOJEN MUUNNELTAVUUS JA TEHOKAS MONIKÄYTTÖISYYS
Uusi koulukeskus rakennetaan puisella pilaripalkkijärjestelmällä, jonka ansiosta tilat ovat muunneltavia.
Yhtenäinen rakennemoduuli toistuu koulukeskuksen
kaikissa tiloissa, minkä ansiosta tilojen ja toimintojen
paikkoja voidaan vaihtaa. Seinät eivät muodosta kantavia
rakenteita ja rakennuksen nauhajulkisivu mahdollistaa
väliseinien vapaan siirtämisen. IV-konehuoneet ovat
hajautettu yksiköihin. Rakennuksen pohjoispäädyssä on tilaa
tulevaisuuden mahdollisille laajennustarpeille.
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TOIMINNALLISUUS JA TURVALLISUUS VAIHEITTAIN
TOTEUTUKSEN AIKANA
”Sydän” rakennetaan vaiheittain 2. vaiheessa: 1. vaihe
rakentuu kadun- ja 2.vaihe pihan puolelle. Vaiheet on jaettu
selkeästi tilaohjelman mukaisesti ja rakennuksittain, jotta
koulutoiminta voi jatkua rakennustöistä huolimatta.
KESTÄVÄÄ KEHITYSTA TUKEVAT RATKAISUT
”Sydän” on suunniteltu kestävää kehitystä ajatellen.
Rakennuksen pitkä julkisivut suuntautuvat itään ja länteen,
jolloin eteläjulkisivuille tuleva lämpökuormitus minimoidaan.
Rakennuksen suuntaus mahdollistaa
aurinkopaneelien sijoittamisen harjakatoisen rakennuksen
itä- ja länsilappeille, jolloin maksimoidaan auringonsäteiden
päivittäinen saanti. Länsijulkisivun ikkunat varustetaan
ulkopuolisella aurinkosuojalla.
Puurakenteinen koulu on ekologinen ja kiertotaloutta tukeva
rakennus.
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TAIDE RAKENNUSHANKKEESSA
Rakennuksen etelä-julkisivuun, pääsisäänkäyntiin tai torin
puoleiselle pihalle on mahdollista toteuttaa rakennukseen
integroitu taideteos.
Bruttoala:
Vaihe 1: 11751 m2
vaihe 2: 3317 m2
Paikoitus:
Autopaikat: 20
Polkupyöräpaikat 800
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Koulukeskuksen sydän

Vaihe 1
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Koulukeskus

Kattoikkuna
Itään

Aurinkopaneelit
Länteen

Yläpohja:
-Aurinkopaneeli
-Konesaumattu peltikatto
-aluskate
-Ilmarako
-eristekerros 300mm
-CLT paneeli
-Liimapuupalkki 400 x 600mm

Ulkoseinä:

Välipohja
-puulattia 15mm
-Betoni 60mm
-Akustinen eriste 30mm
-Koivuvaneri 30mm
-CLT lattiaelementti
-Liimapuupalkki 400x 600mm

Alapohja
-puulattia 15mm
-Koivuvaneri 30mm
-Akustinen eriste 40mm
-Terasbetonilaatta 200mm
-Tasauskerros (betoni)

Julkisivuote 1:50
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Ikkuna:
-Integroitu aurinkosuoja
-Avattava puu-alumiini karmi,
-3K lasi
-Penkki, jonka alla patteri

”SYDÄN”
KAUPUNKIKUVA
”Sydän” on uudenajan innovatiivinen koulukeskus, josta tulee Lamminrahkan uuden
kaupunginosan maamerkki ja kohtauspaikka.
Rakennuksen pääsisäänkäynti ja yhteisöllisyyttä korostavat aula, ravintola ja yhteistilat
sijoittuvat kaupunkikuvallisesti tärkeän kaupunkiaukion laidalle. Koulun toiminta avautuu
julkiseen tilaan ja koulukeskukselle muodostuu luonteva osoite. Yhteisölliset tilat muodostavat
jalustan rakennuksen urheilu- ja juhlatiloille, jotka ovat aulan yhteydessä pääsisäänkäynnin
yläpuolella. Urheilutilojen sijoittaminen rakennuksen toiseen kerrokseen mahdollistaa
koulukeskuksen kaikkien osien liittymisen aukiolla olevaan pääaulaan. Pienten lasten yksikkö
on sijoitettu tontin lounaiskulmaan, aukion laidalle omaksi yksikökseen. Koulukeskus rakentuu
Lamminrahkan yleissuunnitelman mukaisesti muodostaen Mossin puistokadun varrelle
katutilan. Kaupunkikuvallinen idea voidaan rakentaa jo ensimmäisen vaiheen aikana.
YHTEISÖLLISYYTTÄ JA OPPIMISTA TUKEVAT TILAT JA PIHA-ALUEET
Torin laidalle muodostuu uusi katettu tila, joka toimii urbaanina välituntipihana ja uudenlaisena
oppimisympäristönä. Katettu tila on osa koulukeskuksen pihoista muodostuvaa ulkotilojen
sarjaa, joka luo tiloja monipuolisille ja innovatiivisille ulkona oleville oppimisympäristöille.
Jokaiselle pihalla on tunnelmaltaan erilainen oppimisympäristö. Koulukeskuksen sisätilat ovat
kehitetty tukemaan ilmiöopetusta, joissa muunneltavat luokkatilat liittyvät toisiinsa tilan
keskellä olevan opetusalueen kautta. Opetusalueet yhdistyvät toisiinsa ja liittyvät rakennuksen
sydämeen, jossa voidaan järjestää näyttelyitä ja moninaisia oppimista tukevia tapahtumia.
Yläkoulun tilat on koottu ”ilmiösoluihin”.
TILOJEN MUUNNELTAVUUS JA TEHOKAS MONIKÄYTTÖISYYS
Uusi koulukeskus rakennetaan puisella pilari-palkkijärjestelmällä, jonka ansiosta tilat ovat
muunneltavia. Yhtenäinen rakennemoduuli toistuu koulukeskuksen kaikissa tiloissa, minkä
ansiosta tilojen ja toimintojen paikkoja voidaan vaihtaa. Seinät eivät muodosta kantavia
rakenteita ja rakennuksen nauhajulkisivu mahdollistaa väliseinien vapaan siirtämisen. IVkonehuoneet ovat hajautettu yksiköihin. Rakennuksen pohjoispäädyssä on tilaa tulevaisuuden
mahdollisille laajennustarpeille.
TOIMINNALLISUUS JA TURVALLISUUS VAIHEITTAIN TOTEUTUKSEN AIKANA
”Sydän” rakennetaan vaiheittain 2. vaiheessa: 1. vaihe rakentuu kadun- ja 2.vaihe pihan
puolelle. Vaiheet on jaettu selkeästi tilaohjelman mukaisesti ja rakennuksittain, jotta
koulutoiminta voi jatkua rakennustöistä huolimatta.
KESTÄVÄÄ KEHITYSTA TUKEVAT RATKAISUT
”Sydän” on suunniteltu kestävää kehitystä ajatellen. Rakennuksen pitkä julkisivut
suuntautuvat itään ja länteen, jolloin eteläjulkisivuille tuleva lämpökuormitus minimoidaan.
Rakennuksen suuntaus mahdollistaa
aurinkopaneelien sijoittamisen harjakatoisen rakennuksen itä- ja länsilappeille, jolloin
maksimoidaan auringonsäteiden päivittäinen saanti. Länsijulkisivun ikkunat varustetaan
ulkopuolisella aurinkosuojalla.
Puurakenteinen koulu on ekologinen ja kiertotaloutta tukeva rakennus.
TAIDE RAKENNUSHANKKEESSA
Rakennuksen etelä-julkisivuun, pääsisäänkäyntiin tai torin puoleiselle pihalle on mahdollista
toteuttaa rakennukseen integroitu taideteos.
Bruttoala:
Vaihe 1: 11751 m2
vaihe 2: 3317 m2
Paikoitus:
Autopaikat: 20
Polkupyöräpaikat 800

