Lamminrahkan koulukeskus - Yleinen arkkitehtuurikilpailu 19.6.2019 - 5.11.2019
Oppijuna
Oppijuna on neljästä peräkkäisestä yksiköistä koostuva oppimiskokonaisuus, jossa oppivuosien myötä edetään
yksiköstä toiseen. Yksiköt ovat liitetty toisiinsa katettujen aulatilojen välityksellä. Oppijunan ensimmäinen yksikkö torilta
katsottuna on pienten lasten yksikkö. Yksikkö on sisäyhteydessä muuhun rakennukseen mutta toisaalta selvästi erillään
muusta koulukeskuksesta. Pihatoiminnot on tällöin helppo eriyttää isompien lasten piha-alueesta ja saattoliikenne
hoituu torin kautta rakennuksen päädystä. Toisessa yksikössä on ravintola-, liikunta-, henkilökunta- ja tekniset tilat.
Yksikkö sijoittuu pienten lasten yksikön ja peruskoulun väliin palvellen molempia. Kolmannessa yksikössä on
peruskoulu ja se on ensimmäisen rakennusvaiheen viimeinen yksikkö, jolloin sitä on toisessa rakennusvaiheessa
yksinkertaista laajentaa neljänteen yksikköön.
Tilahierarkian lähtökohtana on luokkatila, joka liittyy monitilan aulan välityksellä kerrosaulaan, joka puolestaan liittyy
yksikköjen väliseen aulaan, joka kytkeytyy muuhun koulukeskukseen. Yksityisyysaste vastaavasti muuttuu yksityisestä
tilasta asteittain kohti julkista tilaa. Oppijunan sisätiloissa on kiinnitetty huomiota läpinäkyvyyteen ja vaihteleviin
näkymiin. Rakennuksen pituussuuntaiset näkymät avautuvat pitkinä ja kaareutuvina – kuten oikeassakin junassa.
Poikittaiset näkymät puolestaan avautuvat oppimis- ja aulatilojen läpi pihan tai kadun suuntaan. Iltakäyttöä varten tiloja
on helppo jakaa osiin ja taitoainetiloihin on suora ulkoyhteys Mossin puistokadulta.
Vaiheistaminen
Ensimmäisessä rakennusvaiheessa toteutetaan kolme ensimmäistä yksikköä – pienten lasten yksikkö, peruskoulu sekä
niiden välinen molempia palveleva yhteiskäyttöinen yksikkö. Toisessa vaiheessa peruskoulua laajennetaan neljännellä
yksiköllä. Ensimmäinen ja toinen vaihe liittyvät toisiinsa lasiseinäisen ja katetun aulan välityksellä, joten vaiheistuksesta
aiheutuva ylimääräisten rakenteiden ja rakennelmien määrä on minimaalinen. Piha-alueiden vaiheistus toteutetaan
samassa tahdissa rakennuksen kanssa. Rakennus itsessään toimii pihan meluesteenä Mossin puistotien suuntaan
molemmissa rakennusvaiheissa.
Kaupunkikuva
Rakennusmassa sijoittuu pitkittäin koulutontille tiukasti kiinni Mossintien katualueeseen, jolloin katutilasta muodostuu
urbaani ja piha-alueesta mahdollisimman väljä ja katveeton. Rakennusmassa on toisen vaiheen jälkeen koko
koulutontin pituinen, jolloin se toimii piha-alueen melusuojana ilman erillisiä rakennelmia. Pitkä rakennusmassa jäsentyy
yksiköiden välisten kokolasisten aulatilojen avulla. Mossin puistokadulta avautuu näkymiä koulun pihalle ja toisinpäin
aulojen läpi. Julkisivu- ja kattopinnat verhotaan tiilellä pitkäaikaiskestävyyden ja talon kaarevan perusmuodon vuoksi.
Lamminrahkassa luonto on tärkeää, joten julkisivujen säältä suojaisissa osissa käytetään puuta – joko verhouksessa tai
näkyvissä rakenteissa. Julkisivumateriaalit ja -aiheet kääntyvät sellaisenaan aulatilojen sisäjulkisivuiksi, jolloin toisen
rakennusvaiheen jälkeen laajennusosa sulautuu huomaamattomasti muuhun rakennukseen. Sisätilojen runsaat
käsinlyödyt tiilipinnat luovat hyvät edellytykset tila-akustiikalle.
Liikenne
Päiväkodin saattoliikenne tapahtuu torialueen kautta. Polkupyöriä, lastenvaunuja, mopoja, sähköpotkulautoja ja
tulevaisuuden menopelejä varten Mossin puistokadun puoleisessa arkadissa on koko rakennuksen pituudelta katettua
pysäköintitilaa ja latauspisteitä. Myös pihan puolelle on vastaavasti mahdollista sijoittaa kevyen liikenteen kulkuneuvoja.
Autoja varten on kadunvarsipysäköinti katusuunnitelmien mukaan Mossin puistokadulle ja Tonttikadulle. Jätehuolto ja
keittiön huoltoliikenne on Mossin puistokadun puolelta. Taitotalon huoltoa varten tehdään erillinen huoltoajo
Tonttikadulta.
Rakenteelliset ja tekniset ratkaisut
Rakennuksen opetusyksiköissä on maltilliset jännevälit ja selkeä moduulilinjasto, jolloin ne sallivat rakennusrungon
toteutuksen monin eri keinoin, esimerkiksi massiivisina kennoharkkoseininä ja kevyinä liimapuupalkkivälipohjina.
Aulatilojen pitkissä kattorakenteissa käytetään teräspalkkeja talon kaarevuuden mukaan.
Kunkin monitilaratkaisun sisänurkassa on märkätila- ja hormipaketti, jolloin taloteknisistä vedoista tulee maltillisia.
Kunkin yksikön ullakolle tehdään ilmanvaihtokonehuone ja kaikki näkyvä kattotekniikka keskitetään harjataitteen
piippuaiheen päälle. Tilojen varjostamisessa hyödynnetään terasseja ja syviä ikkuna- ja ovismyygejä. Kapeanmallisissa
ikkunoissa voidaan käyttää ulkopuolisia sähkötoimisia rullaverhoja. Lähiympäristön rakennukset ja puut sekä rakennus
itsessään toimivat varjostavina rakenteina. Lämmönjako- ja sähkötilat sijoitetaan rakennuksen keskelle Mossin
puistokadun liittymien puolelle. Aurinkosähköä voidaan tuottaa kattolappeilla tai niistä voidaan tehdä pihalle katoksia.
Maalämpöä voidaan hyödyntää väljällä tontilla tai energiapaalujen muodossa.
Laajuustiedot
1. vaihe
11400 br-m2
2. vaihe
3200 br-m2

20 ap + 600 pp
0 ap + 200 pp
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