VAAHTERATASKU

Havainnekuva välituntipihalta päin

IDEA
Vaahteratasku on oivaltava koulukokonaisuus, jossa yhdistyvät vanhanajan kylätunnelma ja
vivahdus modernia, aikaa kestävää arkkitehtuuria. Vaahteratasku on suunniteltu luonnon syliin,
niin että lähes kaikista tiloista näkyy metsämaisema - tai v a a h t e r a t a s k u . Kadun
puoleinen vihreys on saanut muotonsa taskumaisista sisäänvedoista, joihin on suunniteltu
istutettavan suuria lehtipuita, kuten vaahteroita. Vaahterat pehmentävät katulinjassa kiinni
olevaa julkisivua sekä kadulta että sisältäpäin katsottuna.

ARKKITEHTUURI
Sisäpihan kylki kylkeen suunnitellut harjakattoiset rakennukset muodostavat kaksi atriumpihaaluetta, jotka rajautuvat välituntipihaan. Näille esipihoille on kulku sisäänkäyntikerroksen yli
korotetuista katoksista, joiden yläpuolella on 2. kerroksen luokkatiloja. Katokset tarjoavat noin
300 m2 säänsuojan ulkoilijoille. Molempia katoksia kannattelee itsenäinen hätäpoistumisporras,
joka

on

sulautettu

rakennuksen

arkkitehtoniseen

ilmeeseen.

Atriumpihat

sijaitsevat

molemmissa päissä koulurakennusta, jolloin pienten ja suurten koululaisten yksiköihin
muodostuvat omat länsisuuntaiset kokoontumispihat.
Vaahteratasku on virkeästi toimiva pikkukylä kaupungin keskustan ja metsäpuiston liittymässä.
Koulu on laajuudeltaan suuri, 1200 oppilaspaikkaa, mutta Vaahterataskun kumpuilevat katot
rikkovat suuren kokonaisuuden kaikille sopivan kokoiseksi, helposti lähestyttäväksi kouluksi.
Rakennus on luonnon ystävä paitsi ilmastomyönteisten materiaaliensa vuoksi, mutta myös
visuaalisesti. Lämpöinen puu yhdistettynä harmaaseen tiileen on tasapainoinen ja kaunis
katsella niin tieltä kuin metsästä käsin. Kattoharjat on peitelty tummalla konesaumatulla
pellillä, joka laskee toisinaan maahan asti.

PIHA
Pihan toiminnot on sijoiteltu ja valittu kullekin ikäryhmälle sopivaksi. Pihaan on suunniteltu
kaksi kohtaamispaikkaa, jotka voivat toimia myös ulko-opetustiloina ja muunneltavina
välituntileikkien monitoimialustoina. Pyöräpaikat sijaitsevat tontin sisääntuloväylien ja
sisäänkäyntikatosten lähettyvillä. Pyöräkatokset rajaavat välitunti- ja opetuspihan turvalliseksi
oleskelu- ja leikkialueeksi. Päiväkodin lasten saattoparkki sijoittuu pihan eteläpuoliselle LPYalueelle, jotta koulun lähialue pysyy rauhallisena. Vanhempien lapsien saattoliikennettä voi
ohjata pohjoisen parkkipaikalle ja Mossin puistokadun varteen. Opettajien ja iltakäytön
parkkipaikat (20 AP) sijoittuvat tontin pohjoisosaan.
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VAIHEISTUS JA LAAJUUS
Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan päiväkodin ja alakoulun tilat, yhteensä
11 300 brm2 sekä taitotalon osalta toisen vaiheen ulkokuoret. Toisessa
vaiheessa rakennetaan kokonaisuudessaan yläkoulun tilat ja taitotalon
keskeneräiset sisäosat, yhteensä 2820 brm2.
Valmiin rakennuksen bruttoala on 14 120 m2 ilman IV-konehuoneita.
IV-konehuoneet, 5 kpl, sijaitsevat ullakoilla ja kolmannessa kerroksessa.
Suunnitelmassa niiden yhteenlaskettu bruttoala on 1202 m2, mutta tarpeen
tarkentuessa niitä voidaan pienentää tai poistaa.
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Pohjaote 1:200

Pohjapiirros 2.kerros 1:400
TILAT
Vaahterataskun tiloissa on runsaasti luonnonvaloa. Tilat on rytmitetty käyttäjäkunnan
tarpeisiin niin, että ne noudattelevat optimaalisesti päivän kiertokulkua sopien päivä -ja
iltakäyttöön.
Varhaiskasvatuksen tilat ovat talon eteläpäädyssä. Alkuopetuksen tilat sijoittuvat myös
pienten lasten yksikköön. Rakennuksen keskiosassa on pääaula, hallintoparvi ja ruokala.
Suuri liikuntasali sijoittuu talon keskivaiheille välituntipihan puolelle. Suuremmille
alakoululaisille on tilat pienten lasten yksikön ja yläkoulun välissä. Yläkoulun tilat
löytyvät rakennuksen pohjoispäästä.
Rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen sijoittuvat esiopetuksen tilat. Toisessa
kerroksessa on puolestaan opetus- ja hallintotiloja. Hallintotiloille on varattu paikka
läheltä pääaulaa, josta on helppo seurailla kouluarkea.
Oppimistilat on suunniteltu korkeatasoisesti ja muuntojoustavasti
opetussuunnitelman

tarpeet

huomioiden.

Luokat

pienryhmätyöskentelytiloista suuremmiksi projektiluokiksi.
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muuntuvat

muuttuneen
tarvittaessa

VAAHTERATASKU

Havainnekuva Kyläpuunaukiolta

Leikkaus leveyssuunnassa 1:400

Julkisivu Itään 1:400

Julkisivu Etelään 1:400
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VAAHTERATASKU
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Leikkaus- ja julkisivuote 1:50

Leikkaus pituussuunnassa 1:400
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Julkisivu Pohjoiseen 1:400

5/5

