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ASEMAPIIRROS 1:1000

BRUTTOALA
YHTEENSÄ  1. VAIHE  2.VAIHE
15 043m2  11268m2  3775m2

Suuri Kanto metsän keskellä on Lamminrahkan uusi maamerkki. Sen 
erottaa jo kaukaa. Suuren Kannon syvään massaan päivänvaloa tuovat 
laajat valoaukot rungon keskellä. Näiden alle, valon keskelle, oppilaat 
kokoontuvat yhteen.  

Rakennusmassan sijoittuminen tontin kaakkoiskulmaan mahdollistaa 
ison piha-alueen ja sen jakamisen eritoimintojen kesken.  Tontille on 
mahdollista saapua jokaisesta ilmansuunnasta useiden kulkuyhteyksien 
vuoksi. Pysäköintipaikat (20 AP) ja huolto- sekä lastausliikenne ovat sijoitettu 
turvallisesti erilleen kevyestä liikenteestä tontin pohjois- ja itäosaan. 
Pyöräkatokset tontin etelärajalla sekä rakennuksen pohjoispuolella 
muodostavat suojaisan piha-alueen yhdessä pohjoisosan metsäisen 
puuston kanssa. Pyöräkatosten osittain avoimet näköyhteydet sekä 
kulkuyhteydet, yhdistävät kuitenkin suojaisan pihan ympäristöönsä. 

Oppimista ja vapaa-aikaa tukevat sekä liikkumaan houkuttelevat 
metsäiset ja luonnonmukaisin pintamateriaalein tehdyt ulkotilat on jaettu 
osin ikäryhmittäin ja yhdistyvät saumattomasti liikuntapuistoon. 
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VAIHE 1 VAIHE 2

Vaihe 1 

Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan liikuntahalli sekä alakoulun ja 
pienten lasten yksilön tilat.  
Koulun pohjoispäädyn ikkunoista on tällöin näkymät pihalle. 
Koulun pohjoispuolella olevaa 2.vaiheen rakennuksen kohdalle voidaan 
sijoittaa ensimmäisessä vaiheessa pysäköintitilat noin 30:lle autolle. 

Vaihe 2 

Toisessa vaiheessa koulurakennus laajentuu pohjoispuolelle 
rakennettavalla yläasteen osuudella. Rakennukset yhdistyvät täysin yhdeksi 
kokonaisuudeksi.
Toisessa vaiheessa alakoulun pohjoispäädyn ikkunoista näkyy yläasteen 
aulatilaan, jonne tulvii luonnonvaloa kattoikkunasta. Rakennuksen osia 
yhdistävään seinään puhkotaan pieniä aukkoja sisäisiä kulkureittejä varten.
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POHJAKUVA ILTAKÄYTÖSTÄ 1:400
1. KERROS 1:400
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Idän julkisivun ikkunoista voi kurkistaa koulukeskuksen arkeen 
aulatilojen, liikuntatilojen juoksukäytävän sekä teknisentyön ja 
kotitalouden tilojen kautta. Kyläpuunaukion kulmassa sijaitsevan 
liikuntahallin sisäänkäynti on ympärivuorokautisessa käytössä ja 
rakennuksen keskellä sijaitsee koulun sisäänkäynti, joka avautuu 

2. KERROS 1:400 3. KERROS 1:400

pääaulaan.

Pääaula on monikäyttöinen, valoisa ja ylös asti avoin tila, joka 
toimii rakennuksen keskustana. 

Maantasokerroksessa sijaitseva näyttämö sekä soittotila voidaan 
avata aulaan, jolloin aula ja ylempien kerrosten oleskelutasanteet 
sekä portaikko mahdollistavat isollekin yleisölle näkö- ja 
kuuloyhteyden. Ylempien kerrosten oleskelutasanteet työntyvät 
pääaulan valoaukkoa kohden saaden lisää valoa kattoikkunasta. 
Tilassa risteävät portaat yhdistävät kerrosten välisen siirtymisen ja 
tarjoaa näkymiä kerrosten välillä.

Liikuntahalli on oma kokonaisuutensa, joka on suorassa yhteydessä 
muun koulun kanssa. Liikuntahalli on iltaisin ja viikonloppuisin auki 
liikunta- ja juhlakäytössä, muun koulun ollessa suljettuna. Myös 
koulukeskuksen keskiaulaa ja sen ympärillä olevia taitoluokkia 
voidaan käyttää tarvittaessa erilaisissa tilaisuuksissa sekä kerho- ja 
kokoustoimintaan. 

Esiintymistilanteita varten aulan ja liikuntasalin yhteinen, molemmin 
puolin avattava, esiintymislava palvelee erilaisia ja erikokoisia 
tilaisuuksia.

OPPIMISTILA 1:200

Oppimistiloissa korostuu niiden muunneltavuus. Tiloja saa 
yhdisteltyä, rajattua ja avattua tarpeen mukaan. Tilojen 
muunneltavuus tukee uuden opetussuunnitelman toteutumista 
mahdollistaen oppiainerajat rikkovat oppimiskokonaisuudet. Tilojen 
suunnittelussa on otettu huomioon tulevaisuuden opetustarpeet 
sekä mahdollisuus oppia eri kokoisissa ryhmissä eri kokoisissa 
tiloissa. Projektityöskentely pienryhmissä niin kuin erityistarpeet 
huomioiva opetus luonnistuvat muuntuvissa opetustiloissa. Valo 
tulee opetustiloihin ulkoseinän ikkunoiden ja keskellä olevien 
valoaukkojen kautta. 

7.-9.lk.

3.-6.lk.

Päiväkoti, esikoulu, 1.-2.lk.

Liikunhalli

Aputilat, mm. keittiö, IV, siivous

Aulat
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JULKISIVUOTE 1:50
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JULKISIVU ITÄÄN 1:400
KADUN PUOLI

JULKISIVU ETELÄÄN 1:400
TORIN PÄÄTY

JULKISIVU LÄNTEEN 1:400
PIHAN PUOLI

LEIKKAUS A-A 1:400



   
 

   
 

SUURI KANTO 
 
Suuri Kanto metsän keskellä on Lamminrahkan uusi maamerkki. Sen erottaa jo kaukaa. Suuren Kannon syvään massaan 
päivänvaloa tuovat laajat valoaukot rungon keskellä. Näiden alle, valon keskelle, oppilaat kokoontuvat yhteen.  
 
Rakennusmassan sijoittuminen tontin kaakkoiskulmaan mahdollistaa ison piha-alueen ja sen jakamisen eritoimintojen 
kesken.  Tontille on mahdollista saapua jokaisesta ilmansuunnasta useiden kulkuyhteyksien vuoksi. Pysäköintipaikat (20 
AP) ja huolto- sekä lastausliikenne ovat sijoitettu turvallisesti erilleen kevyestä liikenteestä tontin pohjois- ja itäosaan. 
Pyöräkatokset tontin etelärajalla sekä rakennuksen pohjoispuolella muodostavat suojaisan piha-alueen yhdessä 
pohjoisosan metsäisen puuston kanssa. Pyöräkatosten osittain avoimet näköyhteydet sekä kulkuyhteydet, yhdistävät 
kuitenkin suojaisan pihan ympäristöönsä. 
 
Oppimista ja vapaa-aikaa tukevat sekä liikkumaan houkuttelevat metsäiset ja luonnonmukaisin pintamateriaalein tehdyt 
ulkotilat on jaettu osin ikäryhmittäin ja yhdistyvät saumattomasti liikuntapuistoon.  
 
Idän julkisivun ikkunoista voi kurkistaa koulukeskuksen arkeen aulatilojen, liikuntatilojen juoksukäytävän sekä 
teknisentyön ja kotitalouden tilojen kautta. Kyläpuunaukion kulmassa sijaitsevan liikuntahallin sisäänkäynti on 
ympärivuorokautisessa käytössä ja rakennuksen keskellä sijaitsee koulun sisäänkäynti, joka avautuu pääaulaan. 
 
Pääaula on monikäyttöinen, valoisa ja ylös asti avoin tila, joka toimii rakennuksen keskustana. 
Maantasokerroksessa sijaitseva näyttämö sekä soittotila voidaan avata aulaan, jolloin aula ja ylempien kerrosten 
oleskelutasanteet sekä portaikko mahdollistavat isollekin yleisölle näkö- ja kuuloyhteyden. Ylempien kerrosten 
oleskelutasanteet työntyvät pääaulan valoaukkoa kohden saaden lisää valoa kattoikkunasta. Tilassa risteävät portaat 
yhdistävät kerrosten välisen siirtymisen ja tarjoaa näkymiä kerrosten välillä. 
 
Vaihe 1 
Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan liikuntahalli sekä alakoulun ja pienten lasten yksilön tilat. 
Koulun pohjoispäädyn ikkunoista on tällöin näkymät pihalle. 
Koulun pohjoispuolella olevaa 2.vaiheen rakennuksen kohdalle voidaan sijoittaa ensimmäisessä vaiheessa pysäköintitilat 
noin 30:lle autolle. 
 
Vaihe 2 
Toisessa vaiheessa koulurakennus laajentuu pohjoispuolelle rakennettavalla yläasteen osuudella. Rakennukset yhdistyvät 
täysin yhdeksi kokonaisuudeksi. 
Toisessa vaiheessa alakoulun pohjoispäädyn ikkunoista näkyy yläasteen aulatilaan, jonne tulvii luonnonvaloa 
kattoikkunasta. Rakennuksen osia yhdistävään seinään puhkotaan pieniä aukkoja sisäisiä kulkureittejä varten. 
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Liikuntahalli on oma kokonaisuutensa, joka on suorassa yhteydessä muun koulun kanssa. Liikuntahalli on iltaisin ja 
viikonloppuisin auki liikunta- ja juhlakäytössä, muun koulun ollessa suljettuna. Myös koulukeskuksen keskiaulaa ja sen 
ympärillä olevia taitoluokkia voidaan käyttää tarvittaessa erilaisissa tilaisuuksissa sekä kerho- ja kokoustoimintaan. 
Esiintymistilanteita varten aulan ja liikuntasalin yhteinen, molemmin puolin avattava, esiintymislava palvelee erilaisia ja 
erikokoisia tilaisuuksia. 
 
Oppimistiloissa korostuu niiden muunneltavuus. Tiloja saa yhdisteltyä, rajattua ja avattua tarpeen mukaan. Tilojen 
muunneltavuus tukee uuden opetussuunnitelman toteutumista mahdollistaen oppiainerajat rikkovat 
oppimiskokonaisuudet. Tilojen suunnittelussa on otettu huomioon tulevaisuuden opetustarpeet sekä mahdollisuus oppia 
eri kokoisissa ryhmissä eri kokoisissa tiloissa. Projektityöskentely pienryhmissä niin kuin erityistarpeet huomioiva opetus 
luonnistuvat muuntuvissa opetustiloissa. Valo tulee opetustiloihin ulkoseinän ikkunoiden ja keskellä olevien valoaukkojen 
kautta.  


