










Lamminrahkan koulukeskus – arkkitehtuurikilpailu, selostus  

MAHLA 
 
Lamminrahkan uusi asuinalue rakennetaan vaiheittain ja sen koulukeskus on yksi ensimmäisistä alueelle 
valmistuvista rakennuksista. Koulukeskus on alueellisesti merkittävä rakennus, jonka julkisivu on pyritty 
erottamaan muotoilullaan ympäristöstään kuitenkin siten, että se sulautuu ympäröivään luontoon. 
 
Suunnittelun lähtökohtana on ajatus eri ikäryhmien opetuksen luontevasta toimivuudesta yhtenä 
kokonaisuutena, jossa oppimista tapahtuu sekä yhdessä että erikseen, kirjaimellisesti. Tämän ajatuksen 
myötä koulukeskus jaetaan kolmeen yksikköön, jotka rakennetaan kahdessa vaiheessa. Yksiköt 
muodostuvat erillisistä rakennusmassoista, jotka jakavat opetuksen tilat koulunkäynnin eri vaiheisiin. Tontin 
eteläisin rakennus pitää sisällään päiväkodin sekä varhaisopetuksen tilat. Keskimmäinen rakennus on 
rakennusmassoista suurin. Rakennukseen sijoittuu perusopetuksen 3.-6.-luokkien lisäksi koulukeskuksen 
ravintola, valmistuskeittiö sekä yhteiset liikuntatilat ja se on tontin rakennuksista aktiivisimmin myös 
iltakäytölle suunnattu. Pohjoisimmassa, toisen vaiheen rakennusmassassa sijaitsevat yläkoulun opetustilat. 
Liikunta ja ruokailu tapahtuvat 3.-6.-luokkien kanssa samassa rakennuksessa.  
 
Rakennusvaiheet yhdistyvät toisiinsa toisessa kerroksessa sijaitsevalla käytävällä. Kulkusillan sijoittaminen 
toiseen kerrokseen avaa näkymän koulukeskuskokonaisuuden läpi kadulta koulun pihalle ja keventää 
yhtenäistä julkisivua. 
 
Rakennusmassojen mukaisesti myös piha on jaoteltu eri ikäryhmille soveltuvaksi, jossa jokaisella yksiköllä 
on omat ulkoilu- ja välituntialueensa. Piha toimii yhtenä oppimisympäristönä, missä suojaisa ulkoluokka 
tarjoaa vaihtoehtoisen opetustilan. Lisäksi piha toimii yhteydessä Lamminrahkan liikuntapuiston kanssa. 
Tämä muodostaa kokonaisuuden, joka houkuttelee liikkumaan myös koulupäivien ulkopuolella. Pihan 
kasvillisuudessa on kiinnitetty huomiota sen vaihtelevuuteen, joka monipuolistaa pihan pienilmastoa. Tontin 
pohjoisosassa pyritään säilyttämään alkuperäistä puustoa ja se on ilmeeltään muuta tonttia 
luonnontilaisempi. Kasvillisuus madaltuu ja harvenee tontin eteläpuolta kohti, sillä pienempien lasten piha-
alueilla leikki- ja pelitilan merkitys kasvaa. Lisäksi avoimet näköyhteydet pihalla ovat turvallisuuden kannalta 
tärkeitä.  
 
Bruttoala: vaihe I 11 755 brm²                 Autopaikoitus: 18 ap + 2 le-ap 
 vaihe II 4051 brm² 

 

Julkisivun tarina 
 

Rakennusmassat yhdistyvät julkisivujen rimoituksella yhdeksi kokonaisuudeksi jättäen niiden väliin avoimia 
näkymiä kadulta koulukeskuksen pihalle. Ensimmäisen rakennusvaiheen yksiköt liittyvät toisiinsa 
läpikuljettavalla lasiseinäisellä aulalla sisäänkäyntikerroksessa. Kun toinen rakennusvaihe liitetään 
ensimmäiseen kulkusillalla, koulukeskuksen arkkitehtoninen yleisilme on avoimine näkymineen kevyt ja 
rakennusmassoille luodaan sisäyhteys toisiinsa. Julkisivumateriaaleina raikas valkoinen rappaus ja lämmin, 
luonnollinen puu luovat keskenään mielenkiintoisen kontrastin ja yhdistävät luonnon julkiseen 
rakentamiseen. 

Muunneltava oppimistila 
 

Oppimistilojen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota niiden monikäyttöisyyteen, muunneltavuuteen 
sekä siihen, miten opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien muutokset tulevaisuudessa vaikuttavat 
käyttäjien muuttuviin tarpeisiin. Tavoitteena on luoda valtakunnallisen opetussuunnitelman lisäksi myös 
paikalliseen opetussuunnitelmaan soveltuvia tiloja tasa-arvoisesti kaikille vuosiluokille. Opetussuunnitelma 
huomioiden, tilat voidaan jakaa omiin oppimistilakokonaisuuksiin. Muunneltavat tilat laajentavat myös niiden 
käyttömahdollisuuksia aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisessä. 
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