Lamminrahkan
tärkein rakennus

Merkityksensä julistamiseksi koulukeskuksen tulee ilmentää arvokkuutta ja ylpeyttä. Nuorimpien kansalaisten
arkiympäristön tulee lisäksi olla pienimittakaavainen, turvallinen ja helppo käsittää.
Nämä kaksi aihetta ovat ehdotuksemme johtolankoja. Tähän viittaa ratkaisu jossa koulun yhteisiä toimintoja
sisältäviin atriumrakennuksiin liittyy kotialueiden siipiä omine sisäänkäynteineen.

Metsä koulussa

Atriumpihojen mitoituksessa on varauduttu siihen että pihoissa on myös ”koskematonta metsää”. Pihojen
puolella rakennukset ovat vain kaksikerroksisia, jotta mittakaava säilyy pienenä, valokulma hyvänä ja tilat
viihtyisinä. Lumikinoksille on tilaa ja tarvittaessa niiden poistamiseksi on varattu huoltoajoneuvolle mitoitettu
läpiajoreitti. Viherkatot näkyy pihatasolta ja antavat sisäpihalle laaksomaisen vihreän jatkumon. Katot
tarjoavat laidunmaita 2-3:lle lampaalle pihaa kohden. Kallistus ei ole este ja kuljetkset tapahtuvat tornin
kautta.

Koulu metsäsässä

Koulukeskus on suunnattu Mossin puistokadun ja urheilupuiston mukaan. Näin ollen pääsisäänkäynti avautuu
etelästä torille saapuvalle tulijalle. Tarkoituksena on luoda aukio eikä kohtaavien katujen kaupunkitila.
Atriumrakennusten ulkoreunojen korkeudet vastaavat nelikerroksisia rakennuksia ja liittyvät näin luontevasti
toria ympäröiviin ja tuleviin rakennuksiin.

Ateria on
keskeinen

Atriumpihojen kyljessa kulkee selkeä sisäinen raitti joka yhdistää pääsisäänkäynnin etelässä ja liikuntatalon
pohjoisessa. Ruokasali on keskeinen tila ja on sijoitettu ja muotoiltu sen mukaan. Tämä kohtaa tulijaa
pääsisäänkäynnin lähellä ja on jaettu useaan osastoon jotka liittyvät pihoihin ja joissa on hyvä päivänvalo.
Pienten lasten ruokailuosastoon syntyy lasketun alakaton ja nostetun lattian ansiosta pienempi mittakaava.
Näin syntyy lasten mittakaava tarjouilulinjan toiselle puolelle ja aikuisen mittakaava toiselle. Takka, joka on
kaasukäyttöinen ja suojattu laseilla, sijaitsee keskeisellä paikalla ja luo rauhallisen ilmapiirin aterian
yhteyteen. Samoin on valaistus himmennnetty ja keskitetty ruokapöytiin. Keittiö sijaitsee niin että se myös
voi palvella ulkopuolisia sekä lounaaksi että illalliseksi ravintolatilassa, joka aukeaa torille. Ravintola on
tietysti myös vaihtoehto oppilaille.

Ikäryhmät erillään

Ikäluokat on jaettu niin että pienten lasten tilat sijaitsevat etelässä, luokat 3-6 keskellä rakennusta ja
luokat 7-9 pohjoisessa. Luokilla 7-9 on yhteinen sisäänkäynti kun muilla on omat sisäänkäyntinsä. Pienten
lasten yksikkö sijaitsee kahdessa siivekkeessä eteläisessä atriumkulmassa. Tähän mahtuu yksikön tilat
lukuunottamatta luokkaa 2 joka ehdotuksessamme sijaitsee viereisen siiven pohjakerroksessa meidän
joustavuus ajattelun mukaisesti. Huomioimme, että tulevaisuudessa tapahtuu muutoksia varsinkin niin että
pienten yksikkö saattaa pienentyä. Siipien perusratkaisu on toistuva ja sallii sisäisiä uudelleenjärjestelyjä eri
ikäryhmien tarpeille ajan mukaan.

Avotila-avomieli

Rakennukselle on haettu avoimuutta ja hyvää näkyvyyttä eri osien kesken, myös kerrosten välillä avointen
portaiden ja puolikerrosten avulla. Kotialueiden tulee siis voida työskennellä paitsi kerroksissa myös niiden
välissä. Kulkureitit ovat merkityksellisiä niin solujen sisällä kuin kokonaisuudessa. Avoimuuden turvaa
rakennuksen sprinklaus. Tavoitteena on luoda vaihtoehtoisia kulkureitteja ja kiertomahdollisuuksia. Tällä
tuetaan sosiaalisen ja pedagoogisen ympäristön rakenteita. Lisäksi tämä on turvallisuuskysymys.

Vaiheittain
rakentaminen

Vaiheessa 1 atriumrakennus muodostaa L-muodon jonka piha avautuu kadun suuntaan. Tilapäinen sääsuojainen
reitti yhdistää liikuntatalon kouluuun. Ensimmäisessä vaiheessa käsityötilat sijaitsevat kokonaisuudessaan
ruokasalin yläpuolella. Toisessa vaiheessa osa tiloista siirtyvät pohjakerrokseen samanlaisten toimintojen
yhdistämiseksi. Kaikki käsityötilat avautuvat kadulle ja ovat sieltä helposti tavoitettavissa iltakäyttäjille.

Läpimenevä
tekniikkavyöhyke

Tekniset tilat, kuten isot ilmanvaihtokoneet, sijoittuvat atriumtalojen ullakolle johon on hissiyhteys. Kokoavat
ilmanvaihtokanavat kiertävät atriumpihojen ullakoiden ylätiloissa ja haarautuvat soluihin. Näin vältytään
turhilta vaakavedoilta kerroksissa. Soluissa on lisäksi keskeinen asunnustila joka näkyy ulkoarkkitehtuurissa.
Nämä palvelevat myös märkätilojen asennuksia.

Luonnon materiaalit
ja energia

Atriumrakennuksissa on tiiliverhoilu ja betonirunko kun siivet ovat kokonaan puurakenteisia. Kaikissa
rakennusten eristyksissä käytetään selluvillaa ja lattialämmitys. Maanlämpö käytetään jaksottain tuloilman
esilämmittämiseen. Liikuntatilan valokatossa on läpikuultavat aurinkosolut. Nämä taittavat terävän
auringonvalon ja mahdollistavat päivänvalon käytön tilassa. Auringonvalolle alttiissa tiloissa on ulkopuoliset,
julkisivuun integroidut varjostimet.
Bruttoala on 14 950 m2 ilman yleisöravintolaa (360 m2) ja ecolab-tornia (140 m2) . Toisen viheen osuus on
3600 m2

