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DIPLOMITYÖNTIIVISTELMÄ 

 

Diplomityöni pohjautuu syksyllä 2011 järjestettyyn Opinmäen yleiseen 

suunnittelukilpailuun. Kilpailussa haettiin ratkaisua Espoon Opinmäen 

uudelle oppimisen ja vapaa-ajan keskukselle. Suomenkielisen päiväkodin, 

esiopetuksen ja perusopetuksen tilojen ohella Opinmäkeen sijoittuvat 

Espoon kansainvälinenkoulu ja englanninkielinen päiväkoti, alueellinen 

liikuntahalli, työväenopiston tilat, nuorisotila ja asukaspuisto. 

Valmistuessaan Opinmäestä tulee oppilasmäärältään Espoon suurin 

koulu. 

Käytin työni pohjana kilpailun tilaohjelmaa ja annettua paikkatietoa, 

mutta en osallistunut suunnittelukilpailuun. Aloitin suunnitelman 

luonnostelun kilpailuvaiheessa ja jatkoin sen työstöä diplomityöksi 

kilpailun ratkettua. 

Suunnitelmani koostuu katutilaa reunustavasta muurimaisesta kehästä, 

jonka sisäpuolelle jää kaarevan lasipinnan rajaama sisäpiha. Lukuaineiden 

opetustilat ovat rakennuksen muuria vasten asettuvissa luokkahuoneissa 

ja liikunta-, taito- ja taideaineiden tilat on sijoitettu puisiin perusmassan 

yläpuolelle nouseviin laatikkomaisiin rakennuksenosiin. 

Diplomityöni painottuu suunnitteluosuuteen. Kirjallisessa osuudessa 

esittelen suomalaisen peruskoulun arkkitehtuurin kehitystä kansakoulun 

syntyajoista nykypäivään, sekä 2000-luvulla pedagogiikan pääsuunnaksi 

nousseen tutkivan oppimisen -mallin vaikutusta kouluarkkitehtuuriin. 

Lisäksi kerron Opinmäen suunnittelukilpailusta ja sen tuloksista. 
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THESIS ABSTRACT 

 
 
 
 
 
This master thesis is based on an open design competition for Opinmäki. 
The competition was held in fall 2011 to find a design for Opinmäki center 
of education and leisure in Espoo’s new residential area of Suurpelto. The 
new school campus will include  a Finnish-language day-care center, 
preschool and primary education facilities as well as Espoo’s International 
School  and day-care center, a regional sports hall, Adult Education 
facilities, youth center and park residents. Once completed Opinmäki will 
be the largest school in Espoo today. 
 
In my proposal I have used the room program and geographic information 
given in the competition program as a guide line to my design, but I did 
not participate in the contest. 
 
My proposal for Opinmäki educational center consists of a two-storied 
bounding surface facing the street, inside of which is a large patio formed 
by a curved glass wall. Sports, art and skills facilities are placed in the 
wooden box-like masses that rise above rest of the building on the outer 
periphery of the school. 
 
In my thesis I have focused on the design assignment. In the written part 
of my thesis I will present the evolution of Finnish school architecture in 
comprehensive schools since the 17th century till the present time, as well 
as the how the pedagogical model of progressive inquiry has changed 
school architecture in the 21st century. In addition I will talk about the 
Opinmäki design competition and its results. 
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ALKUSANAT 

 

 

 

 

 

 

 

Espoon Suurpelto sijaitsee lähellä synnyinpaikkaani Tapiolaa. Olen 

kasvanut Espoossa ja käynyt siellä myös peruskoulun ja lukion. On ollut 

hauska visioida kiivaasti muuttuvan synnyinkaupunkini tulevaisuutta, sekä 

nyt, yhden opiskelujakson päättyessä, pohtia millaisia tiloja perusopetus 

tarvitsee tulevaisuudessa.  

Äitini Sini Hurmola-Suuronen ja isoisäni Osmo Hurmola ovat molemmat 

peruskoulunopettajia. He ovat työskennelleet suurimman osan urastaan 

Espoolaisissa kouluissa.  Isoisäni oli Tapiolan koulun rehtori ja äitini 

luokanopettaja ja myöhemmin erityisopettaja eri kouluissa Espoossa. He 

ovat opettaneet espoolaisia lapsia ja nuoria yhteensä yli 60 vuotta. Olen 

poiminut ideoita myös heidän ajatuksistaan. 

Kiitos heille, sekä muulle lähipiirilleni. Erityisesti miehelleni Jussille. 

Kiitos professori Hannu Tikalle työn ohjauksesta. 
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Tehtävänanto: Opinmäen arkkitehtuurikilpailu 

 

 

Kilpailutehtävä 

 
Opinmäki on Espoon uuden Suurpellon asuinalueen keskiöön toteutettava 
kampusalue. Suomenkielisen päiväkodin, esiopetuksen ja perusopetuksen 
tilojen ohella Opinmäkeen sijoittuvat Espoon kansainväline koulu ja 
englanninkielinen päiväkoti, alueellinen liikuntahalli, työväenopiston tilat, 
nuorisotila ja asukaspuisto. Valmistuessaan Opinmäestä tulee 
oppilasmäärältään (lähes 1500 oppilasta) Espoon suurin koulu. Espoon 
kaupunki järjesti Opinmäen suunnittelusta yleisen arkkitehtikilpailun 
syyskuussa 2011. Kilpailu päättyi 25.11.2011 ja se ratkaistiin tammikuussa 
2012. 

Kilpailun tarkoituksena oli löytää Opinmäen toteuttamiseksi 
kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja 
toteutuskelpoinen ratkaisu, jossa toiminnalliset, esteettiset ja teknis-
taloudelliset tavoitteet on ratkaistu tasapainoisesti. (Kilpailuohjelma 
22.8.2011) Tiloilta toivottiin avoimuutta, turvallisuutta, yhteisöllisyyttä, 
muuntojoustavuutta sekä itse rakennuksesta aktiivista asukastoiminnan 
keskusta.  

Johtoajatuksena oli ns. tutkivan oppimisen malli. Siinä oppiminen on 
tutkimusprosessi, jonka tavoitteena ei ole vain tietojen omaksuminen, 
vaan myös ymmärryksen lisääntyminen. Opetuksen sisältö järjestetään 
aihekokonaisuuksiksi ja oppilaalla itsellään on aktiivinen rooli tiedon 
jäsentämisessä ja tuottamisessa. 
 
Kilpailuohjelma sisälsi yksityiskohtaisen tilaohjelman, jonka hyötyala oli 
14 026 m². Opinmäki on tarkoitus rakentaa kahdessa vaiheessa, joista 
ensimmäinen vaihe käsittää 10 342 hy-m² ja toinen vaihe 3684 hy-m². 
Omassa työssäni olen ratkaissut vaiheistuksen siten että rakennuksen 

massoittelu mahdollistaa vaiheissa rakentamisen ja tilojen 
käyttötarkoituksen muuntelun rakentamisen eri vaiheissa. En osallistunut 
Opinmäen kilpailuun, mutta noudatin työssäni melko tarkkaan kilpailussa 
annettua tilaohjelmaa ja käytin hyväkseni kilpailuun liittyvää aineistoa. 
Aloitin työn luonnostelun heti kilpailun julkistamisen jälkeen ja jatkoin sen 
kehittämistä diplomityöksi kilpailun ratkettua. 
 

 
Havainnekuva Suurpellosta. Kilpailualue on esitetty valkoisella vasemmassa yläkulmassa 
 (Opinmäen kilpailuohjelma, Espoon kaupunki 2011) 
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Kilpailun tulokset 
 
Opinmäen yleisen arkkitehtikilpailun voitti nimimerkki ”Mäkin opin”, 
jonka tekijät olivat Esa Ruskeepää ja Thomas Miyauchi Arkkitehtitoimisto 
Esa Ruskeepäältä. Kilpailuun saapui yhteensä 41 ehdotusta. 

Voittanut ehdotus ”Mäkin opin” oli kilpailun palkintolautakunnan mukaan 
laadittu kokonaisvaltaisesti ja eläytyen. Voittanutta kilpailuehdotusta 
kuvailtiin seuraavasti: Opinmäestä muodostuu luontevalla tavalla koko 
Suurpeltoa palveleva julkinen rakennus sekä uudenlainen 
oppimisympäristö. Ehdotuksen massoittelu on leikkisyydestään huolimatta 
varmaotteista. Rakennukselle syntyy selkeä julkinen selkäpuoli osaksi 
ympäröivää kaupunkirakennetta sekä kouluympäristöön hyvin sopiva 
pienimittakaavainen vatsapuoli. Esitetyt julkisivumateriaalit, tiili ja puu, 
ovat ekologisia, inhimillisiä ja ymmärrettäviä. Rakennuksen mittakaava, 
materiaalit ja pinnat tukevat ajatusta tutkivan oppimisen mallista, jossa 
koko rakennus toimii opetusvälineenä.  (Opinmäki arvostelupöytäkirja 
26.1.2012) 

Voittajaehdotuksessa massa jakaantuu selkeästi kadun puolen julkiseen 
tilaan, sekä pienimittakaavaiseen pihan puoleen, jonka luonne on 
yksityisempi ja lähempänä lasten mittakaavaa. Pohja on erittäin tehokas 
ja tiivis, verrattuna muihin kilpailussa menestyneisiin ehdotuksiin. Voittaja 
ehdotuksessa julkiset tilat sijoittuvat kadun varteen ja muodostavat 
rakennuksen selkärangan. Päiväkodin ja alakoulun tilat sijoittuvat pihan 
puolen mataliin noppamaisiin osiinsa. Yläkoulun tilat sijoittuvat 
opetuspihan ympärille. 

Palkintolautakunta suositteli, että rakennus toteutetaan voittaneen 
ehdotuksen pohjalta. Ehdotusta tulisi kuitenkin jatkokehittää 
palkintolautakunnan suositusten mukaisesti. Palkintolautakunnan 
puheenjohtajana toimi Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.  

Toiseksi kilpailussa sijoittui Playa arkkitehtien ehdotus Puff. 
Palkintolautakunta katsoi, että kolmatta palkintoa ei jaeta, koska kaksi 
ensimmäiseksi sijoittunutta ehdotusta ovat hyvin kattavia ja laadukkaita. 
Lunastettuja ehdotuksia olivat JKMM Oy:n Tenavat, sekä 
Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäen kaksi ehdotusta Säkkipilli ja 
Archipelago. Kunniamaininta jaettiin nimimerkeille Lukutoukat 
(Arkkitehdit Rudanko - Kankkunen) ja Piiri (Arkkitehtitoimisto Sari 
Nieminen).  
 
Ulkotilojen muodostumiseen oli menestyneissä ehdotuksissa kiinnitetty 
erityistä huomiota. Koulurakentamisen trendit kuten muunneltavuus, 
avoimuus ja valoisuus näkyivät kaikissa ehdotuksissa. Usea 
kilpailuehdotus oli esitetty melko viitteellisesti. Parhaat ehdotukset olivat 
luontevia ja muokkasivat näkyvästi Suurpellon kaupunkikuvaa. Materiaalit 
olivat ”aitoja” ja tunnistettavia. Uusille koulurakennuksille tyypillinen 
värikkyys oli ehdotuksissa hillitympää kuin mitä viimeisimmissä 
toteutuneissa koulurakennuksissa on nähty. Koulun ja asukastoiminnan 
tilat yhdistyivät monissa ehdotuksissa toimivaksi kokonaisuudeksi, jossa 
oli näkyvissä mahdollisuuksia sopuisaan yhteiseloon eri käyttäjien kesken.  
 
 
Hankkeen tulevaisuus 

Voittajaehdotuksen pohjalta suunnitellun Opinmäen ensimmäisen 
rakennusvaiheen on tarkoitus valmistua keväällä 2015 ja rakennus 
otetaan käyttöön aikaisintaan elokuussa 2015. Ensimmäisessä 
rakennusvaiheessa oppilaita on noin 1 000 ja päivähoitopaikkoja noin 100. 
Rakennuksen kokonaislaajuus noin 16 700 neliömetriä.   

Toisessa vaiheessa rakennetaan tilat nuorisotoimelle, työväenopistolle ja 
asukaspuistolle. Toisessa rakennusvaiheessa oppilaita tulee noin 500 lisää 
ja kokonaislaajuus kasvaa noin 6 000 neliömetriä. 
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Oppimisen tilat Suomessa 

 

Kuinka tähän on tultu? 

Kansakouluasetus astui Suomessa voimaan vuonna 1866. Asetus oli 
lähtölaukaus koko kansan sivistämiselle. Kuusivuotinen perusopetus 
haluttiin taata kaikille lapsille. Asetuksen tullessa voimaan ei Suomessa 
vielä ollut montaakaan perusopetukseen tarkoitettua koulurakennusta. 
Niitä olivat toistaiseksi rakentaneet varakkaat sivistyneistön edustajat 
esim. tehtaiden patruunat tehtaiden yhteyteen. Muut opiskelivat luku- ja 
kirjoitustaitoa kirkoissa ja kiertokouluissa tai kotona, jos opiskelivat. 
Kansakouluasetuksen jälkeenkin kiertokoulujen määrä maassa vain 
kasvoi. Vuonna 1880 kiertokouluja oli noin 1000 ja niissä opiskeli arviolta 
50 000 oppilasta. 30 vuotta myöhemmin kouluja oli jo noin 1700 ja 
oppilaita lähes 200 000. Vielä 1930-luvun puolivälissä kiertokouluja oli 
noin 250. (Jormakka 1991, 16) 

 

Lagstadin koulu. Espoon ensimmäinen kansakoulu rakennettiin seurakunnan omistamalle maalle Lagstadiin vuonna 
1873. Koulu rakennettiin taksvärkkityönä ja 5000mk lainarahalla. Koulun suunnitteli rakennusmestari Stigell. 
(Jormakka, Espoon koulutaloja 1873-1991) 

 

Kansakouluasetus määräsi kaupunkeihin perustettavaksi kansakouluja, 
mutta maalaiskuntia määräykset eivät koskeneet. Suomen kansakoulun 
isä pastori Uno Cygnaeus piti koulujen perustamisen vapaaehtoisuutta 
välttämättömänä, ”jotta kansakoulu saavuttaa suosiota kansassa, koska 
tämä tuskin onnistuu, jos kunnat velvoitetaan perustamaan kouluja”. 
Kuitenkin tästä poikettiin, jos kunta sai valtionapua, jolloin se oli 
velvollinen rakentamaan koulutalon, johon luokkahuoneen ohella 
kuuluivat opettajan kaksi huonetta ja keittiö sekä eteinen ja tarpeelliset 
ulkorakennukset. Kouluhallituksen kiertokirjeistä selviää, että kunnat 
pitivät kansakoulujen rakennustöitä edullisina hätäaputöinä, joiden 
laadulla ei ollut juuri merkitystä, mutta joiden avulla valtiolta voitiin saada 
rahaa muihin tarkoituksiin. (Jormakka 1991, 32) 

Vuonna 1881 kansakouluopetusta haluttiin yhtenäistää. Alun perin 
kansakouluasetus oli antanut suuren itsemääräämisoikeuden kunnille ja 
kouluille. Asetuksessa ei esimerkiksi määritelty oppikursseja, vaan 
ainoastaan oppiaineiden nimet, ja kansakoulujen johtokunnat saivat 
päättää oppiaineiden tuntimääristä.  

 

Träskändan koulu. Koulu valmistui vuonna 1888. Sen rakennutti Aurora Karamz kartanonsa alustalaislapsille. 
Suunnittelijana oli maineikas Gustav Nyström joka oli piirtänyt Helsinkiin mm. Säätytalon ja Valtionarkiston. 
(Jormakka, Espoon koulutaloja 1873-1991) 
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Paitsi oppiaineisiin, myös koulurakennuksiin haluttiin yhtenäisyyttä. 
Ennen kansakouluasetuksen voimaantuloa rakennetut koulut eivät olleet 
muodostaneet yhtenäistä perinnettä eikä kansakouluasetuskaan pystynyt 
luomaan tyyppiratkaisua, vaan rakennetut koulut olivat varsin erilaisia 
niin huoneohjelmaltaan, pohjakaavaltaan kuin arkkitehtuuriltaankin. 
Vuonna 1875 kansakoulutarkastajien kokous valitti että kunnissa oli ”joko 
rakennettu kallisarvoisia palatsintapaisia kartanoita, tahi käytetty kouluksi 
niin kurjasti kyhättyjä huoneita, että opettajat ja oppilaat pakkasen aikana 
surkeasti kärsivät---.” (Salmela 1931, 44) 

 

 

Åminne oli Espoon ensimmäinen suomenkielinen koulu. Se avattiin vuonna 1891 Åminnen kartanon 
piharakennukseen. Suomenkieliset olivat Espoossa vähemmistöä, eikä kaupunki järjestänyt opetusta suomeksi ennen 
vuotta 1912. Åminne oli yksityiskoulu. (Jormakka, Espoon koulutaloja 1873-1991) 

 

Vuonna 1892 julkaistiin yleisen arkkitehtikilpailun pohjalta laadittu 36 
piirustuksen kokoelma nimeltään ”Mallipiirustuksia 
kansakoulurakennuksia varten maalla”.  Seuraavat kokoelmat 
kouluhallitus julkisti vuonna 1904 ja 1910 ja nämä osoittautuivat jo varsin 
suosituiksi.  

 

Kansallisromanttinen Köklaxin koulu valmistui 1910. Se poikkesi kouluhallituksen kuvista kansainvälisellä jugend-
tyylillään. Pohjaratkaisu oli kuitenkin lähellä annettuja malleja. (Jormakka, Espoon koulutaloja 1873-1991) 

Kaikille pakollista ja samanlaista koulua pidettiin välttämättömänä vakaan 
yhteiskunnallisen tilanteen säilyttämiseksi teollistumisen aiheuttamien 
sosiaalisten ongelmien aikana. Kouluhallituksen mallipiirustukset 
normalritning olivat tämän ongelman arkkitehtooninen vastaisku, jolla 
yritettiin poistaa esille tulleita ongelmia kuten ahtautta, huonoa ilmaa, 
kylmyyttä ja huonoa hygieniaa. Esimerkiksi kansakoulutarkastajien 
vuoden 1885 kokous merkitsi pöytäkirjaansa, että ”opettajat kurjais 
kouluhuoneiden kautta olivat joutuneet ajattoman kuoleman tahi 
parantumattoman sairauden uhreiksi.” (Jormakka 1991, 35) 

Puutteiden lisäksi kouluhallitus pyrki ”rakennustaiteellisen aistin 
[kehittämiseen] ylipäiten”. Kuitenkin mallipiirustusten mukaan tehdyt 
koulut edistivät ennen kaikkea hallitsevaa yleiskulttuuria, kun taas kuntien 
ja kylien paikalliset erikoispiirteet, paikan henki ja paikallinen 
rakentamistapa heikkenivät. 

Espoossa ei kouluhallituksen mallipiirustuksia sanottavasti näihin aikoihin 
käytetty vaan koulujen suunnittelijoiksi hankittiin usein tunnettuja 
arkkitehteja. Silti useimmat autonomian ajan espoolaisista kouluista 
tontteineen vastaavat kouluhallituksen vaatimuksia. Koulutalo tuli 
sijoittaa pitäjän suurimpaan kylään hyväkuntoisen tien päähän. Mieluiten 
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koulutontiksi oli valittava kukkula ja tontilla tuli olla tilaa paitsi 
koulurakennusta myös pihaa ja koulupuutarhaa varten. Koulutalon piti 
yleensä olla yksikerroksinen, vaikka tarvittaessa opettajan asunto saattoi 
olla yläkerrassa (Lilius 1982, 124) 

Jo vuoden 1872 opetusjärjestyksessä vaadittiin, että opetushuoneitten 
tulee olla ”riittäwiä paljouden ja tilawuuden puolesta, waloisia, wilkkaita, 
warustettuja tulisijoilla, soweliailla istuimilla ja pulpeteilla tahi pöydillä ja 
muutoin laitettuja tarkkaan huomioonottamalla oppilaan terweyttä sekä 
opetuksessa tarpeellista mukawuutta” 

 Mallipiirustuksissa näitä vaatimuksia täsmennettiin; luokkahuoneiden tuli 
saada suoraa auringonvaloa vasemmalta, mutta aurinko ei saanut paistaa 
oppilaiden eikä opettajan silmiin. Koulun valontarvetta perusteltiin myös 
sillä että ”ilma voisi [luokassa] valon vaikutuksesta puhdistua.” 
Hygieenisistä syistä myös lattiat määrättiin maalattavaksi tai 
vernissattavaksi. Ilmanvaihtoa oli tehostettava uuneihin järjestettävällä 
ilmanvaihtojärjestelmällä, joista oli myös laadittu erillinen piirros. 
Koulutalon huoneohjelmaan kuului aina myös erillinen luokkahuoneeseen 
johtava oppilaseteinen, jonka tuli olla lämmitettävä ja tilava.  

Luokkahuoneiden mitoituksesta annettiin tarkat ohjeet. Oppilaita sai olla 
yhdessä luokassa enintään 50 (mitoitusohjeet antavat alarajaksi 45). Ilmaa 
tuli olla 5,4 m³ ja lattia-alaa 1,4 m² oppilasta kohden. Luokkahuoneen 
pituus sai vaihdella välillä 9,5 - 10,6 m ja leveys välillä 6,8 – 7,4 m, 
korkeutta tuli olla ainakin 3,8 m.  

Kuten kouluhallituksen ohjeista ilmenee, arkkitehtuuri ei ole perinteisesti 
ollut kovin tärkeä koulurakennuksen arvosteluperuste. Erityisesti 1800-
luvun materialistiseen suhtautumiseen kuului kaiken fysiologisen 
korostaminen. Samat korostukset olivat vallalla niin valtionhallinnossa 
kuin arkkitehtikilpailuissa. Esimerkiksi vuonna 1911 pidetyssä 
suunnittelukilpailussa tuomaristo perusteli ratkaisujaan lähes yksinomaan 
valaistuksen soveliaisuudella sekä sillä, kuinka monta kylmää seinää 
luokkahuoneissa oli. 

Vuonna 1921 tuli voimaan laki yleisestä oppivelvollisuudesta. Kaikkien 7-
15 -vuotiaiden oli hankittava kansakoulun oppimäärää vastaavat tiedot. 
Kirkollisen alkuopetuksen puutteellisuuden vuoksi perustettiin 
kaksivuotinen alakansakoulu. Samalla lain toteuttaminen edellytti ennen 
näkemätöntä koulujen rakentamista. Vuosittain Suomessa rakennettiin 
jopa 100 - 200 uutta koulutaloa, ja vanhoja kouluja laajennettiin ja 
nykyaikaistettiin. Rakentamista edisti 1920-luvun talouden nousukausi. 

Oppivelvollisuuden myötä voimaanastunut uusi opetusohjelma edellytti 
paitsi tiloja alakansakoululle myös veisto-, voimistelu- ja kotitalousluokille 
ja koulun keittolalle. Uudet vaatimukset edellyttivät uusia 
rakennuspiirustuksia, samalla pyrittiin entistä tarkemmin valvomaan 
rakennuksen tarkoituksenmukaisuutta. Myös rakennusten laatuun ja 
rakennustyyliin kiinnitettiin huomiota. Vaikka kuntia kehotettiin yhä 
säästäväisyyteen ja vaatimattomuuteen, vaatimus koulujen esteettisen 
kasvatuksen merkitys sai kannatusta. Yleinen käsitys oli, että kuten 
opettaja, joka edelleen vahvasti henkilöityi koulurakennukseen, toimi 
mallikelpoisena yhteiskunnan jäsenenä ja esikuvana, oli myös 
koulurakennuksen oltava esikuva muille rakennuksille. 

Vuonna 1921 julistettiinkin piirustuskilpailu uusien koulujen 
kehittämiseksi. Teemana oli ”kansanomainen vaatimattomuus”. 
Kilpailussa pyrittiin ”mahdollisimman täydelliseen 
tarkoituksenmukaisuuteen ja äärimmäiseen halpuuteen”. (Salervo 1921, 
3) Tuloksena syntyi ohjekirja ”Maalaiskansakoulujen 
rakennuspiirustuksia”, joka käsitti 16 rakennustyyppiä. Vaikka kilpailuun 
oli lähetetty lähinnä kansallisromanttisia ehdotuksia, kaikki mallikirjaan 
valitut rakennukset edustivat hillittyä 1920-luvun klassismia. Ne olivat 
muodoltaan yksinkertaisia ja satulakattoisia. Vuorauksena oli 
pystylaudoitus ja ornamentiikka oli vähäistä. Huoneet olivat entistä 
hiukan matalampia ja ikkunat pienempiä 

Uudet piirustukset edistivät rakennustoimintaa, jota kouluhallitus valvoi 
entistä tarkemmin. Mallipiirustuksia tuotettiin lukuisia sarjoja 1920 ja 
1930-luvuilla. tarkoituksena oli edelleenkin nostaa koulurakentamisen 
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tasoa, luoda normeja ja tarjota suunnittelupalveluja etenkin 
maaseutukunnille. Kuitenkaan mallipiirustuksia ei käytetty niin paljon kuin 
kouluhallitus olisi toivonut. Kunnat puolestaan toivoivat piirustuksiin 
muutoksia ja lisäyksiä tyyppeihin. Erityisesti kaivattiin suuria koulutaloja, 
tilaa kirjastolle ja mahdollisuuksia vaiheissa rakentamiseen, sekä 
piirustuksia koskien talotekniikkaan esim. keskuslämmitys. 

 

Bembölen koulu (Borg-Sirén-Åberg, 1923) kuvattuna 1950-luvulla. (Jormakka, Espoon koulutaloja 1873-1991) 

 

Espoossa näyttävä ja aikanaan Espoon suurin koulurakennus on 1920-
luvun mallipiirustuksen pohjalta rakennettu Bembölen koulu. Piirustukset 
on laatinut vuonna 1925 eduskuntatalon arkkitehtikilpailunkin voittanut 
Borg-Sirén-Åberg arkkitehtitoimisto. Tyyliltään rakennus edustaa 
pohjoismaista klassismia ja nationalismia. Sen tasaruutu ikkunat ilmaisivat 
halua irtautua venäläisestä rakentamisperinteestä ja sen T-mallisista 
ikkunoista. 

Bembölen koulu kuninkaantien varrella (Jormakka, Espoon koulutaloja 1873-1991) 

 

Talvi- ja jatkosota pysäyttivät koulurakentamisen, kuten muunkin 
rakentamisen Suomessa. Myös sodanjälkeinen pula-aika hidasti 
rakentamista ja vaikeutti rakennusmateriaalien saatavuutta. 
Viisikymmenluvun alussa oppilasmäärät kasvoivat suurien ikäluokkien 
aloittaessa koulunkäynnin ja uutta oli jälleen rakennettava. 
Funktionalismia ja luonnonläheisyyttä suosittiin kouluarkkitehtuurissa.  

Vuonna 1955 koulurakentamisen normit uudistettiin jälleen ja 
luokkahuoneen pinta-ala, leveys, korkeus, ikkunan ylä- ja alareunan 
sijainti, jopa tuuletusruudun pinta-ala sekä kustannukset oli tarkasti 
määritelty. Rakentamiselle määritellyt normaalihinnat olivat kaukana 
todellisista rakennuskustannuksista, mutta koulurakentaminen jatkui silti 
vilkkaana. Amerikkalaisuus ja amerikkalainen tyyli tuli Eurooppaan 
Marshall-avun ja elintason nousun myötä ja teollisuus syrjäytti 
romanttisuuden myös kouluarkkitehtuurissa. 

Kuusikymmenluvulla uuskonstruktivismi jatkoi funktionalismin 
jalanjäljissä, mutta lisäsi koulujen epäsymmetrisyyttä ja korosti ajatusta 
”aidoista” materiaaleista ja tiloista. Esimerkiksi luokkahuoneista 
poikkeavaan käyttötarkoitukseen varatut tilat kuten liikunta- ja juhlasalit 
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nousivat esiin erillisinä muuta rakennusta korkeampina tunnistettavina 
massoina.  Materiaalien rehellisyyden eli niitten olemuksen mukaisuuden 
katsottiin olevan tärkeää ympäristössä, jossa oli oppivia ja ympäristöääni 
tutkivia oppilaita. 

Lintuvaaran koulu (Pentti Pitkänen ja Olli Vahtera 1956) edustaa kontruktivistista kouluarkkitehtuuria 

Mitä lähemmäs vuosituhannen vaihdetta edettiin sitä tiuhempaan 
arkkitehtuurin tyylisuunnat vaihtuivat. Uudet pedagogiikan mallit ovat 
muokanneet koulurakennuksia ajan kauneuskäsitysten ohella, tästä 
esimerkkinä montessori- ja steinerkoulut. Oppimista tutkitaan paljon ja 
sitä halutaan edelleen kehittää. Suomalaiset arvostavat koulutusta ja 
oletettavasti se tulee näkymään tulevaisuuden koulurakennuksissa.  
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Nykypäivä: Tutkiva oppiminen 

 

 

Perusopetuksen tarpeisiin suunnitellun koulurakennuksen evoluutio on 
Suomessa kestänyt vasta noin 150 vuotta. Tänä aikana luokkahuone on 
lähes aina mitoitettu siten, että huoneen ilma riittää määrätylle 
oppilasmäärälle yhden oppitunnin ajaksi. Koulut ovat antaneet 
edellytykset ennen kaikkea tietynlaiselle lukemiselle ja tekstien 
kopioimiselle. Nykyaikaisen koulun tekstikeskeisyys onkin pohjautunut 
keskiajan tiedonkäsitykseen, jossa samaistetaan totuus ja auktorisoitu 
teksti. Oppimisesta tulee näin annetun totuuden matkimista ja 
soveltamista uusiin tilanteisiin. Myös arkkitehtuuriltaan koulu on liittynyt 
keskiajan perinteeseen: luokkahuone suorissa riveissä olevine 
pulpetteineen on muistuttanut keskiaikaisia kirjastoja sekä 
kirjanjäljentämöjä, joita oli sekä luostareissa, että niiden ulkopuolella. 
(Miettinen, 28) 

Koulurakennukset ovat viimeisen 150 vuoden ajan palvelleet erilaisia 
tehtäviä. koulutalo on ollut kontrollin väline, keino tehdä oppilaista 
sosiaalisempia, ”päivähoitopaikka” lapsille aikuisten työpäivän ajaksi, 
mekanismi jolla tiettyjä sosiaalisia rakenteita uudennetaan sekä kunnan 
tai kaupungin omanarvontunnon ilmennys. 

Osa näistä funktioista on väistynyt ja tehnyt tilaa uusille. Tietokoneiden 
käytön epäiltiin vielä viimevuosisadan lopulla lisäävän etäopetusta ja 
tekevän koulurakennuksista vähemmän tärkeitä. Kokemus on osoittanut 
että tietokoneet lisäävät lasten itsenäistä tiedonhakua ja työskentelyä 
tietokoneiden avulla, mutta samalla tarve ohjaukseen ja kriittisen 
tiedonhankinnan oppimiseen yhdessä opettajan ja opetusryhmän kanssa 
on kasvanut. Myös yhteisöllisyydestä on puhuttu paljon tällä 
vuosikymmenellä, myös kouluelämään liittyen.  

 

Opettaja Sini-Päivikki Suuronen ohjaa oppilastaan Sepon koulussa 1991 (Erik Kotka) 

Koulurakennusten arkkitehtuuri ei enää kolmekymmenluvun jälkeen 
ilmentänyt kunnan varallisuutta, sillä kouluista oli jo tullut tavanomaisia. 
Nykyään kunnat kohottavat imagoaan ja osoittavat elinvoimaansa 
näyttävillä kulttuurirakennuksilla tai kunnankunnantaloilla, toisinaan 
huomiota herättävillä kauppakeskuksilla. 

Koulurakennukset ovat aina olleet alttiita säästötoimille. Arkkitehtuuri on 
tietenkin saanut säästöistä osansa. Paitsi rakennusten viihtyisyys ja 
ulkonäkö, on myös rakentamisen laatu ollut rahan säästön kohteena. 
Todisteena tästä ovat etenkin 60- ja 70-luvulla rakennettujen koulut, 
joissa huono sisäilma on aiheuttanut oireita lukuisille kouluissa 
työskenteleville. Ymmärrettävästi opettajien toivelistalla 
koulurakennusten sisäilman terveellisyys nousee yhdeksi tärkeimmistä. 
Koulurakennuksilta toivotaan myös esteettisyyttä ja viihtyisyyttä, joiden 
voi uskoa olevan tärkeitä juuri pienelle lapselle. (Suuronen, 2012) 
Esteettisyyden ja viihtyisyyden puute on usein ollut seurausta juuri 
nopeista aikatauluista ja kaupunkien tiukasta budjetista.  

Kaikkia nykyajan kriteereiden puitteissa rumana pidettyjä kouluja ei silti 
voi syyttää puutteellisesta rahoituksesta. Koulurakennukset ovat viime 
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vuosisadalla olleet erilaisten arkkitehtoonisten kokeilujen koekenttänä. 
Koulumaailma on läpikäynyt useita pedagogiikan” aatteita”, joita on 
ilmennetty myös arkkitehtuurin keinoin. Menestys on ollut vaihtelevaa. 
Esimerkiksi steiner-kouluja on monesti pidetty oudonnäköisinä ja 
suomalaiselle ja skandinaaviselle rakennusperinteeseen vieraina 
kokeiluina.  

Kuten Opinmäen arkkitehtikilpailussa on muuallakin koulumaailmassa 
puhuttu 2000-luvun ajan tutkivasta oppimisesta. Tutkiva oppiminen 
korostaa kokemusta oppimisen välineenä ja kohottaa oppilaan opetuksen 
kohteesta aktiiviseksi oppijaksi. Kyseessä on tavallaan irtaantuminen 
keskiajan oppimismallista. Toisaalta tutkiva oppiminen on tuttu konsepti 
yliopistomaailmasta ja tutkijan työstä.  Peruskouluissa tutkivan oppimisen 
mallissa opiskelu tapahtuu välillä opettajan ohjauksessa, välillä itsenäisesti 
ja ryhmissä tutkien.  

 

 

 

 

Kaavio kuvaa oppimistilaa eli tuokiota jolloin oppilas oppii uutta. Kaavio saa uusia merkityksiä kun arkkitehti 
tulkitsee ”tilan” ei mielentilana vaan paikkana. ( Kuva: Hellström: Pedagogiikkaa ja koulupolitiikkaa - blogi, 
http://pedagogiikkaa.blogspot.com/) 

Tutkivan oppimisen perusajatukset: 

- Lähtökohtana on ongelmalähtöinen "ihmettelystä" lähtevä 

tiedonhankinta ja opiskelijoiden ennakkokäsitysten esiin 

nostaminen. 

- Huomio kohdistetaan todellisiin ilmiöihin, keskeisiin käsitteisiin ja 

aitoihin monialaisiin ongelmiin. 

- Toiminta on asteittain syvenevä tarkentuvien kysymysten 

ohjaama prosessi, jossa pyritään ymmärtämisen ja ilmiöiden 

selittämiseen. 

- Olennaista on yhteisöllinen tietojen jakaminen ja tiedon kanssa 

työskentely. 

- Käytetään kehittyneitä työvälineitä prosessin organisoimiseksi ja 

tiedon muokkaamiseksi. 

- Tärkeää on opettajan organisointi ja ohjaus sekä 

työskentelykulttuurin edellytysten luominen.  

(Hakkarainen 1999, 9) 

 
Tutkiva oppiminen perustuu huomiolle, että lasten tai oppilaiden 
toimijuutta voidaan tukea vaihtelemalla oppimisympäristöä. 
Luokkahuone fyysisenä ympäristönä tukee tietynlaisen vuorovaikutuksen 
syntymistä: opettajalla ja oppilailla on ennakkokäsitys siitä, mitä luokassa 
voi tehdä ja minkälainen positio kullakin toiminnassa on. Tämä on tärkeä 
osa opiskelua, mutta kuitenkin vain yksi osa . Kun lähdetään ulos, luodaan 
mahdollisuuksia uudenlaiselle vuorovaikutukselle ja 
tilanteenmäärittelyille, jotka luokassa eivät välttämättä toteutuisi. 
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luokkahuoneen ulkopuolella korostuu helpommin oppilaiden oma 
tietämys, joka ei välttämättä luokkahuoneessa pääsisi esille. 
(Kumpulainen 2009, 32)   
 
Koulurakennus tutkivan oppimisen välineenä edellyttää mahdollisuutta 
käyttää koulua oppimisen välineenä myös varsinaisen luokkahuoneen 
ulkopuolella, tarjoten erilaisia tiloja myös spontaanille ja yllättävälle 
oppimiselle. Tavallisten luokkahuoneiden lisäksi nykykouluihin toivotaan 
”workshop” – tyylisiä toimintatiloja, joihin siirtyminen varsinaisista 
luokkahuoneista olisi vaivatonta. Näissä tiloissa erikokoiset opetusryhmät 
voivat helposti yhdistyä opetustilanteen ajaksi ja jälleen eriytyä 
kotiluokkiinsa. (Nuikkinen 2011, 14) 
 
 

 
 2000-luvun kouluarkkitehtuuria. Hiidenkiven alakoulu Helsingissä, arkkitehti Seppo Häkli 2004. (Kuva Jussi Tiainen) 

 
 

Opinmäessä oppilaita on sekä kansainvälisellä että suomenkielisellä 
puolella. Tällöin helppo ja sujuva siirtyminen yhteisiin opetustilanteisiin 
sekä palaaminen omaan kotiryhmään muodostuu erityisen tärkeäksi. On 
todennäköistä että ilman säännöllistä kohtaamista ja yhdessä toimimista 
kieliryhmät jäävät toisilleen vieraiksi. Suunnitelmassani olen ottanut tähän 

kantaa luokka-asteiden yhteisillä toiminta-auloilla, joissa samanikäiset, 
mutta erikieliryhmiin kuuluvat oppilaat voivat tuntien välillä viettää 
vapaa-aikaansa yhdessä, ja tuntien aikana käytävätilatkin ovat 
opetuskäytössä niihin sopivilla oppitunneilla. Ääneneristys varsinaisissa 
luokkahuoneissa rauhoittaa myös käytävät luokista tulevilta ääniltä. 
  
Nykyisessä peruskoulun opetussuunnitelmassa puhutaan koulun 
avautumisesta yhteiskuntaan. Koulu halutaan yhä useammin nähdä osana 
naapurustoa, tai paremminkin koulun ympäristö ja lähialueet halutaan 
liittää osaksi koulun toimintapiiriä. Elinikäisen oppimisen näkökulmasta 
tämä tarkoittaa sitä, että koulun toimintaa voitaisiin laajentaa 
perusopetuksen lisäksi koskemaan erilaista harrastus-, kerho- ja 
opiskelutoimintaa. Koulu voi hyvin olla alueellinen keskus, joka yhdistäisi 
eri toimijaryhmiä toisiinsa. (Kumpulainen 2009, 81). Opinmäessä koulun 
asema yhteisössä on paitsi osallistuva, myös ohjaava. Aivan kuten 
kansakoulun alkuaikoina, sen toivotaan vaikuttavan paitsi oppilaisiin, 
myös koko yhteisöön; luomalla paikan henkeä ja kokoamalla saman katon 
alle kaikki alueen asukkaat. 
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Suunnittelualue 
 
 
 
 

 
Suurpelto oraalla, taustalla Haukilahden vesitorni (Mikko Heikkinen 1997) 

 
Suurpelto 

Suurpelto on nimensä mukaisesti n. 1,4 neliökilometrin kokoinen 
peltoalue eteläisessä Espoossa. Nykyään pääkaupunkiseudun 
vaikutuspiirissä oleva alue oli pitkälle 1900-luvulle täyttä maaseutua. 
Aluetta kutsuttiin myös Henttaan tai Mankkaan pelloiksi. Vuonna 2000 
avattiin peltojen poikki kulkeva vilkasliikenteinen Kehä II.  

Havainnekuva Suurpellon asuinalueesta (Kuva: Suurpellon markkinointi Oy/ Adactive Oy) 

Suurpelto rajoittuu Espoon keskuspuistoon, Turunväylään ja Kehä II:n. 
Suurpellon lähimmät keskukset ovat Tapiola, Matinkylä ja Leppävaara. 
Suurpellon toivotaan tulevaisuudessa olevan myös Otaniemen opiskelu- ja 
tutkimuskeskittymän vaikutuspiirissä. Alueen uusi iskulause kuuluu 
”Ekologisuus, yhteisöllisyys, monikulttuurisuus, yrittäjyys”. 
 
 

 
Suurpellon alue kartalla. Kuva: Espoon kaupunki/ Kaupunkimittausyksikkö 

 

 
Suurpellon kaavoitus viljelymaasta asuinkäyttöön alkoi samoihin aikoihin 
kun uusi kehätie luonnosteltiin kulkemaan Suurpellon halki. Koska alue oli 
lähes rakentamatonta, mutta sijaitsi keskeisellä paikalla, se soveltui hyvin 
vihreän kaupunkisuunnittelun koekentäksi. Suurpellolle kaavailtu imago 
on yhdistelmä puistokaupunkia ja avointa teknologiayhteiskuntaa, jossa 
kaupunki ja luonto yhdistyvät.  Tämä aiheuttaa mielleyhtymän uudesta 
2000-luvulle päivitetystä Tapiolasta. Käytännössä imagoa toteutetaan 
vihreillä kunnallistekniikkaratkaisuilla, sekä innovaatiohankkeilla, joiden 
avulla uudet asukkaat ja alueesta kiinnostuneet otetaan mukaan 
ideoimaan alueen palveluja ja kehitystä. Opinmäellä toivotaan olevan 
suuri merkitys Suurpellon tiiviin monikulttuurisen yhteisön luomisessa. 
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Valmistunutta asuintuotantoa Suurpellossa: Viisastenpuiston kerrostaloja 2000-luvun alusta 
(Opinmäen kilpailuohjelma, Espoon kaupunki 2011) 

 
 Koko Suurpellon 325 hehtaarin alueella tulee olemaan rakennusoikeutta 
1 miljoona kerrosneliömetriä. Asuntoja on tarkoitus rakentaa 10 000 -
15 000 uudelle asukkaalle. Kaava-alueita on kaikkiaan seitsemän ja niistä 
kahdella on olemassa vahvistettu asemakaava. Opinmäelle on kaavassa 
varattu rakennusoikeutta 18 000 k-m².  Asuntorakentaminen Suurpellon 
alueella käynnistettiin vuonna 2007 ja palvelu- ja liiketilojen aloittamista 
suunnitellaan. Suurpellon on tarkoitus rakentua valmiiksi seuraavien 10 – 
15 vuoden aikana. 
 
 

 
Kuivaa jäkäläistä mäntymetsää Suurpellossa (Mikko Heikkinen 1997) 

 
Luonnoltaan Suurpelto on yllättävän monipuolinen, alueella on viime 
vuosiin asti pesinyt mm. uhanalaisia lintuja. Tähän saakka Suurpelto on 

ollut tasaista rakentamatonta peltoa ja metsää. Etelässä alue rajautuu 
metsäisiin mäkialueisiin. Paikalla ollut peltoaukea oli osa laajempaa, 
kulttuurimaisemaa, joka jatkuu pohjoisessa Turunväylän tuntumaan. 
Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä kulkeekin useita pelto-ojia. 
Alueen merkityksestä poistuvana kulttuurimaisemana on kiistelty. 
Kaavoitus on pyrkinyt säästämään alueen maisemallisia arvoja. Alueen 
325 hehtaarin pinta-alasta 89 hehtaaria on varattu puistoille ja 
viheralueille. Lisäksi naapurina on laaja keskuspuisto. 
 
 

 
Eläinten muovaama polku Suurpellon halki (Mikko Heikkinen 1997) 

 
 
 
Tontti 
 
Opinmäki sijoittuu YO-1 - korttelialueelle 21052, joka on varattu 
opetustoimintaa palveleville rakennuksille sekä asukaspuistolle. Kortteli 
sijaitsee Suurpellon alueen ensimmäisen rakennusvaiheen (Suurpelto I) 
pohjoisosassa Henttaanaukion reunalla. Henttaanaukio toimii Henttaan 
puistokadun päätteenä. Korttelia rajaa etelässä Lillhemtintie ja idässä 
Likusterikatu sekä Likusteripolku. Muilta osin kortteli rajautuu 
vapaamuotoisesti Storhemtinpuistoon. Suunnittelualueen koko on noin 
37 050 m² 
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 Opinmäelle varattu korttelialue on vanhaa peltomaata, jonka maanpinta 
on tasovälillä +4.80 … +5.90. Kasvukerroksen alapuolella on 8…23 metriä 
paksu pehmeikkökerros. Sen yläosa on enimmillään 9 metrin syvyyteen 
liejua ja syvemmällä liejuista savea. Pehmeikön alapuolella alkaa 
moreenimuodostuma, johon painokairaukset ovat pysähtyneet 
10,40…25,00 metrin syvyyteen maanpinnasta. Irtomaa-ainekset ovat 
routivia. Pohjavedenpinta on alueella sijaitsevissa pohjaveden 
havaintoputkissa todettu ajoittain paineelliseksi. 
 
 

 
180 asteen panoraama Piilipuunpolulta, kilpailualue kuvassa oikealla 
(Opinmäen kilpailuohjelma, Espoon kaupunki 2011) 

 
 

 
180 asteen panoraama Piilipuunpolulta, kilpailualue kuvassa vasemmalla 
(Opinmäen kilpailuohjelma, Espoon kaupunki 2011) 

 
 

 
Suurpellon asemakaava 
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Suunnitelma 
 
 
 
 
Tavoitteet 
 
Omat suunnittelutavoitteeni ovat linjassa kilpailuohjelman kanssa. 
Suunnitelmallani tavoittelin koulua, joka huomioi jokaisen käyttäjän 
tarpeet. Myös niiden, jotka eivät ole rakennuksen käyttäjiä päivittäin. 
Samalla koulun tulisi olla turvallinen myös pienille lapsille ja inspiroiva ja 
luovuuteen kannustava kaikille käyttäjille. Elämyksellinen tila voi auttaa 
rikkomaan koulumaailman rutiineja. 
 
Espoo on hajanainen kaupunki ja se koostuu lukuisista lähiöistä ja pienistä 
keskuksista. Vaikka kaupunki on kooltaan Helsingin jälkeen maan toiseksi 
suurin, on se vailla perinteistä kaupunkimaisuutta tai kaupunkimaista 
rakennetta. Halusin suunnitelmallani ottaa kantaa Suurpellon 
korttelimaisen kaupunkirakenteen puolesta. Espoossa on 83 peruskoulua, 
joista useimmat sijaitsevat irrallaan muusta kaupunkirakenteesta 
metsäisillä tonteilla. Mielestäni joukkoon sopisi poikkeus. Metsäisyys on 
suunnitelmassani koulun muurien sisällä. 
 
 

Rakennus koostuu katutilaa rajaavasta ”muurista”, jota vasten 
luokkahuoneet on sijoitettu suoriin riveihin. Luokkahuoneiden suorat 
linjat helpottavat tilojen muuntelua ja valvontaa ja esimerkiksi seinien 
siirtoa. Yhdellä ”suoralla” sijaitsee kullakin yksi tilaryhmä esim. 2.luokan 
kotiluokat tai reaaliaineet. Korkeat nauhamaiset ikkunat muurissa 
valaisevat luokkahuoneita ja tuovat läpinäkyvyyttä koulun toimintaan. 
Väritehosteita on käytetty ikkunoiden ja seinän rajapinnoilla, vihjeenä 
sisältä löytyvästä tilasta. Käytävät jäävät sisäpihan puolelle ja niitä rajaa 
pihan ympäri mutkitteleva vapaamuotoinen lasijulkisivu, joka muodostaa 
sisä- ja ulkotilaan suojaisia opiskeluun ja oleskeluun soveltuvia tiloja. 
Sisäpuolella tila vaihtuu käytävästä saumattomasti aineryhmän work-shop 
tilaksi tai lähioleskelutilaksi. 

 
Taide- ja taitoaineet sekä koululiikuntatilat on sijoitettu ”puulaatikoihin”, 
jotka on ripoteltu ympäri rakennusta sen ulkosivulle. Tällä on korostettu 
näiden aineiden erityisluonnetta ja tilojen muotoa ja kokoa verrattuna 
oppiaineisiin, joiden opetus tapahtuu tavanomaisissa luokkahuoneissa. 
Laatikoilla on myös tärkeä rooli sisä- ja ulkotilojen muodostuksessa ja 
julkisivujen rytmityksessä. Sisätiloissa laatikot ovat kiintopisteitä ja 
tekevät rakennuksen suuresta mittakaavasta helpommin ymmärrettävän; 
kaupunki rakennuksen sisällä, jossa voi suunnistaa sen maamerkkien 
mukaan. ”Liikuntalaatikot” on sijoitettu pihan puolelle, lähelle 
ulkoliikunta-alueita. Kirjasto ja taideaineiden ”laatikko” on puolestaan 
pääkadun puolelle, lähelle nuorisotyön ja työväenopiston tiloja, jotka 
myös avautuvat ulos kaupunkiin lähelle koulun ulkopuolisia käyttäjiään. 
Laatikoiden sijoittelussa on otettu huomioon että yhteydet kaikkiin 
tiloihin varsinaisista luokkahuoneista ovat kohtuulliset. 
 
 
 
 

 
Tieto – taito – tunnelma; kaavio rakennuksen massasta (Kuva tekijän) 

 
 
 
 
 
Nuorempien oppilaiden sekä päiväkodin tilat toimivat rakennuksen 1. 
kerroksessa. Vanhemmat oppilaat sekä opettajien tilat ovat rakennuksen 
2. kerroksessa. Vanhempien opiskelijoiden käytössä on suojaisa sisäpiha 
tai 2.kerroksen laajat oleskelutilat käytävillä. Sisäpiha on sään salliessa 
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myös opetustilaa, joka rajautuu ameeban kaltaisen muotonsa ansiosta 
suojaisiin opetussyvennyksiin. Nuoremmat lapset viettävät välitunnit 
pallokenttien yhteydessä olevilla leikkialueilla ja kentillä kaupungin 
puistoon rajautuvalla puolella rakennusta. Päiväkodilla on oma 
leikkipihansa päiväkodin yhteydessä, joka toimii myös asukaspuistona 
lapsiperheille. Asukaspuiston tilat ovat sylinterin muotoisessa erillisessä 
rakennuksessa joka myös rajaa ja suojaa päiväkodin pihaa. Huonolla kelillä 
päiväkotilapset voivat ulkoilla katetulla pihallaan päiväkodin edessä. 
 
Rakennuksen päälähestymissuunta on Suurpellon pääkadulta, josta tulija 
saapuu 45° kulmassa rakennukseen nähden. Kulku o julkisivun 
porttimaisesta tuloaukosta 2.krs tilojen alitse. Varsinainen 
pääsisäänkäynti sijaitsee pihan perällä. Oppilaiden ja henkilökunnan 
käytössä on lisäksi muita sisäänkäyntejä, joista käyttäjät pääsevät helposti 
haluamaansa tilaan. Tämä vähentää poikittaisliikettä käytävillä. Keskeinen 
tapahtumatori ruokasaleineen aukeaa kaikkiin ilmansuuntiin. 
 
Pääsisäänkäynnin yhteydessä sijaitsevat rakennuksen tärkeimmät 
yhteistilat kuten ruokailutilat, liikuntahalli ja auditorio. Tilaa voidaan jakaa 
ja yhdistellä halutulla tavalla kevyitä siirreltäviä rakenteita käyttäen. 
Tarvittaessa se palvelee laajana tapahtumatorina esim. 
urheilutapahtumien ja juhlien yhteydessä. Opetustiloihin johtavia käytäviä 
voidaan sulkea häiritsemättä liikennettä tiloihin, joita käytetään kouluajan 
ulkopuolella.  
 
Sisäpihan puolella käytävätilaa rytmittää kaareva lasiseinä. Tavoitteena on 
ollut saada mahdollisimman paljon käyttäjiä palvelevaa hyötyalaa 
varsinaisten opetustilojen ulkopuolella. Aulat ovat koko koulun yhteistilaa, 
mutta ne on ryhmitelty siten että oppilas tuntee kuuluvansa kotiluokkaa 
lähimmän aulan piiriin ja pitää sitä luokkahuoneen jatkeena ja työtilanaan 
ennen ja jälkeen varsinaisen koulupäivän sekä oppituntien välissä. 
Auloissa voidaan järjestää oppitunteja, näyttelyitä ja tapahtumia tai jakaa 
tilaa ryhmätyö- tai oleskelutiloiksi kalusteita ja kevyitä rakenteita 
käyttäen. Läpinäkyvyyden vuoksi aula- sekä ulkotiloja on helppo valvoa. 
 

Rakennuksen läpinäkyvyys on paitsi symbolinen arvo, myös käytännöllistä 
ulko- ja käytävätilojen valvomisen kannalta. Läpinäkyvyys myös helpottaa 
orientoitumista tiloissa ja tekee niistä valoisia ja viihtyisiä.  
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Laajuustiedot 
 
 
 
 
VARHAISKASVATUS ryhmät  hoitopaikat 
suomenkielinen 5  84 
englanninkielinen 1  21 
 
 
 
PERUSKOULU  opetusryhmät  oppilaat 
esiopetusryhmät 36 
1- 2 luokat   12  300 
3-4 luokat  12  300 
5-6 luokat   12  304 
7-9 luokat   21  519 
erityisopetusryhmä 3  24 
 
 
KOKO KOULUSSA 
opetusryhmien määrä    60 
Koko koulun oppilasmäärä   1447 
 
 
Tontti  37 050 m² 
 
Kerrosala  20 500 kem2 
 
Huoneistoala  19 000 m2 
 
Hyötyala  14 000 m2 
 
Tilavuus  92 250 m3 
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TILAOHJELMA 

 
 
 
 
 
 
HUONETILAT    lkm. m² 
 
 

1. HALLINTO- JA TYÖTILAT   
johtajan huone   1 18 
rehtorien huoneet  2 18 
apulaisrehtorit  3 15 
päivähoidon johtajan huone  1 15 
neuvotteluhuone   1 15 
koulusihteerit ja     
toimistotyöntekijät  3 15 
koordinaattorien huoneet  2 15 
 
Hallinnon oheistilat 
monistamo- ja materiaalihuone  1  30 
tv- ja keskusradio/atk-tila   1 11 
asiakirjavarasto   1 10 
tarvikevarasto   1 5 
 

Opettajien työtiloja on muualla yht 95 
 
henkilökunnan taukotila   1 130 
työskentelysoppia   5 5 
neuvottelutilat   2 13 
wc-tilat    8 3 
inva-wc   2 5 
 

Muut hallinnon tilat 

vahtimestarit ja tietotekniikasta vastaava  2 21 
työväenopiston toimisto   1 15 
 
2. OPPILASHUOLLON TILAT 
koulupsykologin ja kuraattorin huone  5 15 
kouluterveydenhoitotilat   2 25 
neuvottelutila   1 20 
lepohuone/hiljentymishuone  2 10 
terapiatila (monitoimitila)   1 50 
opinto-ohjaajan huone   2 15 
 
 
3. KIRJASTO 
koulukirjasto    1 100 
Tiedon silta - kuntalaiskirjasto  1 60 
lastenkirjasto   1 50 
lukusali, hiljainen tila   1 25 
ryhmähuoneet, työhuoneet   2 20 
 
 

4. OPETUSTILAT JA OPPILAIDEN ALUEET 

 
4.1. LUOKKA-ASTEET 1-4 
perusopetusryhmien kotiluokat 24 50 
toiminta-aula   4 150 
wc-tilat yht    80 
opetusvälinevarastot  yht   55 
opettajien työhuone   2 15 
 
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteiset tilat 
lasten taito- ja taidetilat 
Käden taidot ja science  1 80 
liikunta- ja musiikkisali  1 140 
puku- ja pesutilat  2 30 
henkilökunnan puku- ja pesutilat  2 6 
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4.2. LUOKKA-ASTEET 5-9 
4.2.1. Yleiset opetustilat, kommunikaatio 
äidinkielen ja vieraiden kielten opetus 
opetustilaa    6 50 
opetustila   3 36 
toiminta-aula   1 100 
opetusvälinevarasto  1 15 
opettajien työhuone  1 15 
 
4.2.2. Yleiset opetustilat, reaaliaineet 
uskonto, historia, maantiede yms. 
opetustila   4  50  
opetustila   1  36 
toiminta-aula   1 100  
opetusvälinevarasto  1 15 
opettajien työhuone  1 15 
 
4.2.3 Luonnontieteiden opetustilat säilytystiloineen 
Fysiikka, kemia, biologia ja matematiikka 
opetustila   6  50  
laboratorio   3 50 
toiminta-aula   1 100 
opetusvälinevarastoja  1 20 
opettajien työhuone  1 20 
 
4.2.4 Kotitalouden opetustilat 
opetuskeittiö   2 120 
opetuskeittiö   1 80 
 

4.3. PERUSOPETUKSEN YHTEISET TILAT 

4.3.1 Erityisopetus-, pienryhmä ja neuvottelutilat 

Pienryhmäopetus- ja neuvottelutilat  4 18 
Erityisopetusryhmien kotiluokat 3 38 
 
4.3.2 Taito- ja taidetilat 

 
Tekninen työ 
penkkisalia   2 170 
  
Tekstiilityö 
tekstiilityön perustilaa  2 100 
tekstiilityön varastot   1 20 
 
Kuvataide 
kuvataiteen sali  1 60 
muotoilu, grafiikka, arkkitehtuuri, tilataide  1 60 
savityöpaja   1 10 
värjäys- ja painopaja   1 12 
kuvataiteen varastot  1 15 
mediataiteen luokka (työväenopisto) 1 100 
työväenopiston varasto  1 20 
kulttuuritoimen varasto  1 15 
 
musiikin opetustilat 
opetustila   1 55 
soittimien säilytystila ja varastot  1 20 
harjoitustila   1  45 
varasto   1 20 
 
draamaluokka   1 70 
mediapaja   1 21 
 
Taito- ja taidealueen yhteiset tilat 
opettajien tila    1 13 
henkilökunnan wc   2 3 
varasto    1 5 
wc-tilat   2 10 
 
4.3.3 Auditorio  1 220 
näyttämö, takatila ja varasto  1 90 
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5. LIIKUNTATILAT 
Liikuntahalli 
liikuntahalli 25 x 44 m (h=13 m) 1 1100 
puku- ja pesutilat  6  35 
liikunnanopettajien puku- ja pesutilat  2  8 
sisäliikuntavälineet   3  20 
kuntalaiskäyttö  1 20 
ulkoliikuntavälineet   1  20 
tuoli- ja kalustevarasto  1  40 
katsomo    1 240 
siivoustilat    1 20 
kiinteistönhoidon tilat   20 
kenttien huoltovälineiden varasto 1 8 
invawc   1 4 
yleisö wc   2 6 
 
Liikuntasali 
liikuntasali 16m x 28 m (h=7 m) 1 448 
puku- ja pesutilat  4  30 
liikunnanopettajien puku- ja pesutilat  2  9 
sisäliikuntavälineet  2 20 
kuntalaiskäytön varasto   1  21 
 
 
 
6. MUUT KOULUJEN JA KUNTALAISKÄYTÖN TILAT 
6.1. Oppilastilat 5-9 luokille 

oppilaskunnan huone   2  18 
oppilaiden sosiaalitila  1 52 
oppilaiden henk. koht. säilytys  100 
 
 
6.2. Varastotilat 
opetustarvikevarasto, työväenopisto  1  2 
maastotyöskentelyvarasto  1  10 

 
6.3. Sosiaalitilat 
henkilökunnan sosiaalitilat   2  20 
oppilaiden wc-tilat (5-9 lk.) yht  80 
 
7 VARHAISKASVATUKSEN TILAT 
7.1. Päiväkoti 

ryhmätilat   5  70 
pienryhmähuoneet   5  10 
kuraeteinen    2 25 
eteishalli    1 100 
pesutilat    5  11 
varasto   5 3 
 
7.2. Päivähoidon yhteiset tilat 
toimisto    1 15 
kodinhoitohuone  1 10 
keittiö    1  15 
henkilökunnan tilat   1  25 
siivouskomero   1  6 
wc   1 5 
 
 
7.3. Englanninkielisen päivähoidon tilat 
ryhmätilat    1  65 
pienryhmähuoneet   1  10 
pesutilat   1  11 
varasto    1  3 
toimisto, työhuone, taukotila  1  15 
kodinhoitohuone   1  10 
keittiö    1  15 
henkilökunnan sosiaalitila  1  5 
wc    1  5 
 
8. ASUKASPUISTON TILAT  1 240 
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9. RUOKAILUTILAT 
keittiötilat aputiloineen  1  280 
ruokailusali    1 500 
kabinetti   1 70 
jakelulinjastot, ruokapalvelun tila  1  140 
ruokasali 2 pienille lapsille   1  200 
jakelulinjastot, ruokapalvelun tila  1  75 
 
10. TYÖVÄENOPISTON TILAT 
studioluokka   2  100 
varastotila   1  5 
 
11. NUORISOTOIMEN TILAT 
toimisto ja varasto  1  17 
toiminta-aula   1 140 
nuorisojärjestöjen tilat   1  40 
askarteluhuone  1  30 
sali   1 100 
henkilökunnan sos. tilat 3:lle   2 3 
 
12. YLEISET TILAT 
pääaula    1 100 
yleisönaulakot   1 30 
yleisöwc:t    2  15 
siivoustilat    1 150 
kiinteistönhoitotilat  2 40 
muiden käyttäjien varastotilat  3  12 
kalustevarasto   2  30 
 
13. KYLMÄT TILAT 
roskakatos    1 20 
kiinteistönhoidon varasto  1 15 
ulkoleikkivälineiden varasto   2 25 
 

14. HYÖTYPINTA-ALAN ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT TILAT 
käytävätilat 
 
14.1. Tekniset tilat 
IV-konehuone et yht   1300 
lämmönjakohuone   1 30 
kiinteistövalvomo  1 15 
sähköpääkeskus   1  30 
talojakamo    1  6 
tietoliikennehuone   1  6 
turvalaitehuone   1  4 
ryhmäkeskustilat   1 31 
ryhmäkeskustila  1 15 
atk-ristikytkentätilat   2 33 
nousukeskushuone  1 8 
 
 
15. VÄESTÖSUOJATILAT 
Väestösuojien suojapinta-alat   1300 
sulkuteltat    16 2,5 
käymälät    75 0,7 
ilmanvaihtolaitteistot  32 3 
 
Koska kellarikerrosta ei huonojen pohjaolosuhteiden takia voida rakentaa, 
väestösuojatilat on sijoitettu maanpäällisiin kerroksiin. Luokkahuoneisiin sijoitetut 
väestönsuojat varustetaan ulkopuolelta suljettavilla liukuteräsovilla , joilla 
saavutetaan määräykset täyttävä sirpalesuojaus 
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Rakenteet ja materiaalit 
 
 
 
 
Rakennus koostuu betonirakenteisista ja puurakenteisista rakennuksen 
osista. Betonirakenteisissa rakennuksenosissa on kantava teräsbetoni 
ulkoseinä tai lasijulkisivu jonka takana on teräsbetoni 
pilaripalkkijärjestelmä. Kantavissa seinissä on hienorappaus, joka on 
väriltään pääsääntöisesti valkoinen. Sisäänkäyntisyvennyksissä on 
käytetty tehostevärejä. Yläpohjassa on ontelolaatta, jonka päällä on 
viherkate. 
 
Puisissa rakennuksen osissa on kertopuinen pilaripalkki järjestelmä ja 
puurakenteinen katto. Sekä julkisivussa että katossa on verhouksena 
lämpökäsitelty puurima. Julkisivuaukotus jää puisissa rakennusosissa 
julkisivurimoituksen taakse. 
 
Alapohjassa on maanvarainen teräsbetonilaatta. 
 
Rakennus varustetaan koneellisella ilmanvaihdolla ja 
lämmöntalteenotolla. Tekniikka ja vaakavedot piilotetaan alakattoihin. 
Lämmitysjärjestelmänä käytetään maalämpöä. 
 
 
 

                                          
 
Tilaryhmien tehostevärejä  Puisten rakennusosien julkisivuissa ja  
   katteessa käytetään kuultokäsiteltyä puuta 
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Rakennetyypit 

 
 
 

YP 1 Viherkatto 

 
  Kasvillisuuskerros 
  Suodatinkangas 
  Kasvualustan salaojitus ja vedensäätelykerros 
40  Teräsbetonilaatta 
  Suodatinkangas 
200 Lämmöneriste 
  Nystyröity salaojamatto 
  Vedeneristys 
  Juurisuoja 
  Tartuntaliuos 
  Kallistus- ja tasausbetoni 1:80 
370  Ontelolaatta 
  Pintakäsittely 
 
 

YP2 Puukate 

 

60  Puukate, lämpökäsitelty puurima 60x40  
  (käsittely kuten julkisivussa) 
250 Kiinnikkeet 
  Bitumikermi  
100 Lämmöneriste 
  Rakennuslevy 
30  Lämmönriste 
26  Kipsilevy x2 
30  Lämmönriste 
 Liimapuupalkki 400, k1200 
 

 

 

 

 

 

YP3 Kattoterassi 
 
20  Puuritilä 
80  Teräsbetonilaatta 
  Suodatinkangas 
200 Lämmöneriste 
  Uritettu vedeneriste 
  Kallistus- ja tasausbetoni 1:80 
370 Ontelolaatta 
  Pintakäsittely 
 
 
VP1 Betonirakenteinen välipohja 

 

  Pintakäsittely 

370 Ontelolaatta 
  Pintakäsittely 
 
 
VP2 Puurakenteinen välipohja 
 
  Pintakäsittely 
18  Pontattu rakennuslevy 
400 Liimapuupalkisto 51x400 k600, eriste 150mm 
40  Koolaus k400 
15  Rakennuslevy 
26  Kipsilevy x2 
  Pintakäsittely 
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US 1 Teräsbetoniseinä 

 
   Rappaus 
220  Lämmöneriste 100+220 
200  Teräsbetoni 
   Pintakäsittely 
 
 
 

 

 

US 2 Puuseinä 

 
60   Julkisivuverhous, lämpökäsitelty puurima 60x40 
50   Tuuletusrako, kiinnikkeet 
30   Tuulensuojalevy 
200  Liimapuupilarit 63x200 k600, lämmöneriste 200 
   Höyrynsulku 
13   Kipsilevy  
   Pintakäsittely 
 
 
 

 

 

US 3 Lasiseinä 

   
  Karkaistu lasi 
 
 
 
 
 
 

 
AP1 Maanvastainen laatta 

 

  Pintakäsittely 
150 Teräsbetonilaatta 
  Suodatinkangas 
100 Lämmöneriste 
20  Tasaushiekka 
  Suodatinkangas  
200 Salaojituskerros 
  Suodatinkangas 
  Perusmaa, kallistus salaojiin 1:50 
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