
Lähtökohtien pohdinnan tuloksena kaksi seikkaa nousivat suunni-
telmaa ohjaaviksi tekijöiksi; vanhan koulurakennuksen visuaalisen 
dominanssin säilyttäminen pihapiirin päärakennuksena sekä mas-
soittelu tavalla, jolla saadaan aikaan puolisuljettu pihapiiri vanhan 
koulurakennuksen ympärille. Näin suunnitelma alkoi hahmottua 
vanhan koulurakennuksen leikkipihan ympärille. Piha-alueen tarpei-
ta ajatellen tontin ylärinteen leikkipiha jäi kuitenkin pinta-alaltaan lii-
an pieneksi soveltuakseen sekä päiväkodin että alakoulun käyttöön. 
Ratkaisuna ongelmaan toimi piha-alueen jakaminen yläpihaksi ja 
alapihaksi. Alava peltoalue tontin jakavan rinteen itäpuolella toimii 
alakoulun pihana ja rakennusten ympäröimä yläpiha päiväkodin pi-
hana. Itse rakennus toimii rinteeseen sijoittuen esteettömänä siirty-
mäväylänä alapihalta yläpihalle.
 Vaikka massoittelun tapa voidaan nähdä hieman jyrkkänä in-
terventiona rinteen muodostamaan esteettömyyshaasteeseen, se 
mahdollistaa massaltaan suuren koulurakennuksen sopeuttamisen 
vanhan hirsirakennuksen lähipiiriin. Rakennuksen kolme kerrosta up-
poutuvat yläpihan tason alle. Näihin tiloihin sijoittuu alakoulun ope-
tustilat, aineluokat, aula, huolto, liikuntasali sekä tekniset tilat. Ylä-
pihan pihapiiriä jäävät rajaamaan vanha koulurakennus, päiväkoti, 
esikoulu, opettajien tilat sekä kerhohuone.
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Päiväkoti

Kerhohuone

Esikoulu Alakoulun tilat 
& Liikuntatilat

Opettajat

Asemapiirustus 1:500

Havainne kerrosmassoista ja toiminnan jakautumisesta
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Aineluokat
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WC-tilat

Varastot / siivous

Tekniset tilat / kiinteistön huolto

Vaatesäilytys

1. Liikuntatilojen ja kerhohuoneen 
käyttö aukioloaikojen ulkopuolella.

Siirtoseinät 

Uuden rakennuksen arkkitehtuuri on muodoltaan pelkistettyä ja mukailee vanhan koulurakennuksen 
koordinaatistoa. Poikkeuksen koordinaatistoon muodostaa rakennuksen pääsisäänkäynti itään aukeavan 
peltoalueen reunassa. Katos kääntyy koordinaatistossa ottamaan vastaan kouluun tulijat peltoalueen ete-
läreunaa mukaillen. Käännös näkyy myös sisätiloissa pääaulan yhteyteen sijoittuvassa pääportaassa. Por-
taan poikkeava akseli ja luonne itsenäisenä elementtinä luo aulaan tilallista jännitettä. Alakoulun koko-
naisuus nousee rinteestä alapihan puolella neljä kerrosta korkeaksi. Suuren massan visuaalista ilmettä on 
käsitelty jakamalla kerrosten välisiä massoja osiin. Näin massan kokonaisilme pienenee. Kerrosten massat 
erottuvat toisistaan liukumalla hieman toistensa yli rakennuksen päädyissä. Ulokkeet rakennuksen koil-
lis- ja kaakkoiskulmassa merkitsevät sisäänkäyntien paikat. Yläpihalla päiväkodin massasta ulostyöntyvät 
noppamaiset sisäänkäyntikatokset imitoivat vanhan koulurakennuksen sisäänkäyntejä. 
 Pääsääntöinen liikenne koulun eri osien välillä tapahtuu pääportaan kolmikerroksisen tilan ympäril-
lä rakennuksen koilliskulmassa. Erillisenä massana erottuva päiväkoti liittyy myös täällä alakouluun maan-
alaisen yhteyden kautta. Päiväkodin lapset voivat tätä yhteyttä hyödyntäen osallistua ruokailuun koulun 
pääruokalassa kulkematta toimintaa kuhisevan keskeistilan lävitse. Tätä yhteyttä hyödyntää myös keitti-
ön ruokakuljetukset päiväkodin nuorimmille.
 Koulun aula rakennuksen pääsisäänkäynnin yhteydessä toimii sekä näyttelytilana että oppilaiden 
vapaan työskentelyn ja vapaa-ajanvieton tilana. Tila avautuu ikkunoin liikuntasaliin, jolloin liikunta- ja 
kulttuuritapahtumien seuraaminen on mahdollista myös aulasta. Aulan kylkeen sijoittuu myös koulun 
teknisentyönluokka. Sillä on oma yhteytensä ulos tavaratoimituksia varten. Tämä yhteys toimii myös si-
säänkäyntinä luokan ollessa käytössä ilta-aikaan.
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Näkymät lounaasta ja koillisesta

Pohjakuva 1. kerros 1:200

Pohjakuva -1. kerros 1:200

Näkymä alapihalta
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Tekniset tilat
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Tekniset tilat

Kotiluokat

Aineluokat

WC-tilat

Keittiö

Varastot / siivous

Tekniset tilat / kiinteistön huolto

Vaatesäilytys

2. Harrasteluokan käyttö aukioloai-
kojen ulkopuolella.

Siirtoseinät 

Reggio Emilian pedagogisia lähtökohtia noudattaen jokainen koulun 
tila on potentiaalista oppimisen tilaa. Perinteisessä kotiluokkiin perus-
tuvassa koulurakennuksessa erilaisten opetus- ja oppimismenetelmien 
yhtäaikainen hyödyntäminen voi olla vaikeampaa. Tällöin opiskelu ja-
kaantuu karkeasti ottaen itsenäiseen opiskeluun ja ryhmätyöhön. Kul-
loinkin sovellettavista menetelmistä riippumatta opettajan on kyettävä 
avustamaan ja valvomaan oppilaiden toimintaa. Työssäni tätä on pyritty 
toteuttamaan hyödyntämällä käytävätilaa luokkatilan laajentumana. Täl-
löin koulun käytävä ja purkautumistilat tulevat mukaan opettajan ohjaa-
maan opiskelun tilaan itsenäisen ja pienryhmätyöskentelyn muodoissa. 
Valvottavuuden säilymiseksi luokkatilat liittyvät käytävätilaan pääsään-
töisesti lasiseinin.
 Alakoulun keskeistilassa pyrin integroimaan suunnitelman koti-
luokkasolujen naulakkotilat, käytävät, kirjaston, purkautumistilat sekä 
leikki- ja rentoutumisalueet yhteen hyödyntämään joitakin Francis 
O’Neilin kehittämän pedagogian ”learn by doing” osia. O’Neilin linjaa-
man idean mukaisesti lapset toimivat oman ympäristönsä arkkitehteinä 
ja muokkaavat tilaa kulloinkin tilanteeseen soveltuviin tarkoituksiin. Tilan 
kalusteet ja leikkivälineet toimivat tilan rakennuspalikoina, joita järjes-
telemällä voidaan rajata ja rakentaa uusia tiloja avoimeen keskeistilaan. 
Siirreltävien ja uudelleen järjesteltävien vaatesäilytyselementtien avulla 
voidaan mm. rajata luokkatilojen eteen tilaa pöytäryhmille itsenäistä op-
pimista varten. Kerroksen kulmaan sijoittuva väestönsuoja toimii tällöin 
varastona rakenteluun sopiville elementeille. Se voi toimia myös leikkiti-
lan laajentumana.

Näkymä 2. kerroksesta aulaan (2”)
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Pohjakuva 2. kerros 1:200

Näkymä 2. kerroksesta (1”)
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Kotiluokat
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1. Liikuntatilojen ja ker-
hohuoneen käyttö auki-
oloaikojen ulkopuolella.

Siirtoseinät

Henkilökunta / toimistot

Taukotilat

Terveydenhoito
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Leikkaus A-A 1:200

Pohjakuva 3. kerros 1:200

Koulurakennuksen toiminnassa päiväkodin tilat sijaitsevat rakennuksen 
maantasolla ja samalla korkeimmalla sijainnilla visuaalisessa yhteydessä van-
haan koulurakennukseen. Suojainen rakennusten rajaama sisäpiha tarjoaa 
turvalliset puitteet ulkoilulle. Esikoulun tilat avautuvat alempaan kerrokseen 
alakoulun ”keskeistilaan”, jonka käyttöön esikoululaiset osallistuvat osana 
päivittäisiä aktiviteetteja käyttäen sen tiloja opiskeluun, ruokailuun, vapaa-
aikaan, sekä läpikulkuun alakoulun pihalle ja alempien kerrosten liikuntati-
loihin. Vaikka alakoulun toiminta laajenee luokista pääsääntöisesti maanalai-
seen keskeistilaan, aukeaa tila päädyistään ja katostaan ulkotilaan. Tila toimii 
keskuksena, jossa oppilaat, niin nuoret kuin vanhemmatkin, kohtaavat toisi-
aan opiskelun, leikkimisen ja harrastusten parissa. Keskeistila toimii yhteis-
työn ja vuorovaikutuksen keskuksena, josta tutkimusretket ulkomaailmaan 
saavat alkunsa. 

JULKISIVUMATERIAALIT

1. Pystylauta, lehtikuusi
2. Rimoitus, lehtikuusi
3. Lasi, kirkas
4. Metalli, tumman harmaa
5. Kuultomaalattu pystylauta, lehtikuusi 
6. Betoni
7. Peittomaalattu puu, punainen
8. Peittomaalattu puu, keltainen
9. Luonnonkivi, graniitti
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Julkisivu etelään 1:200

Pohjakuva 4. kerros 1:200

JULKISIVUMATERIAALIT

1. Pystylauta, lehtikuusi
2. Rimoitus, lehtikuusi
3. Lasi, kirkas
4. Metalli, tumman harmaa
5. Kuultomaalattu pystylauta, lehtikuusi 
6. Betoni
7. Peittomaalattu puu, punainen
8. Peittomaalattu puu, keltainen
9. Luonnonkivi, graniitti
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Julkisivu Itään 1:200

Julkisivu Itään leikattu yläpihan osalta1:200

Julkisivu Pohjoiseen 1:200

Leikkaus B-B 1:200

JULKISIVUMATERIAALIT

1. Pystylauta, lehtikuusi
2. Rimoitus, lehtikuusi
3. Lasi, kirkas
4. Metalli, tumman harmaa
5. Kuultomaalattu pystylauta, lehtikuusi 
6. Betoni
7. Peittomaalattu puu, punainen
8. Peittomaalattu puu, keltainen
9. Luonnonkivi, graniitti



Materiaalit ja rakenteet

Valitsin rakennuksen runkorakenteeksi betonin. Syynä tähän on mm. se että iso osa 
rakennuksesta sijoittuu maan alle ja tavoitteeni pitää rakennuksen korkeus riittä-
vän matalana suhteessa vanhaan koulurakennukseen. Runkorakenteesta poiketen 
rakennuksen julkisivut ovat pääsääntöisesti puuta. Uudisrakennuksen sopeutta-
misessa vanhan koulurakennuksen yhteyteen puu tarjosi mahdollisuuden yksin-
kertaistaa rakennuksen ulkoilmettä. Osia uuden rakennuksen julkisivuista peittää 
puurimoitus, jonka avulla rakennuksen poikkeava massallinen hahmo ja julkisivu-
aukotus sulautuvat kooltaan pienemmän ja monimuotoisemman vanhan koulura-
kennuksen läheisyyteen. Rimapinnan tausta on sävytettyä puupaneelia, joka pal-
jastuu katsojalle kohtisuoraan katsottaessa. Sävytys tuo uuteen koulurakennukseen 
sille soveltuvaa leikkisyyttä sekä omapiirteisyyttä. Rimarakenne sekä taustapinnan 
valaisu ilta-aikaan tekevät julkisivusta ilmeeltään vaihtelevan elävän pinnan eri vuo-
rokauden aikoihin.
Julkisivun puumateriaaliksi on valittu vesilasilla (natriumsilikaatilla) käsitelty lehti-
kuusi. Käsittely on myrkytön, antaa puulle suojan säätä vastaan sekä tekee puusta 
palon kestävän. Käsittely ei värjää puuta ja lisäksi mahdollistaa laajat jälkikäsittely-
vaihtoehdot.
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Vanhan koulurakennuksen käyttö

Vanhan koulurakennuksen sijoittuessa yläpihan ja päiväkodin piiriin sen pihanpuo-
leinen osa toimii luontevasti päiväkodin laajentumana. Tähän osaan sijoittuu päi-
väkodin kaksi päivähoito ryhmää. Näiden on ajateltu toimivan päiväkodin tai kou-
lun laajennuksena oppilasmäärän kasvettua kyllin suureksi. Tähän asti tilat voivat 
toimia koulun näyttelytiloina, paikallisten organisaatioiden työskentelytiloina tai 
kerhotoiminnan tiloina. Rakennuksen eteläpuolelle sijoittuvilla tiloilla on erilliset 
sisäänkäynnit. Itäiseen siipeen sijoittuu koulun oppilashuolto, joka itsenäisen luon-
teensa ansiosta voi toimia myös kunnallisen työterveyshuollon pisteenä. Länsisii-
peen sijoittuu opetuskeittiö alkuperäiselle paikalleen. Rakennuksen ylin kerros ei 
esteettömyyssyistä sovellu opetus- tai yleisötiloiksi. Tässä kontekstissa se voidaan 
muuntaa asuinkäyttöön esimerkiksi talon isännöitsijälle tai opetushenkilökunnalle.

Harrastetoiminta ja iltakäyttö

Monitoimitalon roolissa koulurakennuksen tulee olla käytettävissä myös ilta-aikaan. 
Iltatoimintaan soveltuvuus edellyttää kulunvalvontaa sekä tilojen rajattavuutta 
koulun muista tiloista. Suunnitelmassa rakennusten monet sisäänkäynnit tarjoa-
vat mahdollisuuden tilojen moninaiseen käytettävyyteen kouluajan ulkopuolella. 
Pääsääntöisten iltakäyttötilojen kulunhallintaväylät on esitetty suunnitelman poh-
jakuvissa punaisella nuolella. Näiden tilojen lisäksi erilliskäyttöön soveltuvat myös 
monet päiväkodin uuden ja vanhan osan ryhmätiloista. Pääsääntöiset iltakäyttötilat 
ovat liikuntasali, tekstiilityöluokka, teknisentyönluokka, opetuskeittiö sekä kerhotu-
pa terasseineen uuden koulurakennuksen ylimmässä kerroksessa.

Näkymä yläpihalta

Rakenteen havainnekuva ja julkisivun ilme eri vuorokauden aikoina

Julkisivun rimarakenne ja kannatus periaate. Rimaraken-
ne koostuu julkisivusta kannateltavista noin 1,2m-1,6m 
pitkistä segmenteistä. Rimojen välitystä kontrolloidaan  
muuttamalla väliholkin kokoa.

kantava tukirakenne

kantava betonirunko

kiinnittyminen runkoon

Pystytuenta 

kantava tanko

lukitusmutteri

jäykistävä tanko

väliholkki


