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Tämä diplomityö pohjautuu syksyllä 2012 järjestettyyn Hämeenkyrön Mahnalan ympä-
ristökoulun laajennuksen suunnittelukilpailuun. Kilpailun tarkoituksena oli löytää kas-
vavalle ympäristökasvatukseen erikoistuneelle koululle soveltuva suunnitelma uudesta 
koulurakennuksesta nykyisten tilojen käytyä ahtaiksi ja huonokuntoisiksi. Erityistä 
huomiota toivottiin kiinnitettävän paikan sijaintiin Hämeenkyrön kansallismaisemassa 
Mahnalanharjun etelään aukeavalla rinteellä. Uusi rakennus tulisi sisältämään perusope-
tuksen alakoulun, esikoulun sekä päiväkodin. En osallistunut työlläni kilpailuun, vaan 
jatkoin suunnitelmani kehittämistä diplomityöksi kilpailuajan päätyttyä. 

Koulurakennusten arkkitehtuuri sekä koululaitos elävät jatkuvassa muutoksen ti-
lassa. Opetusmenetelmien kehitys ja niiden soveltaminen opetuksessa hiljalleen muutta-
vat opettamisen tilan tarpeita. Koulurakennusten tiloilta vaaditaan kuitenkin yleispäte-
vyyttä ja muuntumiskykyä tulevaisuuden tarpeita ajatellen riippumatta ajoittain vaikut-
tavista pedagogisista tilallisista innovaatioista. 

Työni kirjallisessa osuudessa esittelen lyhyesti koululaitokseen ja koulusuunnit-
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lisestikin yleisiä lähestymistapoja koulurakennusten suunnitteluun. 

Diplomityöni painottuu suunnitteluosuuteen, jossa olen laatinut koulurakennuk-
sen ja päiväkodin suunnitelman kilpailun linjaamaa tilaohjelmaa pohjana käyttäen kil-
pailualueen haasteelliseen ympäristöön. Suunnitelmassani olen pyrkinyt sovittamaan 
suuren lisärakennuksen kooltaan paljon pienemmän ympäristökoulun vanhan pääraken-
nuksen läheisyyteen. 
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ABSTRACT 
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Faculty of Architecture 
Mika Mathlin: Extension of the Mahnala Enviromental School 
Master of Science Thesis, 25 pages, 7 Appendix pages 
April 2014 
Major: Architectural design 
Examiner: Professor Ilmari Lahdelma 
 
This diploma is based on a design competition for the extension of Mahnala Environ-
mental School in Hämeenkyrö held in fall 2012. Competition intent was to find a design 
fitting to the needs of the school specialized in environmental values as its current facili-
ties lack in space and are in poor condition. Special attention was to be paid on the loca-
tion of the site in the national landscape of Hämeenkyrö. The new building would con-
sist of primary school, pre-school and kindergarten. I did not participate in the competi-
tion. Instead I continued to develop my design to a diploma. 
 The School system and its architecture are in a continuous state of flux. Devel-
opment and implementations in pedagogy slowly change the needs for teaching space. 
Even though architectural ideas rise from pedagogy spaces are required to have general 
qualities and ability to change according to the future needs. 

In the literal part of this diploma I briefly present requirements and goals pre-
sented for the schooling system and for the school design. I also present some of the 
internationally most commonly implemented strategies for school design. 

The emphasis of this diploma is on the design. I’ve designed a school building 
using the given spatial configuration of the competition as a base of my design. In the 
design I have focused on adjusting the quite large extension next to the old school build-
ing.  
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1 OPETUKSEN JA KOULUSUUNNITTELUN 
HAASTEITA 

Koulusuunnittelua pyritään ohjaamaan vastaamaan moniin yhteiskunnan ongelmiin. 
Hallitus on linjannut hallitusohjelmassaan vuonna 2003 koululaitoksen tavoitteita ja 
ohjannut näihin myös kehitysvaroja. Ohjelmaan perustuvassa koulutuksen ja tutkimuk-
sen kehittämissuunnitelmassa 2004-2008 näitä tavoitteita ja tehtäviä eritellään tarkem-
min. Kootusti näissä tavoitteissa pyritään integroimaan koululaitosta toimimaan tii-
viimmin ja monipuolisemmin yhdessä ympäröivän yhteiskunnan toimijoiden kanssa 
kokonaisvaltaisemman ja syvempää ymmärrystä tarjoavan peruskoulutuksen tarjoami-
seksi sekä turvallisen ja hyvinvoivan yhteiskunnan takaamiseksi. [1, s.16-17]. 

1.1 Koululaitoksen yhteiskunnallinen asema 

Koulun rooli nuoren sukupolven yhteiskunnallisena kasvattajana on kasvanut merkittä-
västi viime vuosienkymmenien aikana. Jo 96% kuusivuotiaista osallistuu esiopetukseen 
ja koulussa vietetty aika monipuolinen iltapäivätoiminta huomioiden on kasvussa [2, 
s.10]. Yhä useamman vanhemman kohdalla työ ja siihen käytettävä aika venyvät työ-
ajan ulkopuolelle. Työ voi olla myös ajoittaista ja työajoiltaan vaihtelevaa. Koulun ilta-
päivätoiminta tuo joustavuutta ja mahdollisuuksia perheiden muuttuvaan arkeen. Samal-
la kun koulussa vietetty aika lisääntyy, nousee kouluympäristön laadullinen merkitys 
lapsen henkisen ja fyysisen kehityksen kannalta. 

Muuttuva yhteiskuntarakenne ja vallitseva taloustilanne ohjaavat tiivistämään ja 
tehostamaan nykyistä palvelurakennettamme. Koululaitoksen osalta tavoitteet näkyvät 
palveluiden sijoittamisen strategisena suunnitteluna. Yksittäisen koulurakennuksen si-
jasta koulutusta ja sen tarvitsemia tiloja pyritään hajauttamaan ympäröivän yhteiskun-
nan tarjoamiin jo olemassa oleviin instansseihin. Toisaalta myös koulurakennuksen tilo-
jen käyttöä pyritään monipuolistamaan liittämällä ne osaksi palvelurakenteiden verkos-
toa. Taloustilanteen heikkeneminen tarkoittaa osaltaan myös palvelupisteiden vähenty-
mistä ja alakohtaisten työpaikkojen määrän supistumista. Samalla väestörakenteesta 
johtuva henkilöstön poistuminen työmarkkinoilta uhkaa hyvinvointiyhteiskuntamme 
taloudellista toimintakykyä. Työkykyisen väestön täysi työllistyminen nousee tässä ti-
lanteessa oleelliseksi tavoitteeksi. Elinikäisen oppimisen periaatetta toteuttamalla pyri-
tään koulutuksessa takaamaan väestön kyky oppia uusia tehtäviä muuttuvien palvelura-
kenteiden myllerryksessä. Muuttamalla opetusmenetelmiä paremmin yksilöiden erityis-
piirteitä huomioonottaviksi, pyritään parantamaan kansalaisten mahdollisuuksia osallis-
tua heitä ympäröivän yhteiskunnan muotoutumiseen ja sen toiminnan tehostamiseen 
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kunkin henkilökohtaisten mahdollisuuksien mukaan. Osana hyvinvoivan yhteiskunnan 
tavoitetta ja koulutuksellisten perusoikeuksien toteutumisen periaatetta koululaitoksen 
toiminnan haasteena on vastata erityisesti nuorisoa uhkaavaan syrjäytymiseen. Lapsista 
ja nuorisosta noin 10-15% on vaarassa syrjäytyä. Syrjäytymisen ennaltaehkäisy edellyt-
tää oppilaiden henkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä. 
Menestymiseen tarvitaan elämänhallinnan- ja arjessa selviämisen taitoja. Elämän perus-
taitojen lisäksi koulun keskeisiin opetustavoitteisiin sisältyvät tiedon hankinnan taitojen, 
kommunikaatiotaitojen ja yhteistyötaitojen opetus sekä aktiiviseen osallistumiseen kan-
nustaminen. [2, s.17-18]. 

1.2 Muuttunut oppimiskäsitys ja oppimisen tila 

Yleinen oppimiskäsitys on muuttunut viime vuosikymmenien aikana. Oppimiskäsitys 
on muuttunut opettaja johteisesta ja luokkahuoneeseen rajoittuvasta oppimisesta aktiivi-
seen toimintaan perustuvaan prosessiin. Asiakokonaisuuksien ulkoa oppimisen sijasta 
on havaittu tiedon kokonaisvaltaisemman ymmärtämisen tärkeys osana opitun hyödyn-
tämistä. Opetuksen pedagogiikassa onkin alettu puhumaan tutkivan oppimisen mallista. 
Tässä mallissa korostuu oppijan aktiivinen osallistuminen tiedon hankintaan ja sen ko-
koamiseen kokonaisuuksiksi. Opettaja toimii tässä suhteessa tiedon etsinnän ja ymmär-
tämistä auttavan ohjaajan roolissa. Syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämisen kautta oppi-
laasta tulee tutkija, joka ymmärtää tiedon merkityksen ja sovellettavuuden. Tässä uudes-
sa mallissa luokkahuoneen perinteiset toimintatavat ovat myös muuttuneet. Oppimista ei 
täysipainoisesti harjoiteta kirjaa lukemalla tai koko luokan keskittyessä opettajan ope-
tukseen. Työtä tehdään opettajan ohjaaman opetuksen lisäksi itsenäisesti ja pienryhmis-
sä opettajan ohjatessa toimintaa. Tässä yhteydessä on myös todettu oppimisessa parhai-
ten toimivien oppimistapojen erilaisuus. Toiset kykenevät toimimaan ryhmissä, toiset 
yksin ja lisäksi kussakin tehtävässä työrauhan tarve vaihtelee. Työskentelytapojen mo-
nipuolistuminen, ryhmätyöskentely ja tutkiva opiskelu asettaa oppimisen tilalle uusia 
tarpeita, joihin vastaaminen nykymallin mukaisessa luokkahuonekeskeisessä koulussa 
on vaikeaa. Monipuolisten asiakokonaisuuksien ymmärtäminen eri oppimistapoja tuke-
valla tavalla edellyttää tilannelähtöistä opetustapaa, jossa opittu asia kiinnittyy käytän-
nön kontekstiin. Toisin sanoen sellaisen oppimistilanteen järjestäminen, jossa teorialle 
saadaan simuloitua käytännön sovellutus ja järjestettyä osallistuva oppimistilanne, voi 
vaatia perinteisestä luokkahuoneesta poikkeavan ratkaisun. Näitä oppimistapahtumia 
järjestetään myös koulun ulkopuolella opintoretkillä ja tutustumiskäynneillä. 

1.3 Koulurakennuksen haasteita 

Vaikka uusi tutkiva oppimiskäsitys on valtakunnallisesti hyväksytty, on sen vaikutus 
koulujen tilallisiin ratkaisuihin toistaiseksi perustunut kokeellisiin tilajärjestelyihin. Po-
sitiiviset kokemukset näistä uusista tiloista eivät ole päätyneet vielä yleiseen suunnitte-
lukäytäntöön. Koulusuunnittelu pohjaa vielä pääsääntöisesti vanhoihin totuttuihin tila-
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ratkaisuihin. Rakennuksilta edellytetään kuitenkin enenevissä määrin myös ominaisuuk-
sia, jotka tukevat kouluajan ulkopuolista toimintaa. Monipuolistuva käyttö iltapäivä- ja 
iltatoiminnassa asettavat itse koulurakennukselle haasteita niin kulunvalvonnassa kuin 
tilallisissa ominaisuuksissakin. Rakennukset halutaan aktiiviseen käyttöön aamusta il-
taan. Ne toimivat enenevissä määrin paikallisina monitoimirakennuksina, joiden rooli 
nivoutuu tiiviimmin osaksi ympäröivää yhteiskuntaa. 

Koulurakennusten toiminnallisuutta ohjataan yksittäisten koulujen tavoitteiden 
lisäksi valtiolliselta tasolta. Opetusministeriön julkaisemassa oppaassa Terveellinen ja 
turvallinen koulurakennus koulurakennuksen toiminnasta on kirjattu lista laatukriteerei-
tä, jotka tukevat uutta oppimiskäsitystä.  
 
Laadukas koulu; 

• toimii joustavasti ja monipuolisesti sekä mahdollistaa erilasia työskentelytapoja 
ja vuorovaikutustilanteita 

• toimii monipuolisena toiminta- ja kulttuurikeskuksena 
• on innostava, luovuuteen ja tutkivaan oppimiseen houkutteleva sekä tilan-

nesidonnaista oppimista tukeva konkreettinen oppimisen apuväline 
• on esteettinen ja vahvistaa psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia 
• vaalii kestävää kehitystä 
• on tarkoituksenmukaisesti mitoitettu 
• lisää fyysistä terveyttä ja turvallisuutta 

[2, s.49]. 
 
Koulurakentamista, oppilaiden hyvinvointia ja pedagogiikkaa pyritään edistämään myös 
kansainvälisillä ohjelmilla. Merkittävä koulutuksen tutkimiseen keskittyvä kansainväli-
en organisaatio on OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Develop-
ment [3]). Yksi organisaation ohjelmista on CELE. Sen keskeisenä tavoitteena on edis-
tää mukana olevien jäsenmaiden koulutusstrategioita niin opetuksen sisällön kuin re-
surssien tehokkaan käytön alueilla. Pyrkimyksenä on varmistaa koulurakennusten suun-
nittelussa, ylläpidossa ja käytössä olevien resurssien tehokas käyttö tarkoitustenmukais-
ten, laadukkaiden ja opetusta tukevien tilojen aikaansaamiseksi, sekä ylläpitää jäsen-
maiden ajanmukaista tietoutta kansainvälisten trendien ja yhteiskunnallisten muutosten 
vaikutuksesta koulutiloihin [4]. 
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2 KOULUSUUNNITTELUN STRATEGIAT 

Suunnittelussaan arkkitehti tukeutuu tarjolla olevaan tietoon oppaiden ja ohjeiden kaut-
ta. Koulusuunnittelun saralla kansainväliset kokeilut ja tutkimukset tarjoavat syvempää 
tietoutta oppimisen tilojen erityispiirteistä, käytännöistä, poikkeavien opetustapojen 
sisällöstä ja tilaratkaisuiden toiminnasta. 

Kirjassaan A design manual – Schools and Kindergartens Mark Dudek kokoaa 
koulusuunnittelun kehittymisen historiaa ja nykytilannetta. Oppaassa esitetään kootusti 
päiväkoti/ koulusuunnittelun tärkeitä ominaisuuksia niin teknisten kuin tilallisten ratkai-
suidenkin osalta. Opas esittää myös kattavan kokoelman päiväkoti- ja koulurakennuk-
sia, joiden toimintaa ja erityispiirteitä teoksessa kuvataan. Mukaan on päässyt myös 
kaksi suomalaista koulurakennusta; arkkitehtien Sivén ja Takala suunnittelema Karvi-
aisten koulu sekä arkkitehtitoimisto Jeskanen-Repo-Teränne Oy:n suunnittelema Aurin-
kolahden koulu. Muut esimerkkirakennukset muodostavat kattavan kokoelman poimin-
toja ympäri maailmaa. Kirjassaan Dudek kuvaa nykyisen koulusuunnittelun pohjautu-
van kolmeen erilaiseen suunnittelustrategiaan. Nämä strategiat ovat toiminnallisiin 
funktioihin perustuva tilaohjelma, pedagogiikan ohjaama suunnittelu ja valistunut arkki-
tehti. 

2.1 Toiminnallisiin funktioihin perustuva tilaohjelma 

Tilaohjelmalliseen tilajakoon perustuvassa suunnittelutavassa ohjelma pitkälti määrittää 
sille pohjautuvaa arkkitehtuuria. Tilat jakautuvat tarkkaan rajattuihin tilakokonaisuuk-
siin, joilla on määritetty pinta-ala perustuen oppilaiden määrään. Usein tämä myös ikä-
luokkiin jakautuva suunnittelutapa ohjaa varhaiskasvatuksen tilasuunnittelua pitkälti 
samoin tavoin kuin ”kotiluokat” tyypillisessä peruskoulussa. Toiminta ja sitä kautta 
arkkitehtuuri on ennalta määritettyä jopa niin, että kullekin tilalle on määritettynä tar-
koituksensa mukainen kalustus. Jako toiminnallisiin ryhmiin määrittää lasten toimin-
taympäristön, jonka sisäistä jakoa esimerkiksi päiväkodeissa ohjaa vielä lisää määritteitä 
kuten ryhmätilakohtainen wc ja sivuhuone lähinnä päiväunia varten. Suunnittelutapa 
perustuu lähinnä aikuisen näkökulmasta asetettuihin tarpeisiin valvonnan ja turvallisuu-
den kannalta, ei niinkään lasten oppimisen kannalta tärkeiksi asetettuihin arvoihin. Toi-
minta jakautuu määritettyjen tilatoimintojen mukaan, joita pidetään oppimisen perusta-
na. Tällöin arkkitehtuurin laatu jää pitkälti kiinni arkkitehdin taidosta tulkita tilaohjel-
maa ja sopeutua näkemään suunnitelman tarpeet lapsen kannalta. Vaikka nykyinen käy-
täntö pohjautuu pitkälti tähän suunnittelustrategiaan, kuvaa Dudek tätä tapaa erittäin 
epätoimivaksi suhteeksi tilan ja pedagogiikan välillä. [5, s.10]. 
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2.2 Pedagogiikan ohjaama suunnittelu 

Pedagogiikan ohjaama suunnittelutapa perustuu kokemusperäisten hyviksi havaittujen 
opetustapojen ohjaamiin ratkaisuihin. Pedagogiikan muodot ovat usein syntyneet ole-
massa olevien koulurakennusten puitteissa, kun kasvattajat ovat lähestyneet lasten ope-
tusta ja opetuksen puitteita uusilla tavoilla. Uudenlaisten pedagogisten mallien tiennäyt-
täjänä on toiminut mm. Englannissa (1918-53) Prestoleen koulussa Kearseyssä pääopet-
tajana toiminut Edward Francis O’Neill. Hän vastusti vallitsevaa tapaa lasten päivän 
jaossa tiukasti määritettyihin toimintoihin kuten leikkiin ulkotiloissa ja ainekohtaisiin 
oppitunteihin sisätiloissa. O’Neilin mukaan lapsi oppii parhaiten itse tekemällä ja tutki-
malla. Niinpä hän kehitti koulusta ympäristön, jossa lapsi oli vapaa kehittymään omaa 
tahtiaan omien kiinnostustensa mukaisesti ja sai vapaasti valita ulko- ja sisätilan välillä. 
Pedagogiikalla oli myös vaikutuksensa koulun sisäiseen tilajakoon. Koulun aulasta 
muodostui avoimesti organisoituva luokkahuone, jonka arkkitehteinä lapset itse toimi-
vat. Ideana oli, että pienet ryhmät voisivat erilaisia siirreltäviä huonekaluja käyttäen 
rajata tilaan tarvitsemiansa työtiloja rakenteluun sekä musiikin, taiteen, lukemisen ynnä 
muun harrastamiseen. Radikaalin ajattelun taustalla oli oppimisen muuttuminen pakote-
tusta oma-aloitteiseksi toiminnaksi, jota aikuiset opetuksellaan tukevat. O’Neilin peda-
gogiikka tuli tunnetuksi käsitteenä ”Learn by doing”. [5, s.10-11]. 

1900-luvun aikana syntyi useita O’Neilin tapaan visionääristen kouluttajien ke-
hittämiä varhaiskasvatuksen pedagogiikan muotoja kuten Margaret McMillanin ”Ideal 
nursery” ja Loris Malaguzzin ”Reggio Emila”. Näistä ”Reggio” on kansainvälisellä ta-
solla yleisesti parhaana pidetty varhaiskasvatuksen linjaus. Se ottaa lapsen kaiken kes-
kiöön ja tunnistaa arkkitehtonisen tilan olevan avainasemassa lapsen kompleksisten 
oppimistapojen ja kehityksen kannalta. Poiketen lineaarisesta oppimiskäsityksestä, jossa 
oppiminen tapahtuu mm. oppitunneilla, lasten oppiminen nähdään rakentuvan komplek-
sisten yhteenkuuluvuuksien syvemmän ymmärtämisen kautta. Toisin sanoen lukuisille 
vaihtelurikkaille oppimistilanteille ja ympäristöille altistuminen rakentaa lapsen sisäistä 
käsitemaailmaa ja asioiden hahmotuskykyä. ”Reggion” keskeisenä ajatuksena on, että 
jokainen päiväkodin tila toimii potentiaalisena oppimisen tilana ja on avoin niin lapselle 
kuin aikuisellekin. Interaktiivisen oppimistavan vaikutus pedagogiikkaa soveltavissa 
päiväkodeissa on nähtävissä niiden arkkitehtuurissa. Pedagogiikkaa viimeiset 40 vuotta 
kehittänyt ryhmä on tuottanut joukon ohjelinjoja, joiden on katsottu olevan arkkitehtuu-
rissa oppimisen kannalta oleellisia. Ne kattavat joukon arkkitehtonista laatua määrittäviä 
ja tunnistettavuuteen liittyviä ominaisuuksia kuten valoa, väriä ja materiaalin käyttöä, 
akustisia ominaisuuksia, tuoksuja ja pienilmastoa. Rakennuksille yhteinen tyypillinen 
pedagogiikkaa tukeva piirre on iso keskusaukio ”piazza”, joka toimii pitkälti esikuvansa 
kaupunkiaukion tavoin koulun julkisena kohtaamispaikkana. Aukio toimii keskeisesti 
lasten identiteettiä kasvattavien sosiaalisten suhteiden ja ryhmien välisen interaktion 
synnyttäjänä. [5, s.12]. 
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2.3 Valistunut arkkitehti 

Kolmas suunnittelustrategia pohjautuu Dudekin mukaan arkkitehdin itsensä merkittä-
vään rooliin ja omakohtaisiin kokemuksiin. Arkkitehti itse kehittää lähtökohdat suunnit-
teluun oman lapsuutensa kokemuksista ja näin asettuu lapsen asemaan. Vahvat koke-
mukset omasta lapsuudesta sekä ymmärrys arkkitehtonisen tilan potentiaalista lapsen 
kehitykselle muovaavat arkkitehtuuria tilaohjelmaan takertumatta. Tällaisesta lähesty-
mistavasta Dudek nostaa esiin arkkitehti Frank Lloyd Wrightin, jonka lapsuuden tarina 
on hyvin tunnettu. Wrightille lapsuudessa merkittävän elementin hahmotuskyvyn kehit-
tymisessä muodosti ”Frobelin palikoina” tunnettu lasten palikkarakentelusarja. Se koos-
tui kokonaisuuksista erilaisia sarjoja, joissa geometrioiden kompleksisuus kasvoi sarja 
sarjalta. Leikkiminen näillä palikoilla kehitti Wrightin käsitystä mittasuhteista, muo-
doista ja jopa matemaattisista merkittävyyksistä tavalla, joka hyödynsi kaikkia aisteja. 
Näitä oppimisen aistillisia ominaisuuksia Wright kuvaa käyttäneensä suunnitellessaan 
Avery Coonleyn päiväkotirakennusta yksityisasiakkaalle (1912). Esimerkkinä Wrightin 
lähestymistavasta voidaan nostaa esiin rakennuksen ikkunat, joita hän lähestyi potenti-
aalisena oppimisen kohteena. Ikkunalasin jako geometrisiin primäärimuotoihin ja niiden 
kompositioihin väritetyin lyijylasein tarjoaa ikkunalle arkkitehtonista lisämerkitystä. 
Monin tavoin tällaisilla yksityiskohdilla rikastettu rakennus toimi kaikilta tiloiltaan lap-
sen mielikuvitusta ja ymmärrystä rikastavana ympäristönä. [5, s.11]. 
 

2.4 Soveltaminen suomalaisessa koulusuunnittelussa 

Osa arkkitehdin ammatinkuvaa on ideoida toimintamalleihin soveltuvia ratkaisuja, joilla 
voidaan ratkaista toiminnassa aiemmin ilmenneitä ongelmia tai esittää uudentyyppisiä 
tiloja, jotka tukevat toimintamalleja. Suunnittelun yhteydessä asiakkaalla ei välttämättä 
ole kattavaa ymmärrystä hahmottaa millaisia nämä tilat ovat, tai millaisia teknisiä ja 
toiminnallisia asioita tilallisessa suunnittelussa täytyy ottaa huomioon. Pedagogisten 
näkemysten sulautuminen koulusuunnitteluun on tuottanut koulurakennuksiin uudenlai-
sia tiloja ja muuttanut käsityksiä perinteisistä tiloista. Edellä kuvattujen pedagogisten 
menetelmien saavutuksia on sisällytetty suomalaiseen koulurakennuksen ihanteeseen. 
Niiden vaikutus käytännön toteutuksessa liittyy kuitenkin enemmän koettavuuteen kuin 
pedagogiseen opetuskäytäntöön. 

Kun suunnittelun lähtökohtana on arkkitehtuurikilpailu, käyttäjäkunnan tilaan 
liittyvät tarpeet välittyvät suunnittelevalle arkkitehdille pääsääntöisesti tilaohjelman 
muodossa. Tällöin tilojen käyttöön liittyvä oleellinen empiirinen tieto voi jäädä suunnit-
telussa huomioimatta ja uudet innovaatiot toimintamallien ymmärtämisen kautta synty-
mättä. Suunnitelmaehdotuksista muotoutuu usein tiukasti tilaohjelman määrittämien 
osakokonaisuuksien sarja, joiden liitostilat, liittyminen toisiinsa ja ulkotilaan muodosta-
vat niin sanotusti arkkitehdin ”pelikentän”. Arkkitehdit toimivat näillä suunnittelun osil-
la henkilökohtaisen kokemuksensa ja tunnettujen käytäntöjen pohjalta. 
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Suomessa tilaohjelmapohjaisen suunnittelukäytännön toimivuutta pedagogisesti 
ja käyttäjät huomioonottavasti on pyritty ohjaamaan tilaohjelman laatijan vastuulle [2, 
s.44]. Tällöin tilaohjelman laatijan vastuulle jää myös tiloihin liittyvien pedagogisten 
arvojen välittäminen suunnittelijoiden tietoon, ellei suunnittelija itse ole tilaohjelman 
laatija. Suunnittelun yhteydessä tilajärjestelyitä tarkennetaan yhdessä asiantuntijoiden ja 
käyttäjien kesken. Syntyvän rakennuksen voidaankin sanoa olevan synteesi tilaajiensa 
tahtoa, taloudellista rationalismia, valtiollista tasolta valvottua yleispätevää tilaa ja toi-
vottavasti myös uutta innovatiivista opiskeluympäristöä. 
 Uuden näkökulman koulutilojen kehitykseen tuo käyttäjien mukaan otto suun-
nitteluprosessiin. Toistaiseksi käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin on vähäis-
tä ja kerätty käyttäjätieto pääsääntöisesti muodostuu rajatun asiantuntijajoukon käsityk-
sistä tilan tarpeista ja tavoitteista. Kouluympäristössä nämä asiantuntijat ovat lähinnä 
tilaa työympäristönä tulkitsevia opettajia. Oppilaiden tulisi pystyä osallistumaan oman 
opiskeluympäristönsä kehitykseen. Osallistumisen kautta opitaan yhteiskuntavaikutta-
misentaitoja, sekä opitaan ymmärtämään riippuvuussuhteita suunnittelun ja ympäristön 
välillä. Tilojen pääasiallisina käyttäjinä oppilaat voivat tuoda suunnittelun tueksi koke-
muksellista sisältöä. Oppilaiden käsityksiä ja toiveita tilallisessa suunnittelussa voidaan 
kartoittaa muun muassa kyselyin, työpajoin ja keskustelutilaisuuksin. 
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3 KILPAILUTEHTÄVÄ 

Mahnalan ympäristökoulu sijaitsee Hämeenkyrön kunnassa Pirkanmaalla. Koulun si-
jainti Mahnalan harjun rinteellä on keskeinen osana Hämeenkyrön kansallismaisemaa. 
Koulu on muodoltaan perusopetuksen alakoulu sisältäen luokat 1–6 esikoululla vahvis-
tettuna. Koulun henkilökuntaan kuuluvat kaksi esikoulun opettajaa, neljä luokanopetta-
jaa, rehtori, kiertävä erityisopettaja, kaksi koulunkäyntiavustajaa, keittäjä ja osa-
aikainen talonmies [6, s. 7]. 
 

 
Kuva 3.1 Mahnalan ympäristönkoulun sijoittuminen suhteessa Tampereeseen (tekijän itse tekemä kuva). 
 

Maan yleisestä tilanteesta poiketen Hämeenkyrön maaseutukunnan väkiluku on 
kasvusuuntainen ja Mahnalan koulun oppilasluku on kasvussa. Tampereen läheisyys ja 
hyvät liikenneyhteydet ovat ympäristökasvatuksen houkuttelevuuden ohella edesautta-
neet koulun kasvua. Vuonna 1990 koulun oppilas määrä oli 49 ja vuoteen 2009 mennes-
sä tuo luku oli kasvanut 136:teen [6, s.7]. Ahtaaksi käyneet ja huonokuntoiset tilat ovat 
toimineet lähtölaukauksena vuonna 2012 julkistetulle arkkitehtikilpailulle uudesta kou-
lurakennuksesta, joka tulisi täydentämään ja osittain korvaamaan koulun nykyisiä tiloja.  



9 

 
Kuva 3.2 Mahnalan ympäristökoulun sijoittuminen [10] 

 

3.1 Mahnalan ympäristökoulu ja ympäristökasvatus 

Kouluopetus Hämeenkyrön alueella ulottuu 1870-luvulle, jolloin kansan opetuksesta 
huolehti lähinnä seurakuntien pitämät kyläkoulut ja kiertokoulut. 1850-luvun aikaan 
lisääntyvä teollisuus ja sen mukanaan tuoma vauraus alkoi muuttaa yhteiskuntarakentei-
ta. Ihmisten ja tavaroiden liikkuvuuden ohella lisääntyi tarve luku- ja kirjoitustaidolle 
[7, s. 2]. 1895 perustettu Lopenkulman kansakoulu sai sittemmin nimekseen Mahnalan 
koulu. Koulun oppilasluku oli tuolloin 50 [7,s. 40]. Koulu vakiintui nykyiselle sijainnil-
leen kun Vilhelmi (Wille) Isokauppila lahjoitti koululle 1,3 hehtaarin tontin v. 1901 
Miharin niemelle, kuten paikkaa silloin kutsuttiin. 1903 tontille valmistui hirsinen kou-
lurakennus, jonka suunnitteli paikallinen nimismies Väinö Nyström [7, s. 3 ja s. 21]. 
Rakennuksessa opiskeli tuolloin yläkoulun oppilaat, kunnes 1957 kirjavan sijoituspaik-
kahistorian jälkeen myös alakoulun oppilaat pääsivät tontille 1956 rakennettuun kivita-
loon [7, s. 15]. 

Koulun erikoistuminen ympäristökasvatukseen sai julkilausutun alkunsa 1990. 
Jo tuolloin koulun opetus painottui luontoharrastuksiin ja luontoretkiin, puutarhanhoi-
toon, luonnontuntemukseen sekä kierrätykseen ja kompostointiin [6, s. 11]. Koulun ym-
päristökasvatuksen keskeisiä piirteitä on tarjota oppilailleen vahva tietämys ja ymmär-
rys omasta kotiseudustaan, sen luonnosta, eliöyhteisöstä, asutuksesta ja elinkeinoista 
sekä paikallisesta kulttuurista [6, s. 9]. 
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”Vuoden 2008 Ympäristökasvatuksen käsitteiden määritelmäluonnoksessa ym-
päristökouluksi sanotaan tiettyä maantieteellistä aluetta palvelevaa, kestävää 
elämäntapaa alueellaan edistävää ja tukevaa ympäristökasvatuksen kehittämis- 
ja osaamiskeskusta. Ympäristökoulun tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ihmi-
sen toiminnan ympäristövaikutuksista ja jokaisen yksilön mahdollisuuksista vai-
kuttaa ympäristöönsä ja tulevaisuuteen. Ympäristökoulu edistää kestävän elä-
mäntavan edellyttämän arvopohjan muodostumista ja ympäristövastuullista 
toimintaa, lisää kasvatusalan toimijoiden ympäristökasvatusosaamista sekä tu-
kee päivähoidon ja oppilaitosten ympäristökasvatukseen liittyvää toimintaa” .[8, 
s.24]. 

 
Mahnalan ympäristökoulussa oppiaineiden tiivis yhteistyö, toimintatavat ja tiiviimpi 
vuorovaikutus ympäröivän yhteiskunnan kanssa muodostavat perustan toiminnalle. 
Merkittävän osan koulun yhteiskunnallisesta kasvatuksesta muodostaa yhteistyö paikal-
listen toimijoiden kanssa. Vuodesta 2000 koulun ruokailu on pohjautunut osin paikallis-
ten maanviljelijöiden toimittamien luomuruoka-aineiden käyttöön [6, s. 12]. Koulun 
oppilaat pääsevät osallistumaan oman ruokailunsa raaka-ainehankintoihin vierailemalla 
ruokaa toimittavilla maatiloilla, sekä osallistumalla mm. sadonkorjuuseen keräämällä 
maissintähkiä kouluruokailua varten. Hämeenkyrön kansallismaiseman hoitosuunnitel-
massa Mahnala – Miharin kylien kehittämislinjaksi ja omaleimaisimmaksi piirteeksi on 
valittu marjanviljely sekä noutomyynti ja itsepoiminta [10, s.29].  
Luomu- ja lähiruoka, erityiset retki- ja tutustumiskohteet sekä ympäristöprojektit osana 
koulun toimintaan muodostavat laajan ja monipuolisen kokonaisuuden, jossa prosessiin 
osallistujat hyötyvät vuorovaikutuksesta. Oppilaille toiminta luo vaihtelurikkaan ja ko-
kemusperäisen oppimisympäristön, jossa asioista opitaan tekemisen kautta.  
 
Ympäristökoulun ympäristökasvatuksen painopistealueiksi ovat nousseet: 

• luonnon ja sen prosessien tuntemus 
• maaseutulähtöisyys ja työkasvatus 
• lähikulttuuriympäristö ja kansallismaisema 
• luomu- ja lähiruoka sekä kestävä arki 

3.2 Suunnittelualue 

Kilpailualueen tontti ja vanha koulu sijoittuvat jääkauden muovaaman soraharjun kaak-
kois-rinteelle keskeiseen ja näkyvään osaan Hämeenkyrön kansallismaisemaa. Kansal-
lismaiseman merkitys on Hämeenkyrön kunnan alueella nostettu tärkeään rooliin niin 
luonnonmukaisten elämäntapojen kuin matkailunkin kehittämisessä. Kansallismaiseman 
kannalta oleellinen maisematie kulkee tontin eteläpuolitse. Sen kehitystä matkailun 
kannalta merkittävänä tienä on painotettu Hämeenkyrön kansallismaiseman hoitosuun-
nitelmassa [10, s.55]. Tie alkaa Miharin kylästä ja johtaa järvimaiseman rantoja myö-
täillen Mahnalan kylän halki luoteeseen aina Hämeenkyrön keskustan liepeille asti. 
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Ympäristöministeriön alueelle vuonna 1997 myöntämä kansallismaiseman status kuvas-
taa maiseman suomalaista kansallista identiteettiä, johon tiivistyy maan erityispiirteet. 
Status ei sinänsä tuo alueelle erityiskohtelua viranomaisten päätöksenteon kannalta esi-
merkiksi rakennuslupien myöntämisen suhteen. Se kuitenkin antaa alueen asukkaille 
vahvan perustan vastustaa muutospaineita, jotta maisema säilyisi muuttumattomana. 
Alue käsittää lukuisia merkittäviä lintujen pesintäjärviä ja peltomaisemia. 

3.3 Tontti ja korkeusasemat 

Kilpailualueen tontti jakautuu rakennettavuuden kannalta kahteen osaan. Läntisemmän 
osan muodostavat harjun kylkeen vanhan koulurakennuksen länsisivulle sijoittuva ur-
heilukenttä, koulurakennuksen ja tien väliin jäävä puutarha sekä nykyinen leikkipiha. 
Itäisempi kilpailualueen osa on alavaa ja hieman itään viettävää peltoa, joka jää tontin 
jakavan Hinkantien itäpuolelle. Hinkatien osalta on tehty jo alustava sopimus maan-
omistajien kanssa sen siirtämisestä kilpailutontin itäpuolelle [9, s.12]. Alueiden väliin 
pihan itäreunalle jää melko jyrkästi laskeva noin 15 metriä korkea rinne, jonka alareu-
nassa alueita yhdistää kulmasta kapea maakaistale. Vaikka pihan länsipuolella nouseva 
Mahnalanharjun jyrkkä rinne kuului kilpailualueeseen, kilpailijoita kehotettiin välttä-
mään sinne rakentamista [9, s.13]. Kansallismaiseman hoitosuunnitelmassa rinne on 
noteerattu potentiaalisena näköalapaikkana [10, s.57]. 

3.4 Kasvillisuus 

Alueen kasvillisuus on pääosin soraharjulle tyypillistä kangasmetsää. Erityisesti tontin 
itäsivulla jyrkästi nouseva Mahnalanharjunrinne on tiheän mäntymetsän peitossa. Tien 
ja vanhan koulurakennuksen väliin jäävälle etupihalle on istutettu omenapuita ja se on 
luonteeltaan puistomainen. Koulun leikkipihalla sijaitsee joitakin vanhoja mäntyjä, mut-
ta kilpailuohjelmaan ei merkitty erityisesti säilytettäviä puita. Itään viettävällä rinteellä, 
sekä kilpailutontin kyljessä Hinkatien itäsivulle sijoittuvalla Ranniston tontilla kasvilli-
suus muuttuu rehevämmäksi lehtometsäksi. 

3.5 Rakennuskanta 

Tontin olemassa oleviin rakennuksiin kuuluvat hirsirunkoinen koulurakennus vuodelta 
1903, kivinen koulurakennus vuodelta 1956, ulkovarasto, kota, maakellari ja leikki-
mökki. Lisäksi tontilla on parakkirakennus, joka toimii osana koulun opetustiloja. 

Tontin näkyvin kilpailuohjelmassa säilytettäväksi merkitty rakennus on hirsi-
runkoinen koulurakennus vuodelta 1903, jolla on myös kulttuurihistoriallista arvoa. 
Vanha koulurakennus on rakennettu vaiheittain ja siihen on myöhemmin lisätty molem-
piin päihin sivusiivet. Rakennuksen valmistumisesta lähtien kaksi asiaa ovat aiheutta-
neet ongelmia; sisälämpötila ja vesijohtojen toimimattomuus [7, s.19]. 1928 Lämpöon-
gelmia on pyritty korjaamaan katon korjauksella, lisäämällä tuulikaappeja, tukkimalla 
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molemmista luokista yksi ikkuna hirsillä laudoittamalla molemmin puolin ja lämmittä-
mällä öljylämmittimin. Mikään keinoista ei ole kuitenkaan auttanut ja lopulta kunnan-
johto päätyi siihen tulokseen ettei vanhan kunnostaminen kannata, vaan rakennettaisiin 
uusi. Näin ei kuitenkaan tehty [7, s.19]. 

 

Kuva 3.3 Vanha koulurakennus laajentamattomana.  Kuva 3.4 Koulu nykyisellään [9] 
[7]. 

Kivinen lisärakennus vanhan koulurakennuksen itäiselle sivustalle on valmistu-
nut vuonna 1956. Se rakennettiin alun perin liikuntasaliksi ja on toistaiseksi poistettu 
käytöstä homevaurion vuoksi. Kilpailuohjelmassa rakennuksen purkaminen jätettiin 
ehdotusten tekijöiden harkinnan varaan.  

Rakennuksiin on vuosien saatossa tehty korjauksia ja muutoksia toiminnan ke-
hittymisen mukaan. Muun muassa lisärakennuksen entinen liikuntasali on muutettu 
luokkahuoneiksi [7, s. 35]. 1983 vanhaan koulurakennukseen tehtiin peruskorjaus ja sen 
yhteydessä sisästä tilajakoa uudistettiin [7, s. 20]. Vuonna 1969 lisärakennuksesta joh-
dettiin vanhaan koulurakennukseen lämpöjohdot ja keskuslämmitys muutettiin öljyllä 
toimivaksi. Näillä toimilla koulu saatiin vihdoin lämpiämään. 

Kilpailun yhteydessä parakkikoulu on määrä purkaa, mutta piha-alueella sijait-
sevien ulkovaraston, kodan, maakellarin ja leikkimökin purkaminen tai siirtäminen jä-
tettiin suunnitelman tekijöiden harkinnan varaan. 

3.6 Uusi koulurakennus ja päiväkoti 

”Kilpailun tavoitteena on suunnitella koulu- ja päiväkotirakennus, joka kunnioit-
taa ympäröivää maisemaa ja tukee lasten ympäristökasvatuksellisia tavoitteita. 
Rakennus kannustaa parhaimmillaan ympäristötietoiseen toimintaan ja oppimi-
seen, luo arkkitehtonisella olemuksellaan paikalle omaa, tunnistettavaa identi-
teettiä ja on aikaa kestävä sekä arkkitehtonisesti että teknisesti” [9, s. 12]. 
 

Kilpailuaineistossa määritetty uuden koulurakennuksen tilaohjelma jakautuu kahteen 
osaan sekä kahteen vaiheeseen rakennettavaksi. Ensimmäinen osa muodostuu alakou-
lusta ja esikoulusta. Se koostuu kotiluokista, aineluokista ja yhteistiloista. Alakoulun 
laajennus muodostuu pääsääntöisesti luokkatiloista. Toisen kokonaisuuden muodostaa 
päiväkoti, jonka laajennuksena on kolme hoitoryhmää. Molempien osien yhteistilojen 
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kuten liikuntasalin, kerhotilan, opetuskeittiön ja ruokailutilan osalta huomiota tulee 
kiinnittää tilojen käyttömahdollisuuksiin myös iltaisin koulunkäyntiaikojen ulkopuolel-
la. Pihan osalta leikkialueet päiväkodin lapsille ja vanhemmille alakoulun lapsille tulee 
erottaa toisistaan sekä liekkipihat aidata [9, s. 12]. 

 
Kuva 3.5 Havainnekuva laajennuksen massallisesta koosta suhteessa vanhaan koulurakennukseen. Vanha 
koulurakennus (pun.), päiväkoti (kelt.) ja alakoulu laajennuksineen (vih.) sekä hyötyalan ulkopuoliset tilat 
(sin.) (tekijän itse tekemä kuva). 
 
Laajuustiedot: 
    1. Vaihe 2. Vaihe 
Alakoulu + esikoulu  4000m2 270m2 
Päiväkoti   1800m2 150m2 
Hyötyalan ulkopuoliset tilat 1436m2 236m2 
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4 SUUNNITELMA 

Massallinen vertailu osoitti uuden koulurakennuksen koon moninkertaiseksi vanhaan 
koulurakennukseen nähden. Tästä syystä käytettävissä olevasta suunnittelutontista vain 
osa soveltuu rakennettavaksi sekä riittävän tasaiseksi toimiakseen leikkipihana. Tällai-
silta osiltaan kilpailualue jakautui kolmeen osaan; maantien puoliseen etupihaan ja ur-
heilukenttään, vanhaan koulurakennuksen leikkipihaan ja peltoalueeseen leikkipihalta 
noin 15 m laskevan rinteen itäpuolella. Kyseiset vaihtoehdot alueiksi on esitetty kuvassa 
4.1. Kuvassa 3.5 esitetyn tilaohjelman massallisen hahmotelman pohjalta pyrin muodos-
tamaan käsityksen alueiden soveltuvuudesta mahdolliseksi rakennuspaikaksi. Alueiden 
potentiaalisuuden arvioinnin kriteereinä toimivat lähtökohdiksi asettamani tavoitteet, 
jotka muodostuivat muun muassa seuraavista. Pyrin ratkaisemaan uuden rakennuksen 
massoittelun tavalla, joka säilyttää vanhan koulurakennuksen aseman pihapiiriin päära-
kennuksena ja tukee pihapiirin muodostumista luontevasti. Katsoin myös tärkeäksi läh-
tökohdaksi säilyttää vanhan koulurakennuksen visuaalinen dominanssi tontin eteläsivul-
la ohikulkevan maisematien suunnalta katsottuna.  
 

 
Kuva 4.1 Tontille sijoittumisen vaihtoehdot, korkoasemien analyysi sekä tontin metsäisten alueiden var-
jostusanalyysi 21.9. (tekijän itse tekemä kuva). 
 
A Alueen pohjoissivua rajaava rinne tekee massoittelusta haasteellista huomioitaessa tarpeet päi-

väkodin ja alakoulun erillispihoille sekä huollon ja parkkialueiden sijoittumiselle. Alueelle 
rakennettaessa haasteeksi muodostuu myös alueetta hallitsevan pallokentän uudelleensijoitus. 
Soveltuva paikka olisi tällöin lähinnä alue C. Lisäksi alue A sijaitsee maisematien välittömässä 
läheisyydessä, eikä siten sovellu kookkaan uudisrakennuksen sijoituspaikaksi. 

 
B 

 
Vanhan päärakennuksen pääjulkisivu suuntautuu alueelle ja vaatii eteensä tilaa. Maisematieltä 
katsottaessa alue näkyy, mutta jää vanhan koulurakennuksen taakse. Tällä alueella yhtenäisen 
pihapiirin muodostaminen vanhan koulurakennuksen kanssa on luontevaa. Alue ei rajaudu niin 
tiiviisti kilpailualueen rajoihin kuin alueet A ja C. Tämä mahdollistaa pihatoimintojen vapaam-
man sijoittelun koulurakennusten yhteyteen. 
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C Alue jää maisematien suunnalta piiloon, mutta samalla irralliseksi vanhan koulurakennuksen 
yhteydestä. Koulun pihan, päiväkodin pihan, huollon ja parkkialueiden järjestämiseen alueen 
pinta-ala yksinään on riittämätön. 

 

4.1 Tontille sijoittuminen ja massoittelu 

Lähtökohtien ja analyysin tuloksena rakennuksen sijoituspaikaksi valikoitui alue B. 
Tehtävää lähestyessäni kokeilin valitsemalleni alueelle erilaisia massoitteluratkaisuja. 
Ensimmäinen massallinen luonnos koostui vapaasti maastonmukaisesti sijoitelluista 
noppamaisista massoista, joiden kattopinnat jäljittelivät vanhaa koulurakennusta. Uuden 
rakennuksen tilaohjelmasta johtuen massojen jakaminen sopiviin osiin siten, että sisäi-
nen esteetön siirtyminen olisi mahdollista, osoittautui kuitenkin haasteelliseksi. Tämän 
vaatimuksen huomioon ottaen massoittelu johti pääsääntöisesti yhteen tiiviiseen mas-
soittelurykelmään kokonaisuuden sijoittuessa irralleen vanhasta rakennuksesta, jolloin 
pihapiirin muodostuminen jäi hieman vajaaksi. 

Pihapiirin muodostumisen kannalta yksi potentiaalinen vaihtoehto olisi ollut 
pilkkoa massallisia kokonaisuuksia. Näin massoja voitaisiin vapaasti sijoittaa vanhan 
rakennuksen ympäristöön ja näin muodostaa pienipiirteistä vanhan koulurakennuksen 
mittakaavaista pihapiiriä. Näin pieniin osiin pilkkominen ei kuitenkaan ollut käytännöl-
listä., joten massojen koko muodosti vastaavia ongelmia, joita havaitsin jo yhteen nivo-
tun ratkaisun yhteydessä. Lisäksi tontin mittasuhteet pakottivat uudet massat lähelle 
vanhaa rakennusta, jolloin niiden väliin muodostui visuaalisesti kapeita ja luonteeltaan 
hieman irrallisia pihatiloja. Luontevan pihan muodostuminen vanhan ja uuden raken-
nuksen väliin vaati enemmän väljyyttä massojen sommittelussa. 

Pihapiirin luonteva muodostuminen vanhan koulurakennuksen yhteyteen vaati 
yksinkertaisempaa sommittelua, joten päädyin ratkaisuun, jossa uudisrakennus kiertyy 
vanhan koulurakennuksen leikkipihan ympärille jättäen tilaa kyseisen rakennuksen ym-
pärille. Ratkaisussa uuden koulurakennuksen massa uppoaa osittain rinteeseen vanhan 
koulurakennuksen itäsivustalla. Päiväkoti muodostaa kokonaisuuden toisen massan, 
joka rajaa vanhan koulurakennuksen leikkipihaa länsi- ja pohjoissivuilla. Piha-alueen 
tarpeita ajatellen leikkipiha jäi kuitenkin pinta-alaltaan liian pieneksi soveltuakseen sekä 
päiväkodin että alakoulun käyttöön. Ratkaisuna ongelmaan toimi piha-alueiden laajen-
taminen alavalle peltoalueelle tontin jakavan rinteen itäpuolelle. Se toimii alakoulun 
pihana ja rakennusten ympäröimä yläpiha päiväkodin pihana. Koulun rinteeseen uppoa-
valla massalla saadaan myös ratkaistua esteetön siirtyminen alemmalta tontin osalta 
päiväkodin liekkipihalle.  
 



16 

 
Kuva 4.2 Toimintojen jakautuminen rakennuksessa (tekijän itse tekemä kuva). 

4.2 Toiminnallisuus ja arkkitehtuuri 

Massoittelun tapa voidaan nähdä hieman jyrkkänä interventiona rinteen muodostamaan 
esteettömyyshaasteeseen. Se mahdollistaa kuitenkin massaltaan suuren koulurakennuk-
sen sopeuttamisen vanhan hirsirakennuksen lähipiiriin. Rakennuksen kolme yläpihan 
tason alle uppoutuvaa kerrosta sisältävät pääosan alakoulun tiloista. Näissä tiloissa si-
jaitsevat alakoulun aineluokat, aula, huolto, liikuntasali, tekniset tilat sekä kotiluokat 
kiertyen koulun sydämenä toimivan aktiivisen keskeistilan ympärille. Yläpihan pihapii-
riä jäävät rajaamaan vanha koulurakennus, päiväkoti, esikoulu sekä opettajien tilat. 

Koulurakennuksen toiminnassa päiväkodin tilat sijaitsevat pääosin pihan tasolla 
ja samalla korkeimmalla sijainnilla visuaalisessa yhteydessä vanhaan koulurakennuk-
seen. Tämä yhteys muistuttaa sidoksesta historiaan sekä ympäröivään luontoon. Suojai-
nen rakennusten rajaama sisäpiha tarjoaa turvalliset puitteet ulkoilulle. Esikoululaisten 
tilat sijoittuvat päiväkodin pihan itälaidalle. Tilat avautuvat pihalle sekä alempaan ker-
rokseen alakoulun aktiiviseen keskeistilaan, jonka käyttöön esikoululaiset osallistuvat 
osana päivittäisiä aktiviteettejaan, käyttäen sen tiloja opiskeluun, ruokailuun, sekä läpi-
kulkuun alakoulun pihalle ja alempien kerrosten liikuntatiloihin. Kerrosta alempien ala-
koulun tilojen toiminta laajenee luokista keskeistilaan. Keskeistila aukeaa päädyistään ja 
katostaan ulkotilaan. Se toimii keskuksena, jossa oppilaat, niin nuoret kuin vanhemmat-
kin, kohtaavat toisiaan opiskelun, leikkimisen ja harrastusten parissa. Tila toimii yhteis-
työn ja vuorovaikutuksen keskuksena, josta tutkimusretket ulkomaailmaan saavat al-
kunsa. Muodoltaan rakennuksen yhteistilat imitoivat muurahaiskeon onkaloita porau-
tuen ulkoa sisään ja sisältä ulos. Yhteistilat muodostavat yhtenäisen läpikuljettavan ja 
läpinähtävän kokonaisuuden kerrosten välillä aina esikoulusta keskikerroksen läpi 
maanalaisiin liikuntatiloihin. 
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Uuden rakennuksen arkkitehtuuri on muodoltaan pelkistettyä ja mukailee van-
han koulurakennuksen koordinaatistoa. Poikkeuksen koordinaatistoon muodostaa ra-
kennuksen pääsisäänkäynti itään aukeavan peltoalueen reunassa. Katos kääntyy koor-
dinaatistossa ottamaan vastaan kouluun tulijat peltoalueen eteläreunaa mukaillen. Kään-
nös näkyy myös sisätiloissa pääaulan yhteyteen sijoittuvassa pääportaassa. Portaan 
poikkeava akseli ja luonne itsenäisenä elementtinä luo aulaan tilallista jännitettä. Ala-
koulun kokonaisuus 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 koillis- ja kaakkoiskulmassa 
merkitsevät sisäänkäyntien paikat. Yläpihalla päiväkodin massasta ulostyöntyvät nop-
pamaiset sisäänkäyntikatokset imitoivat vanhan koulurakennuksen sisäänkäyntejä. Ala-
koulun laajennusta ei ole suunnitelmassani eriytetty erikseen rakennettavaksi kokonai-
suudeksi. Konseptin kokonaisvaltaisen toimivuuden kannalta sekä laajennuksen pienen 
koon johdosta katsoin paremmaksi vaihtoehdoksi sisällyttää laajennuksen neljä luokka-
tilaa maan-alaisen keskikerroksen tiloihin. 

4.3 Yhteistilat 

Reggio Emilian pedagogisia lähtökohtia noudattaen jokainen koulun tila on potentiaalis-
ta oppimisen tilaa. Perinteisessä kotiluokkiin perustuvassa koulurakennuksessa erilais-
ten opetus- ja oppimismenetelmien yhtäaikainen hyödyntäminen voi olla vaikeampaa. 
Tällöin opiskelu jakaantuu 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. Tällöin koulun käytävä ja purkautumistilat tule-
vat mukaan opettajan ohjaamaan opiskelun tilaan itsenäisen ja pienryhmätyöskentelyn 
muodoissa. Valvottavuuden säilymiseksi luokkatilat liittyvät käytävätilaan pääsääntöi-
sesti lasiseinin. 
 Alakoulun keskeistilassa pyrin integroimaan suunnitelman kotiluokkasolujen 
naulakkotilat, käytävät, kirjaston, purkautumistilat sekä leikki- ja rentoutumisalueet 
yhteen hyödyntämään joitakin Francis O’Neilin kehittämän pedagogian ”learn by 
doing” osia. O’Neilin linjaaman idean mukaisesti lapset toimivat oman ympäristönsä 
arkkitehteinä ja muokkaavat tilaa kulloinkin tilanteeseen soveltuviin tarkoituksiin. Tilan 
kalusteet ja leikkivälineet toimivat tilan rakennuspalikoina, joita järjestelemällä voidaan 
rajata ja rakentaa uusia tiloja avoimeen keskeistilaan. Siirreltävien ja uudelleen järjestel-
tävien vaatesäilytyselementtien avulla voidaan mm. rajata luokkatilojen eteen tilaa pöy-
täryhmille itsenäistä oppimista varten. Kerroksen kulmaan sijoittuva väestönsuoja toimii 
tällöin varastona rakenteluun sopiville elementeille. Se voi toimia myös leikkitilan laa-
jentumana. 
 Pääsääntöinen liikenne koulun eri osien välillä tapahtuu pääportaan kolmiker-
roksisen tilan ympärillä keskeistilan pohjoispäädyssä. Päiväkoti liittyy myös täällä ala-
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kouluun maanalaisen yhteyden kautta. Päiväkodin lapset voivat tätä yhteyttä hyödyntä-
en osallistua ruokailuun koulun pääruokalassa kulkematta toimintaa kuhisevan keskeis-
tilan lävitse. Yhteyttä hyödynnetään myös keittiön ruokakuljetuksissa päiväkodin nuo-
rimmille. 
 Koulun aula rakennuksen pääsisäänkäynnin yhteydessä toimii sekä näyttelytila-
na että oppilaiden vapaan työskentelyn ja vapaa-ajanvieton tilana. Tila avautuu ikkunoin 
liikuntasaliin jolloin liikunta- ja kulttuuritapahtumien seuraaminen on mahdollista myös 
aulasta.  

4.4 Vanhan koulurakennuksen käyttö 

Vanhan koulurakennuksen sijoittuessa yläpihan ja päiväkodin piiriin sen pihanpuoleinen 
osa toimii luontevasti päiväkodin laajentumana. Tähän osaan sijoittuu päiväkodin kaksi 
päivähoito ryhmää. Näiden on ajateltu toimivan päiväkodin tai koulun laajennuksena 
oppilasmäärän kasvettua kyllin suureksi. Tähän asti tilat voivat toimia koulun näyttelyti-
loina, paikallisten organisaatioiden työskentelytiloina tai kerhotoiminnan tiloina. Ra-
kennuksen eteläpuolelle sijoittuvilla tiloilla on erilliset sisäänkäynnit. Itäiseen siipeen 
sijoittuu koulun oppilashuolto, joka itsenäisen luonteensa ansiosta voi toimia myös kun-
nallisen työterveyshuollon pisteenä. Länsisiipeen sijoittuu opetuskeittiö alkuperäiselle 
paikalleen. Rakennuksen ylin kerros ei esteettömyyssyistä sovellu opetus- tai yleisöti-
loiksi. Tässä kontekstissa se voidaan muuntaa asuinkäyttöön esimerkiksi talon isännöit-
sijälle tai opetushenkilökunnalle. 

4.5 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 tarjoavat mahdollisuu-
den tilojen moninaiseen käytettävyyteen kouluajan ulkopuolella. Pääsääntöisten ilta-
käyttötilojen kulunhallintaväylät on esitetty suunnitelman pohjakuvissa punaisella nuo-
lella. Näiden tilojen lisäksi erilliskäyttöön soveltuvat myös monet päiväkodin uuden ja 
vanhan osan ryhmätiloista. Pääsääntöiset iltakäyttötilat ovat liikuntasali, tekstiilityö-
luokka, teknisentyönluokka, opetuskeittiö sekä kerhotupa terasseineen uuden koulura-
kennuksen ylimmässä kerroksessa. 

4.6 Huolto 

Koulun huolto sijoittuu rakennuksen pääsisäänkäynnin oikealle puolelle integroituen 
sisäänkäyntikatokseen ja uppoutuen rinteeseen. Huolto rajautuu erilleen koulun kevyes-
tä liikenteestä matalan muurin avulla ja piiloutuu katoksen alle jäävän rimaseinäkkeen 
taakse. Aulan kylkeen sijoittuvalla koulun teknisentyönluokalla on oma yhteytensä ulos 
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tavaratoimituksia varten. Tämä yhteys toimii myös sisäänkäyntinä luokan ollessa käy-
tössä ilta-aikaan. 

4.7 Materiaalit ja rakenteet 

Valitsin rakennuksen runkorakenteeksi betonin. Syynä tähän on mm. se että iso 
osa rakennuksesta sijoittuu maan alle ja tavoitteeni pitää rakennuksen korkeus riittävän 
matalana suhteessa vanhaan koulurakennukseen. Runkorakenteesta poiketen rakennuk-
sen julkisivut ovat pääsääntöisesti puuta. Uudisrakennuksen sopeuttamisessa vanhan 
koulurakennuksen yhteyteen puu tarjosi mahdollisuuden yksinkertaistaa rakennuksen 
ulkoilmettä. Osia uuden rakennuksen julkisivuista peittää puurimoitus, jonka avulla 
rakennuksen poikkeava massallinen hahmo ja julkisivuaukotus sulautuvat kooltaan pie-
nemmän ja monimuotoisemman vanhan koulurakennuksen läheisyyteen. Rimapinnan 
tausta on sävytettyä puupaneelia, joka paljastuu katsojalle kohtisuoraan katsottaessa. 
Sävytys tuo uuteen koulurakennukseen sille soveltuvaa leikkisyyttä sekä omapiirteisyyt-
tä. Rimarakenne sekä taustapinnan valaisu ilta-aikaan tekevät julkisivusta ilmeeltään 
vaihtelevan elävän pinnan eri vuorokauden aikoihin. 

Julkisivun puumateriaaliksi on valittu ”vesilasilla” eli natriumsilikaatilla käsitel-
ty lehtikuusi. Käsittely on myrkytön, antaa puulle suojan säätä vastaan sekä tekee puusta 
palon kestävän [11, s. 9]. Käsittely ei värjää puuta ja lisäksi mahdollistaa laajat jälkikä-
sittelyvaihtoehdot. 
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TILAOHJELMA 

 
lkm. Pinta-ala 

   1. Hallinto- ja työtilat 
  Kanslia/ opettajien työtilat 1 82.0 m² 

Rehtorin huone 1 17.5 m² 
Vararehtorin huone 1 15.0 m² 

   1.1. Hallinnon oheistilat 
  Monistamo 1 9.5 m² 

Arkisto 1 12.0 m² 
Taukotila 1 25.5 m² 
inva-wc 1 5.0 m² 
wc-tilat 2 3.5 m² 

   1.2. Muut hallinnon tilat 
  Kiinteistövalvomo 1 10.0 m² 

   1.3 Henkilökunnan sosiaalitilat 
  Pesutilat 2 12.0 m² 

Pukutilat 2 24.0 m² 
inva wc 2 4.5 m² 

   2. Oppilashuolto (vanha koulurakennus) 
Lääkäri 1 15.5 m² 
Hoitaja 1 20.0 m² 
Lepotila 1 7.5 m² 
inva wc 1 4.0 m² 
Eteinen/ odotus 1 10.0 m² 

   3. Ruokailutilat 
  Ruokasali 1 176.5 m² 

Linjasto 1 44.0 m² 
Keittiö 1 63.5 m² 
Astianpesu 1 18.5 m² 
Kylmävarasto 1 9.5 m² 
Kuivavarasto 1 6.0 m² 
Jätehuone 1 4.5 m² 

   4. Liikuntatilat 
  Liikuntasali 1 300.0 m² 

Näyttämö 1 57.5 m² 
Salivarastot 3 67.0 m² 
Puku- ja pesutilat 2 35.5 m² 
Sivukäytävä/ katsomo 1 40.5 m² 
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5. Opetustilat ja oppilaiden alueet 
 

   5.1. Perusopetuksen tilat 
  Opetustila 5 54.5 m² 

Opetustila 4 55.0 m² 
Opetustila 1 60.0 m² 
Opetustila/ lukusali 1 21.0 m² 
Opetustila/ lukusali 1 40.5 m² 
Opetusvälinevarasto 1 20.0 m² 

   5.2 Esiopetuksen tilat 
  Opetustila 2 55.5 m² 

Opetustila 1 68.5 m² 
Pienryhmätilat 3 9.5 m² 
wc-tilat opetustilan yhteydessä 3 9.0 m² 
Leikki-/ Lepotila 1 41.5 m² 
Kuraeteinen 1 20.0 m² 
Eteistilat 1 21.0 m² 
inva wc 1 5.5 m² 
wc-tilat 2 3.0 m² 
Esikoulun kirjasto (osittain käytävätilaa) 1 194.0 m² 

   5.3 Perusopetuksen yhteiset tilat 
 Luontoluokka 1 83.5 m² 

–varasto 1 9.0 m² 
Tekstiilityö 1 106.0 m² 
Musiikki/ Kuvataide 1 100.0 m² 
–varasto 1 21.0 m² 
Tekninen työ + varastot 1 213.5 m² 
Lounge 1 43.0 m² 
Opetuskeittiö 1 52.5 m² 
Kirjasto 1 141.0 m² 

   5.4 Perusopetuksen sosiaalitilat 
  wc-tilat 8 2.0 m² 

inva wc 4 3.5 m² 
inva wc 2 4.5 m² 

   6. Aulatilat 
  Aula & eteistilat 1 289.0 m² 

yleisön wc-tilat 2 15.0 m² 
inva wc 1 4.5 m² 
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7. Varhaiskasvatuksen tilat 
  

   7.1. Päiväkodin hoitoryhmät 
  Taaperoryhmät 2 62.0 m²–75.0 m² 

Päivähoitoryhmät 5 62.0 m²–75.0 m² 
Iltahoitoryhmä 1 78.5 m² 
Pienryhmähuoneet 8 14.5 m²–18.0 m² 
wc tilat 8 11.0 m²–12.5 m² 
Vaunuvarasto 1 10.5 m² 
Kuraeteiset 3 16.5 m²–18.5 m² 
Varastotilat yhteensä 

 
14.5 m² 

   7.2. Päiväkodin yhteiset tilat 
  Aula, eteistilat ja keittiö 1 108.0 m² 

Sali 1 78.0 m² 
Salivarasto 1 9.0 m² 
Terapia 1 25.5 m² 
Paja 1 24.0 m² 
Tiedetila/ luonnont. 1 46.5 m² 
inva-wc 1 5.0 m² 
wc tilat 2 2.5 m² 

   7.3 Päivähoidon toimisto 
  Päivähoidon toimisto 1 24.5 m² 

Päivähoidon taukotila/ vanhempainhuone 1 11.0 m² 

   8. Kerhotilat 
  Saunatupa & kokoontumistila 1 78.0 m² 

Sauna 1 9.5 m² 
Pesutila 1 11.0 m² 
Pukutila 1 9.0 m² 
inva wc 1 4.0 m² 

   9. Huoltotilat ja tekniset tilat 
  Lämmönjakohuone 1 30.0 m² 

Sähköpääkeskus 1 30.0 m² 
Keskusvarasto 1 30.0 m² 
Sisävarasto 1 12.5 m² 
Välivarasto 1 6.5 m² 
Huollon purkualue 1 25.0 m² 
Siivouskeskus 1 18.0 m² 
Siivouskomerot 5 4 m²–5 m² 
Liinavaatevarasto 1 12.5 m² 
Vaatehuolto 1 18.0 m² 
Väestönsuoja 1 130.0 m² 
IV-konehuone 1 274.0 m² 
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Rakennuksen laajuustiedot 
 
Kerrosala 6874 m² 
Bruttoala 7072 m² 
Tilavuus 30 044 m³ 
 
Vanha koulurakennus 
 
Kerrosala 451 m² 
Bruttoala 451 m² 
Tilavuus 1714 m³ 
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