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Nykyinen Mahnalan ympäristökoulu sijaitsee Pirkanmaalla, Hämeenkyrössä valtakunnallisesti arvokkaalla Sasin 
kulttuurimaisema-alueella. Maisemassa vuorottelevat sekametsäpeittoiset moreenikumpareet, järvinäköalat ja 
laajat peltoaukeat, joiden muodostama kokonaisuus saa katsojan haukkomaan henkeään. Ympäristökoulu si-
joittuu Mahnalanharjun itäpäässä etelään avautuvaan rinteeseen keskeiselle ja näkyvälle paikalle Maisematien 
varteen hyvien kulkuyhteyksien päähän. 

Tampereen läheisyys näkyy kasvavissa asukas- ja oppilasmäärissä, mutta myös ympäristökoulun toiminta-ajatus, 
arvomaailma ja käytännönläheisyys vetävät puoleensa oppilaita pidempienkin matkojen päästä. Koulun ope-
tus noudattaa normaalia opetussuunnitelmaa, mutta hyödyntää poikkeuksellisella tavalla käytännön toimin-
nan kautta oppimista sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Ympäristökoulun perimmäisenä tarkoituksena 
on edistää kestävän kehityksen mukaisten elintapojen omaksumista ja sitä kautta ympäristövastuullisuutta muun 
opetuksen ohessa. Ympäristökoulu on turvallinen, viihtyisä, virikkeellinen ja toiminnallinen oppimiskeskus, jossa 
korostuvat perustaidot, sosiaaliset taidot sekä toisten huomioon ottaminen. Koulun lähiympäristö ja sen mahdol-
lisuudet pyritään käyttämään tehokkaasti hyödyksi ja järjestämään oppimistilanteita mahdollisuuksien mukaan 
myös luokkahuoneiden ulkopuolella. Tulevaisuuden oppimisympäristöjen kehittämisessä tavoitteet ovat samat, 
mikä houkuttelee yhdistämään molempien mahdollisuudet sekä näkemykset kehittäen opetusta ja oppimistilan-
teita vieläkin pidemmälle.

Ympäristökoulun laajennustarpeen lähtökohtana on maaseutukoululle jopa poikkeuksellisen voimakas oppi-
lasmäärän kasvu, mutta myös sisäilmaongelmat vanhassa koulussa. Tästä johtuen Hämeenkyrön kunta järjesti 
vuonna 2012 yleisen kaksivaiheisen ideakilpailun Mahnalan ympäristökoulun laajennuksen sekä päiväkodin ra-
kentamisesta. Hankkeen aikataulun piti olla alun perin varsin nopea, ja suunnitelmien mukaan laajennusosa olisi 
saatu käyttöön vuoden 2016 lopussa. Kilpailun ratkeamisen jälkeen hankesuunnitelmaa on kuitenkin muokattu 
määrärahojen puutteessa ja esim. päiväkotitilat on esitetty toteutettavaksi toiselle tontille Sasiin. Kilpailun voitta-
neesta ehdotuksesta uudeksi koulurakennukseksi on luovuttu ja hankkeen suunnittelu on edelleen kesken. 

Suunnitelmassani esitän kilpailuohjelmaa soveltaen laajennuksen ympäristökoululle sisältäen tilat esikoululle ja 
luokille 1-6. Perinteisen luokkahuonemallin sijaan suunnitelma tarjoaa ratkaisuksi uutta pedagogiikkaa toimin-
nallisesti tukevan, muuntojoustavan vaihtoehdon, joka tukee ja kehittää samalla koulun ympäristöpainotteista 
arvoperustaa ja toiminta-ajatusta. 

Laajuustiedot 

     oppilaat
Esikoulu    40
Peruskoulu   180

   Yht.  220

     uudisrakennus  vanha koulu
Kerrosala    3440 kem2  440 kem2

Huoneistoala       375
 hyötyala   2780    
 liikennetilat  139
 tekn. tilat   232   

   Yht.  3150 hum2  375 hum2

Tilavuus    19 400 m3
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Suunnittelun keskiössä on alusta lähtien ollut kysymys siitä, millaisia oppimisympäristöt voisivat 
olla ja miten oppimistapahtumaa olisi mahdollista kehittää oppijan näkökulmasta. Tilojen tulee 
tarjota erilaisille oppijoille mahdollisuus kokeilla ja löytää parhaiten itselleen soveltuvat oppimis-
metodit. Tässä avainasemassa on tilojen muuntojoustavuus. Samalla tilojen välille täytyy kuiten-
kin syntyä hierarkiaeroja: mitkä ovat sosiaalisesti aktiivisempaa aluetta ja mitkä taas soveltuvat 
jopa hiljaisiin koetilanteisiin. Tuloksena on helposti varioitavat tilat, jotka huomioivat erilaiset op-
pijat ja mahdollistavat vaihtelevat opetusmetodit eri kokoisissa ryhmissä.

Tulevaisuuden oppimisympäristöjen ohella suuri painopiste on uudisrakennuksen arkkitehtoni-
sessa toteutuksessa. Uusi koulurakennus vastaa tavoitteeseen luoda uusi, alueen identiteettiä 
vahvistava osa valtakunnallisestikin merkittävään maisemaan. Pihapiirissä ennestään sijaitse-
va, historiallisesti merkittävä hirsirunkoinen koulurakennus vuodelta 1903 säilytetään ja laajennus 
muodostaa yhdessä vanhan päärakennuksen kanssa Mahnalan ympäristökoulun tulevaisuu-
den. Massoittelun polveileva muotokieli mahdollistaa laajuudesta huolimatta kylän mittakaa-
vaan soveltuvan kokonaisuuden, joka asettuu luontevasti osaksi maisemaa hyödyntäen samal-
la alueen suuret korkeuserot. Uusi koulurakennus muodostaa kylälle yhä vahvempaa yhteistä 
keskusta niin massoittelulla kuin toiminnallisestikin kunnioittaen kuitenkin maisemaa sekä van-
haa rakennuskantaa.



Tilat ja toiminnat jakautuvat kerroksittain sekä vyöhykkeittäin noudattaen tilojen välistä hierarkiaa. 
Pihatasokerros on kerroshierarkiassa aktiivisin ja sosiaalisin. Kerrosta hallitsee heti sisäänkäynnin 
eteen avautuva laaja ja valoisa monikäyttötila, joka koostuu ruokalasta, näyttämöstä sekä kat-
somoportaikosta ja muodostaa koulun keskiön. Kerrostasoa alempana sijaitseva liikuntasali yhdis-
tyy aktiiviseen keskiöön visuaalisella yhteydellä lähes koko seinän avaavan lasiseinän välityksellä. 
Liikuntasalin lisäksi pohjakerroksessa sijaitsevat melunhallinnallisista syistä johtuen yhdistetty musii-
kin ja kuvataiteen luokka sekä teknisen työn tilat. Tilojen iltakäytön mahdollistaa pohjakerroksen 
sisäänkäynti Hinkantien kautta. Etäämmäs sisäänkäynnistä ensimmäisessä kerroksessa sijoittuvat 
kaksi yhteiskäyttöistä opetustilaa, joista toinen toimii myös  tekstiilityön opetuksessa. Lisäksi ensim-
mäiseen kerrokseen rakennuksen itäpuolelle sijoittuvat esikoulun tilat, jotka on mahdollista eriyt-
tää omaksi rauhallisemmaksi alueekseen.  

Heti keskiön ympärille sijoittuvat yhteiskäyttöiset sosiaalisemmat alueet myös toisessa kerrokses-
sa. Tilat tarjoavat mahdollisuuden sekä oleskeluun että äänekkäämpään ryhmätyöskentelyyn. 
Alueet on rajattu keskiöstä pelkällä kaiteella näköyhteyden ja avaruuden säilyttämiseksi. Sosiaa-
lisemmista ja äänekkäämmistä alueista edetään rauhallisempiin ja paremman keskittymiskyvyn 
mahdollistaviin alueisiin rakennuksen kulmauksiin, jotka sisältävät myös pääasialliset oppimisso-
lut. Vapaassa käytössä olevia ryhmätyöalueita on sijoitettu molemmille vyöhykkeille mahdollista-
maan eri työskentelymetodit.

Uudisrakennus muodostaa vanhan koulun kanssa suojaisan ja kutsuvan välituntipiha-alueen ra-
kennusten väliin. Lännestä piha rajautuu harjun rinteeseen tarjoten luonnon leikkipaikkoja sekä 
opetusmateriaalia sen välittömässä läheisyydessä. Idästä piha levittäytyy vanhan kouluraken-
nuksen sivustalle, jossa leikkialue rajautuu eläinsuojaan ja opetuskatokseen. Välituntipiha on suun-
niteltu toimimaan virikkeellisenä ympäristönä niin leikeissä kuin arjen oppimistilanteissa säilyttäen 
esteettömän näköyhteyden pihan eri osiin. Näin piha on myös turvallinen ja välituntileikit ovat 
helposti valvottavissa.
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Uuden koulun tilojen suunnittelussa lähtökohtana on ollut luokkahuoneettomuus. Käytäviä ei juuri-
kaan ole, vaan neliöt on käytetty mahdollisimman tehokkaasti hyödyntäen käytäviä osana oppi-
mis- ja oleskelutiloja. Varsinaiset opetustilat muodostuvat kolmesta isommasta yksiköstä, oppimis-
soluista. Solut jakautuvat seuraavasti: 1-2 luokat, 3-4 luokat ja 5-6 luokat. 1-2 luokkien solu sijaitsee 
esikoulun tilojen yläpuolella, mikä mahdollistaa yhteiskäytön ja opetustilanteiden yhdistämisen 
esikoululaisten ja nuorimpien peruskoululaisten kesken. 

Soluissa fokuksena on muuntojoustavuus ja yhdisteltävyys: isompia alueita voidaan helposti jakaa 
tarpeiden mukaan eri kokoisiksi oppimistiloiksi mahdollistaen erilaiset opetustilanteet ja oppimis-
tavat. Yhdessä solussa on yhtä aikaa useampi vastuuopettaja, jotka yhdessä suunnittelevat ja 
toteuttavat opetuksen. Näin oppilasmäärät opettajaa kohti pysyvät maltillisina, vaikka samassa 
solussa on normaalia luokkaa enemmän oppilaita jakamassa tiloja. Jokaisessa solussa on yksi 
perinteisemmän luokkamallin mukainen isompi tila, jota ympäröivät pienemmän mittakaavan 
oppimisympäristöt. Tilat ovat jaettavissa sekä rajattavissa siirtolasiseinillä, mutta myös avattavissa 
vapaammaksi tilaksi, johon yhdistyvät solukohtaiset ryhmätyöalueet.

Ylimmän, kolmannen kerroksen parvi on varattu vapaamuotoiseen oleskeluun. Sen yhteydessä 
sijaitseva avara parveke avaa kattojen yli näkymät harjun suuntaan. 

Vanhaan koulurakennukseen on sijoitettu yksityisemmän ympäristön vaativa oppilashuolto sekä 
hallinnollisia tiloja. Lisäksi luontoluokka ja opetuskeittiö säilyvät vanhassa osassa. Vanhassa koulu-
rakennuksessa on myös ullakko, mutta esteettömän käynnin mahdottomuuden vuoksi se soveltuu 
lähinnä varasto-/arkistotilaksi.
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Massan polveilua ja sen pienimittakaavaisuutta korostavat isot julkisivulasitukset. Ik-
kunalasitusten muoto mukailee rakennuksen kattolinjan muotoja. Näin alueen ra-
kennuskannalle ominainen harjakattomaailma  korostuu, ja samalla ikkunalasitus-
ten muoto luo modernia ilmettä rakennukselle. Laajojen julkisivulasitusten ja massaa 
aukottavien kattoikkunoiden avulla sisätiloihin myös virtaa runsaasti luonnonvaloa. 
Täten luonnonvaloa voidaan hyödyntää mahdollisimman paljon, eivätkä tyypillisesti 
syvien rakennuksien ongelmakohdiksi muodostuvat keskiosatkaan jää keinovalais-
tuksen varaan. Harjakatot mahdollistavat myös aurinkoenergiakeräimien asentami-
sen vesikatolle optimaaliseen kulmaan.

Ylimmissä kerroksissa katon sisäpinta seuraa harjamuotoja tuoden tilaan vaihtelua 
perinteiseen tasakattopintaan verrattuna. Sisäkattopinnan kaltevuuden avulla ker-
roksiin luodaan vaihtelua tilakokemukseen huonekorkeuden vaihtelun kautta. Kalte-
vien kattopintojen matalampiin päihin jääviin osiin on muodostettu intiimimpiä op-
pimistiloja, kun taas korkeampia osia on hyödennetty yhteiskäyttöisiksi oppimistiloiksi 
ja oleskelutiloiksi. Tällä tavalla korostuu tilojen hierarkiaero rauhallisemmasta sosiaali-
sempaan. 

Suunnitelmassa edellä mainittu tilojen hierarkiaero näkyy siten, että keskiön yhtenäi-
nen korkea tila tuo rakennuksen sisätiloihin avaruutta ja ilmavuutta. Vastaavasti itä- ja 
länsisivujen ulkoseinille muodostuu matalampia tiloja, jotka luovat lapsille omaa mit-
takaavaa sisätiloihin. Liikuntasalin alueella harjamuoto on hyödynnetty ilmanvaihto-
konehuoneen tarvitsemaksi tilaksi, jolloin se saadaan luontevasti piilotettua massan 
sisään ja tila saadaan tehokkaasti käytettyä.
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Laajennuksen pääasiallinen runkorakenne on ympäristökoulun hengen mukaises-
ti puuta. Sokkelissa ja maanvastaisissa seinissä runkorakenteena on betoni. Puura-
kenteissa on hyödynnetty erilaisia elementtiratkaisuita, jotka mahdollistavat samalla 
sekä nopeamman että kustannustehokkaamman rakentamisen mutta myös kevyet 
rakenteet ja pitkät jännevälit.

Ulkoseinissä on käytetty massiivipuisia CLT-elementtejä, jotka muodostuvat ristikkäin 
liimatuista puulevykerroksista. Puulevykerrosten ainevahvuus ja lukumäärä määrittä-
vät elementin lujuuden sekä vahvuuden. CLT-elementti toimii rakennuksen lämmö-
neristyksen osana ja parantaa rakennuksen energiatehokkuutta. Massiivipuinen ele-
mentti mahdollistaa pitkäikäisen runkorakenteen ja hyvän palonkestävyyden. CLT:n  
jäykkyys mahdollistaa laajennuksen vaatimat korkeat rakenteet sekä suuret aukot 
ilman lisäjäykisteitä. Vaakarakenteisiin voidaan toteuttaa lisäksi pilarittomia uloke- ja 
rappuratkaisuja.

Yläpohjarakenteessa käytetyt Kerto–Ripa-kattoelementit valmistetaan kertopuusta 
rakenneliimauksella. Elementtiä käytetään kantavana kattorakenteena ja se mah-
dollistaa pitkät jännevälit tavallisella katon korkeudella. Kerto–Ripa-elementti on mo-
ninkertaisesti vastaavaa betonirakennetta kevyempi  ja se mahdollistaa runkoraken-
teen pienemmän koon ja kevyemmät perustukset.

Julkisivujen puuverhouksessa on käytetty käsittelemätöntä lehtikuusta. Lehtikuusi tar-
joaa ilmeikkään mutta samalla myrkyttömän ja haitallisia aineita sisältämättömän 
kestävän vaihtoehdon, joka elää rakennuksen mukana. Puun sisältämät uuteaineet 
ja umpisolurakenne suojaavat puuta kosteudelta, kuivuudelta sekä saasteilta. Puu-
verhous tummenee/harmaantuu parissa vuodessa lopulliseen sävyynsä olosuhtei-
den mukaan.


