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STADSBILDEN, TOMTEN OCH NUVARANDE BYGGNADERNA
Byggnadsplatsen är belägen på en viktig kulle i centrala Mariehamn. På området har i årtionden funnits byggnader som tjänar 
utbildningsverksamhet. På granntomten finns det nyligen till- och ombyggda Ålands Lyceum. Med pågående arkitekttävlingen har 
man som syfte att hitta en lösning där låg- och högstadium förläggs i en gemensam byggnad, i vilken undervisningen kan ske 
flytande samt att skolmiljön skulle vara attraktiv för både elever och anställda.
Gårdsmiljön mellan Västra Skolgatan och på innergården av byggnaden, är K-märkt och en värdefull del av miljön. Dessa delar av 
tomten skall inte bebyggas. Parkens beläggningar, trappor och sandgången är dock slitna, de skulle må bra av en ansiktlyftning. 
Tomtens utbyggamde med ovannämnda begränsningar är krävande. Utrymmet för nybyggnation är begränsat och situationen 
fösvåras i.o.m. att den nuvarande högstadiebyggnaden inte kan rivas före om- och tillbyggnaden är i bruk.
Vi anser att på de värdefullaste delarna av tomtmarken inte skall bebyggas. Vårt förslag bygger på tanken att man koncentrerar 
nybyggnationen längs Neptunigatan i tomtens nordvästra hörn samt bygger om och till den förra simhallsbyggnaden. 
Tillbyggnaden är placerad intill den nuvarande fasaden, längst ner förläggs bowligshallens två nya banor.

DE NUVARANDE BYGGNADEN
Övernäs  nuvarande lågstadieskola är ett värdefullt arkitektonisk verk av Erik Bryggman, byggnaden är kulturmärkt och det är 
självklart att detta skall respekteras. 
Skolans utrymmesbehov har sedan 1952 ändrats avsevärt, därför är det motiverat att delvis omorganisera utrymmena inomhus. 
De värdefulla inomhusmiljöerna, såsom trapphusen, rasthallen, entrén och korridorerna skall återställas i ursprungligt skick i den 
kommande renoveringen. Den nuvarande matsalen blir i den utvidgade skolan med 450 elever och ett femtiotal vuxna hopplöst 
liten och dess placering i den nya situationen hamnar avsides. Därför har vi i förslaget flyttat köket och matsalen och därmed fått 
utrymme för undervisning.

Idrottsgårdens byggnad har under årens lopp byggts om och till i olika etapper. För utomstående ter sig byggnaden som ett pussel 
av trappor, korridorer och olika nivåer. Enligt oss förslagsställare behövs en strukturell omplacering av verksamheterna och speciellt 
skall kommunikationssystemet planeras mer orienterbart. Idrottsgårdens lokaler har utnyttjats av skolorna och det är sannolikt att 
dessa två byggnader växer ihop mer och mer i framtiden. Skolan kan erbjuda klassrum, såsom bildundervisningens, musiksalens 
och tekniska slöjdens utrymmen för föreningar på kvällstid. Dagtid kan skolan använda Idrottsgårdens lokaler. En nybyggd, större 
och centralt belägen matsal är en bra komplettering både för skolan och kvällsverksamheten. 

PLANERINGENS GRUNDPRINCIPER
Vårt förslag bygger på en tanke att med tillbyggnationer stöda de tankar som vi har beskrivit i våra framtidsvisioner, inte bara 
att lågstadiet och högstadiet skall flytta under samma tak, utan att bilda en människofylld kulturens, kunskapens och idrottens 
gemenskap, öppen och luftig från morgon till sena kvällen.

Den bärande iden i förslaget är att öppna ett stråk mellan den K-märkta byggnaden och Idrottsgården. 
Stråket byggs på skolans entrévåningens nivå och angränsar mediateket, rasthallen, gymnastiksalen samt entrén till den ombyggda 
idrottshallens övre plan. Den gamla byggnadens fasad ger stråket en ute-inne atmosfär. All personaltrafik samlas på det nya stråket 
som förbinder de olika delarna och verksamheterna till varandra, samtidigt skapar man naturliga ställen för spontana möten.

PLANLÖSNINGEN
I norra ändan av detta stråk finns kulturens ”kub”, en nybyggd, trevåningar hög och fyrkantig byggnadskropp som innehåller 
utrymmen för datateknik-, musik- och högst uppe bildundervisning. De stora fönstren vätter mot norr; denna lösning ger vackra 
inomhusmiljöer, fina vyer och vackert ljus. 
En ny hiss placeras mellan den gamla byggnaden och nybyggnaden så att man når samtliga nivåer med den. Dessutom placeras ett 
nytt trapphus i nybyggnaden.
I södra ändan är den flyttade matsalen, stråket slutar i trappor som för oss ned till matsalen. På trappornas vilplan byggs det trevliga 
sittplatser för elever. Dessa sittgrupper kan användas för mindre grupparbeten samt under skolmåltider. På matsalens nivå, på 
markplan byggs en ny uteterrass. Ovanpå matsalen har vi planerat en våning, som innehåller undervisningsutrymmen. Bjälklaget är 
byggt på den gamla simhallens takbalkar. Från denna nivå, som har en öppning ner till markplan, leder ett nybyggt trapphus oss till 
Idrottsgårdens entré, i detta trapphus finns också en hiss planerad. 
Vi har rensat vid Idrottsgårdens nuvarande ingång för att få en luftigare entré. Om träningshallen flyttas bort försvinner också 
behovet av omklädningsrum i detta område. Dessa omklädningrummen ersätts av de invid gymnastiksalen vid scenen.
I nybyggnaden i det nordvästra hörnet av tomten placeras två nya bowlingsbanor samt längst ned tekniska slöjdens utrymmen. 
Servicegården byggs längs fasaden, där markytan sänks. På nästa plan finns utrymmen för biologi, geologi och miljölära samt för 
hemkunskap. På översta planet textilslöjd, fysik och kemi. Där finns också utrymmen för kurator, skolpsygolog och hälsovård, de har 
nära kontakt med lärarnas utrymmen, som placeras på samma våningsplan i det Bryggmanska huset.

I Idrottgårdens nedersta plan finns den tillbyggda bowlinghallen och salarna med tillhörande omklädnigsrum och förråd.
På nästa plan är stora gymnastiksalen kvar, den har fått två omklädningsrumsenheter invid sig och dess gavel mot stråket har vi 
öppnat genom att bygga en glasvägg. Bakom scenen bygger vi till ett redskapsförråd. Elevernas personliga skåp har vi grupperat i 
mindre enheter intill trapphusen på varje plan, elevrådet har fått ett utrymme vid stråket.

Den gamla lågstadiebyggnadens interiör har bevarats med undantag av matsalen och köket, vilka flyttats. I deras f.d. ställe har vi 
förlagt undervisningsutrymmen. I änden av norra flygeln har Kråkan fått sina utrymmen med egna ingångar både från gården och 
parkeringen. För att handikappanpassa den gamla byggnaden föreslår vi ramper och trappklättrare. I det projekteringsskedet måste 
de anpassas väl i den fina korridormiljön.
Den gamla entrén skall få sin status tillbaka i.o.m. att de efteråt byggda rummen rivs. I rasthallen föreslår vi vaktmästarens 
utrymme vid trappan. Bilioteket/mediateket har placerats centralt mellan rasthallen och stråket, där finns plats för grupparbeten och 
internetplatser finns även på stråkets sida.
Lärarnarna har i förslaget tagit i anspråk hela den gamla byggnadens mellandel på plan två, elevvårdens utrymmen läggs på samma 
våningsplan i den nybyggda delen.

GÅRDEN
Från Västra Skolgatan bygger vi nya stentrappor till skolans huvudentre, som i dagsläget har varit undngömd. Trapporna går i 
samma takt som trapporna inomhus, vid trapporna bygger vi matsalens uteterrass. Trapporna förses med en naturstenmur.
Från Neptunigatan är Idrottsgådens nuvarande entrégård oförändrad. Vi bygger längre ned mot Västra Skolgatan en uteterrass som 
har kontakt med matsalen.
Innergården är fortfarande rastgård, och som sådan avsedd närmast för de mindre. Parken där det nu finns spelplaner skall varsamt 
snyggas upp och den fungerar som de storas rastgård. Spelplanen kan flyttas till den nuvarnde högstadiebyggnadens plats. 
Efter att högstadiebyggnaden har rivits föreslår vi att där byggs ett hus i framtiden som innehåller de verksamheter som nu måste 
flyttas från Idrottsgården byggnad. Där skulle också verksamheter som är gemensamma för alla ”kullens” skolor kunna placeras. 
Förhoppningsvis skulle mera öppen kontakt kunna skapas mot lycéet. När denna byggnaden blir aktuell, kan parkering lämpligen 
placeras under byggnasmassan.
I detta skede är servicetrafiken och parkeringen fortfarande placerade norr om byggnaderna.
Till kökets service byggs en ny servicegård med direkt anslutning från Västra Skolgatan.

MATERIALEN
Tillbyggnadens fasadmaterial är i huvudsak puts. Fasadens formspråk är anpassat till Bryggmans arkitektur, dock med dagens 
kryddor. Konstens ”kub” har en glasvägg mot norr, i övrigt är den putsad. 
Simhallens byggnadskropp har fått en putsat fasad. Mot parken är fasaden av glas.
Stråket har stengolv, i övrigt är golvmaterialet linoleum. I den nya interiören andvänds naturmaterial såsom sten, linoleum samt i 
inredningen trä.

TILLBYGGNADENS YTOR

Den totala våningsytan för tillbyggnaderna är 3450 m².
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