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(AU 13/2004)
Onni Nurmen Säätiö ja Pukkilan kunta järjestivät arkkitehtuurikilpailun ikäihmisten palvelukeskuksen,
Onninkartanon, suunnittelusta. Tavoitteena oli luoda Pukkilan ikäihmisille uudentyyppinen, joustavan
toimintamallin asuin- ja palvelurakennus. Kilpailulla haettiin myös kuntakeskusta täydentävälle
uudisrakentamiselle arkkitehtonista kokonaisotetta. Onninkartanon tuli soveltua maaseutumaiseen
taajamaympäristöön lisäten sen viihtyisyyttä ja laatua edistäen vuorovaikutusta ympäristössään. Onni Nurmen
testamentin hengen mukaisesti rakennus tulee palvelemaan kunnan ikäihmisten hyvinvointia, niin terveyttä kuin
mielenvireyttäkin.
Kilpailun tulos
Kilpailun voitti Arkkitehtitoimisto L & M Sievänen Oy Espoosta ehdotuksellaan "Kodinonni", tekijät Liisa ja Markku
Sievänen avustajinaan arkkitehtiylioppilaat Erja Puurunen ja Saara Nuutila. Muut kilpailuun kutsutut toimistot
olivat Arkkitehtuuritoimisto Erkki Karjalainen Ky Orimattilasta, Kirsti Sivén ja Asko Takala Arkkitehdit Oy Helsingistä
ja Suunnittelukeskus Oy Helsingistä.
Rakennuksen kokonaislaajuus on noin 2 900 brm2 ja rakennustyö voitaneen aloittaa vuonna 2005.
"Kodinonni" esittää tuoreen kokonaisratkaisun Ehdotus on arkkitehtoniselta otteeltaan luonteva. Julkisivujen ja
massojen jäsentely edustaa nykyaikaista arkkitehtuuria. Arkkitehtoniset valinnat, kuten rakenteet, materiaalit ja
monet yksityiskohdat aina mittakaavan käsittelyyn saakka ovat sopusoinnussa ympäristön ja tehtävän sisällön
kanssa. Palkintolautakunta arvosti Pukkilan maisemaan soveltuvaa, ihmisläheistä pienimittakaavaisuutta sekä
selkeästi jäsentyvää pohjaratkaisua, joka auttaa ikäihmistä ympäristön hahmottamisessa ja tehostaa
palvelutoimintaa. Ehdotuksessa on palkintolautakunnan mielestä vältetty rakennustyyppiä helposti leimaava
sommitelmallinen kankeus ja kaavamaisuus.
Voittanut ehdotus on toiminnallisesti erittäin tiivis yksitasoinen ratkaisu, jossa etäisyydet on kyetty kautta linjan
pitämään kohtuullisen lyhyinä. Ikäihmisten asuminen on suunniteltu mielenkiintoisesti siten, että paljon hoivaa
tarvitsevien asukkaiden kaksi asumisyksikköä on yhdistetty yhdeksi suureksi ryhmäkotisoluksi. Tilaa voidaan
kuitenkin käyttää myös kahtena erillisenä osana. Tilaryhmän ytimenä on sisäpiha, joka antaa valoa ja viihtyisyyttä
asukkaiden yhteistilaan. Ratkaisu on muuntelu- ja kehityskelpoinen ja mahdollistaa hoidollisen ja tilallisen jouston.
Itsenäisempään asumiseen soveltuvat viisi palveluasuntoa ja yksi intervalliasunto kytkeytyvät tehokkaasti
välittömään läheisyyteen omaksi asuinsiivekseen. Kuntouttavan ja muun päivätoiminnan tilat on sijoitettu
kokonaisuuteen nähden riittävän keskeisesti ja ne ovat myös aulasta käsin hyvin ikäihmisten saavutettavissa.
Valoisa aulatila tulisijoineen toivottaa talon asukkaat ja muut käyttäjät mukavasti tervetulleeksi rakennukseen.
Palkintolautakuntaan kuuluivat kunnan edustajina luottamushenkilöt Jussi Simolinna puheenjohtajana ja Malla
Ahonen sekä kunnanjohtaja Juha Myyryläinen ja rakennusarkkitehti Irmeli Mäkelä, Onni Nurmen Säätiön
edustajana arkkitehti Kirsti Pesola Vanhustyön Keskusliitosta ja kilpailijoiden nimeämänä professori Rainer
Mahlamäki. Kilpailun sihteerinä toimi arkkitehti Eija Larkas-Ipatti JP-Terasto Oy:stä. Koska palvelukeskus tulee
liittymään viereisen tontin myymälärakentamiseen, kuultiin kaupallisten palveluiden asiantuntijana myös
Osuuskauppa Oslan edustajaa.

