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Saunalahden koulun arkkitehtuurikilpailu ratkaistu: "Askel" vei voiton
Saunalahden 0 - 9-luokkien yhtenäisen peruskoulun ja siihen liittyvän nuorisotilan
suunnittelukilpailun voitti yksimielisesti nimimerkki "Askel", jonka tekijöinä ovat
arkkitehtiylioppilas Väinö Nikkilä ja arkkitehdit SAFA Jussi Palva, Riina Palva ja Ilkka Salminen
VERSTAS Arkkitehdit Oy:stä.
Toisen palkinnon palkintolautakunta jakoi ehdotukselle "Potkuri", jonka takana on Arkkitehtitoimisto
Pirkko ja Pekka Piirta, tekijänä arkkitehti SAFA Petri Piirta. Kolmannen palkinnon sai nimimerkki
"Vihko", jonka tekijä on arkkitehti SAFA Markku Erholtz.
Näiden lisäksi palkintolautakunta päätti lunastaa ehdotukset "Loggia" ja "Kuru" sekä antaa
kunniamaininnan nimimerkeille "Rupert" ja "Kummelit".
"Loggian" tekijä on arkkitehti SAFA Jari Lepistö. "Kurun" takana on Arkkitehtitoimisto JKMM Oy, tekijöinä
arkkitehdit SAFA Asmo Jaaksi, Teemu Kurkela, Samuli Miettinen ja Juha Mäki-Jyllilä.
"Rupertin" tekijät ovat arkkitehtiylioppilaat Tuukka Linnas ja Ville Nurkka. Nimimerkin "Kummelit" takana
on Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy, tekijöinä professori, arkkitehti SAFA RIBA Trevor Harris ja
arkkitehti SAFA Hennu Kjisik.
Ehdotukset paneutuivat tilasuunnitteluun ja olivat huolella tehtyjä
Espoon kaupungin järjestämässä yleisessä arkkitehtuurikilpailussa etsittiin ehdotusta, joka parhaiten
täyttää hyvän kasvu- ja oppimisympäristön vaatimukset koululle varatulla paikalla Saunalahdessa.
Kilpailussa haettiin ratkaisuja, joissa koulun, päiväkodin ja nuorisotoimen tiloista muodostuu luontevasti
avoin ja helposti hahmotettava, yhteisöllisyyttä tukeva kokonaisuus. Yhtenä tavoitteena oli kehittää
yhtenäisen peruskoulun tilasuunnittelua.
Palkintolautakunta piti kilpailun tasoa erittäin korkeana. Ehdotukset valaisivat hyvin monipuolisesti
yhtenäisen peruskoulun rakentamismahdollisuuksia. Arvostelussa nousivat esiin tilaratkaisujen
yhteisöllisyyttä, mutta samalla rauhallista työskentely-ympäristöä korostavat ratkaisut.
Kaupunkikuvallisesti tärkeinä pidettiin koulurakennuksen suhdetta Kompassitoriin ja Kompassikatuun,
koulun pihan ja kenttien suhdetta kaupunkitilaan, sisäänkäyntien suuntaa sekä rakennuksen ilmettä.
Yhtenäisellä peruskoululla on tulevaisuudessa keskeinen rooli rakentuvan Saunalahden
kaupunkikuvassa. Yhdessä seurakuntarakennuksen ja liikekeskuksen kanssa se muodostaa alueen
kaupunkikuvallisen keskuksen.
Ehdotusten kustannuksia tarkasteltiin perusteellisesti
Seitsemästä ehdotuksesta laskettiin vertailukustannukset. Bruttoalojen ja tilavuuksien ylityksiä oli jonkin
verran, mutta rakentamiskustannukset pysyivät kuitenkin pääosin suunnitelluissa rajoissa. Vertailuun
valituista ehdotuksista halvimman ja kalleimman ero oli noin 5 miljoonaa euroa. Kalleimmat eivät
sijoittuneet palkinnoille. Parhaimmaksi katsotuissa ehdotuksissa rakentamiskustannusten erot olivat
vähäisiä, ja ne voidaan jatkosuunnittelulla yhdenmukaistaa.
Voittanut työ alueen maamerkiksi
"Askel" on komea ja avoin, julkinen rakennus, joka toimii alueen maamerkkinä. Rakennuksella on
linnamainen kadulle kääntyvä tiilinen julkisivu. Pihojen suuntaan ilme on avonainen ja valoisa. Katto on
yhtenäinen kuparipatja, jonka alle koulun tilat ryhmitellään mielenkiintoisella tavalla sattumanvaraisesti.
Pihasiivet pienten lasten leikkialueineen jakavat alueen kahdeksi, ison ja pienen urheilukentän
hallitsemaksi alueeksi. Ison urheilukentän suuntaan avautuva kolmas julkisivu on ikään kuin takapiha,
jossa on pysäköinti- ja lastausalueet.
Talon sydämen muodostavat keskeiset sisätilat, jossa on mahdollisuus kokoontua ja tulla nähdyksi,
helppo valvoa toimintaa. Lasiseinän avulla torin suuntaan saadaan eloa. Tilaryhmien järjestely on hyvä, ja
käytävät valoisia ja vaihtelevia.

Solut kiinnittyvät keskeiseen kaksi kerrosta korkeaan ruokasaliin/aulaan, mutta eivät avaudu sinne.
Ruokasali on väljä ja hieno tila, joka avautuu lasiseinänä pihalle ja jatkuu visuaalisesti aina
Kompassitorille asti lasiseinäisen taideaineiden ja nuorisotilan käytävän kautta.
Jatkosuunnittelutyö voittajalle
Palkintolautakunta suosittelee ehdotusta "Askel" jatkotyön pohjaksi ja suunnittelutyön antamista
ehdotuksen tekijöille. Koulurakennuksen laajuus on 6 424 hym2, 10 150 brm2 ja 45 700 m3. Hankkeen
kustannusarvio on noin 25 miljoonaa euroa. Oppilaita kouluun tulee noin 750. Tavoitteena on, että koulu
valmistuu syksyllä 2012.
Kilpailutyöt näyttelyssä Tapiolan keskustassa
Kaikki kilpailuehdotukset ovat esillä näyttelyssä 2. - 16.11. ma-ti ja to-pe klo 10-17 ja ke 10-19 Tapiolan
keskustassa Tapiolan Liiketalo Oy:n liikehuoneistossa (Tapiontori 3 / Kauppamiehentie 5, katutaso,
entinen Teesi)
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