
Jyväskylän kaupunki, tiedote 25.4.2008 
 
 
 
 
Päivärinteen päiväkodin ja Puistokoulun laajennuksen arkkitehtuurikilpailun voitti 
toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti paras kokonaisratkaisu 
 
 
Arkkitehtitoimisto Sari Nieminen Oy:n ehdotus valittiin yksimielisesti Jyväskylän Tilapalvelun järjestämän 
Puistokoulun yhteyteen rakennettavan Päivärinteen päiväkodin sekä Puistokoulun laajennuksen 
arkkitehtuurikilpailun voittajaksi.  Palkintolautakunta suosittelee alueen jatkosuunnittelun, toteutusvaiheen 
ja kaavamuutosprosessin aloittamista voittaneen ehdotuksen pohjalta.   
 
Arkkitehtuurikilpailu kiinnosti    
Tammikuussa käynnistyneeseen kutsukilpailuun ilmoittautui 17 arkkitehtitoimistoa ympäri maata. 
Joukosta valittiin viisi suunnittelutoimistoa: Arkkitehdit m3 Oy Oulusta, Arkkitehtitoimisto Perko Oy ja 
Arkkitehtitoimisto Sari Nieminen Oy Helsingistä, Arkkitehtitoimisto Pirkko ja Pekka Piirta Espoosta ja 
Arkkitehtuuritoimisto AT Jyväskylästä. Valituilta edellytettiin erityisosaamista ja kokemusta julkisten 
rakennusten ja erityisesti päiväkotien suunnittelussa. Myös menestymistä arkkitehtuurikilpailuissa 
edellytettiin.  Arkkitehtuurikilpailuun päädyttiin, koska hankkeen keskeinen sijainti ja tontilla sijaitseva 
suojeltu, arkkitehti Wivi Lönnin suunnittelema v. 1913 rakennettu Puistokoulurakennus asettavat 
toteutukselle erityisiä vaatimuksia. Haluttiin, että tontille saadaan toiminnallisuuden lisäksi myös 
kaupunkikuvallisesti onnistunut ja aikaa kestävä ratkaisu.   
 
Kilpailutehtävän sisältö   
Kilpailutehtävänä oli suunnitella uusi päiväkotirakennus, koulun laajennus sekä koulun ja päiväkodin 
yhteistilat. Tärkeänä pidettiin sitä, että Puistokoulu ympäristöineen säilyttää edelleen kaupunkikuvallisen 
asemansa ja uudisrakennuksen tulee sopia arkkitehtonisesti mahdollisimman hyvin Puistokoulun 
yhteyteen. Lisäksi rakennuksen tulee olla kustannuksiltaan toteuttamiskelpoinen.  Hankkeen koko on 
2342 brm2. Päiväkotirakennukseen tuli sijoittaa neljä kotialuetta ja 75 hoitopaikkaa sekä yhteinen 
kerhotila koululaisten iltapäivähoidon kanssa.   
 
Kilpailutyöt monipuolisia ja oivaltavia   
Palkintolautakunnan mukaan kilpailu valotti monipuolisella tavalla Puistokoulun laajennuksen ja 
Päivärinteen päiväkodin ratkaisumahdollisuuksia vaativalla paikalla. Ehdotukset tarjosivat niin 
toiminnallisesti kuin kaupunkikuvallisestikin erilaisia ja monella tapaa oivaltavia vaihtoehtoja 
lisärakentamiselle. Kilpailun perusteella voidaan todeta, että uudisrakentaminen ei ole nykytilanteeseen 
nähden uhka vaan mahdollisuus kaupunkikuvan kohentamiseen.   
 
Voittajatyö toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti paras kokonaisratkaisu   
Palkintolautakunta valitsi yksimielisesti kilpailun voittajaksi arkkitehti Sari Niemisen, Arkkitehtitoimisto Sari 
Nieminen Oy, suunnitteleman ehdotuksen kilpailunimimerkillä ”Puu-tarha”. Palkintolautakunnan mielestä 
voittanut ehdotus vastaa useimpiin haastavan hankkeen vaatimuksiin.  Arvostelupöytäkirjassa 
palkintolautakunta toteaa seuraavaa:  Uudisrakennus sijoittuu rauhallisena jalustamaisena massana 
Ainonkadun varteen. Sen pää kääntyy rajaamaan katujen risteystä. Uudisosa on vedetty katulinjasta 
hieman olemassa olevan rakennuksen seinälinjaa sisemmälle. Tämä turvaa päärakennuksen aseman 
katukuvassa ja antaa myös kadunvarren puille enemmän kasvutilaa. Katujulkisivun aukotus on taitavaa ja 
ottaa hienovaraisella tavalla huomioon Puistokoulun julkisivurytmiikan. Rakennusten välinen yhteys on 
toteutettu herkästi sirolla käytävämäisellä yhteydellä.   
 
Koulun laajennus ja päiväkoti   
Uudisosan opetustilat on saatu yhtenäiseksi kokonaisuudeksi pihatasoon. Ne ovat hyvin saavutettavissa 
päärakennuksen puolelta. Toiseen kerrokseen sijoittuvasta parvimaisesta ruokasalista avautuu 
miellyttävät näkymät pihan suuntaan.  Päiväkodin tilat on suunniteltu asiantuntevasti. Ne on muokattu 
tiiviiksi paketiksi, joka on kuitenkin tilallisesti rikas.   
 
Uuden ja vanhan harmoniaa   
Rakennuksen julkisivumateriaalien valinta on hyvin sopusoinnussa Pihakoulun materiaalien kanssa. 
Arkkitehtuuriltaan rakennus liittyy miellyttävällä tavalla suomalaisen nykyarkkitehtuurin traditioon.   
 
 



 
Palkintolautakunta   
Palkintolautakuntaan kuuluivat kilpailun järjestäjien nimeäminä:  Puheenjohtaja Esko Eriksson, 
kiinteistöjohtaja Pirkko Selin, Jyväskylän tilapalvelun johtokunnan edustaja  Ilkka Halinen, 
kaupunginarkkitehti Ulla Rannanheimo-Gylling, suunnittelupäällikkö Markku Erholtz, arkkitehti, 
kilpailijoiden valitsema edustaja  Palkintolautakunnan sihteerinä toimi Antti Pirhonen, arkkitehti SAFA, 
Arkkitehtitoimisto Antti Pirhonen Oy.  Palkintolautakunnan asiantuntijat:  Eino Leisimo, opetusjohtaja Kari 
Sensio, rakennuttajapäällikkö Pirjo Tuosa, päivähoidon johtaja Heli-Maija Voutilainen, 
museonjohtaja Liisa Parviainen, Puistokoulun vt. rehtori Ulla Borg, Päivärinteen päiväkodin johtaja   
 
Hankkeen aikataulu   
Hankkeen rakennussuunnittelu valmistuu vuoden 2008 loppuun mennessä. Rakennustyöt käynnistetään 
keväällä 2009 ja tilat ovat valmiit elokuussa 2010.   
 
Kilpailuehdotukset nähtävillä   
Kaikki kilpailuehdotukset ovat nähtävillä Palvelupiste Hannikaisessa ajalla 28.4. – 9.5.2008, os. 
Hannikaisenkatu 17.   
 
 
 
Lisätietoja:  (www.jyvaskyla.fi) 
palkintolautakunnan puheenjohtaja Esko Eriksson, kiinteistöjohtaja  
p. 0500 641 621, esko.eriksson@jkl.fi,  
 
Ulla Rannanheimo-Gyllin, suunnittelupäällikkö, Jyväskylän Tilapalvelu  
p. 050 606 87, ulla.rannanheimo-gylling@jkl.fi   
 
kilpailun sihteeri, arkkitehti Antti Pirhonen  
p. 0500 461 604, apoy@kolumbus.fi 


