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Arkkitehtoninen kokonaisote

Rakennus on multikoloristinen, sen hah-
molla on kylätalona mittakaavaltaan julki-
sen rakennuksen luonnetta, mutta lähiym-
päristössä sisäänkäyntien ja leikkipihojen 
suuntaan sillä on pieni mittakaava.  Lähi-
ympäristön mittakaava tulee esiin myös 
materiaaleissa, esim. puussa, jotka ovat 
myös käsin kosketeltavia. 

Väritys noudattelee yksinkertaista pe-
riaatetta: lämpimät värit varjoisemmalla 
puolella ja kylmemmät (tai viherjulkisivut) 
lämpimällä puolella. 

Voimistelusali on nostettu ylös ja se ku-
rottaa kohti Kalasatamanpuistoa. Sen suu-
ren ikkunapinnan ristikkorakenteet käyvät 
dialogia puiston toisella puolella olevan 
huvipuistomaisen kaasukellon kanssa.

Kaupunkikuva

Kaupunkikuvassa päähahmo noudattelee 
vanhaa perinteistä julkisen rakennuksen  
sijoittelua, ”talo puistossa”. 

Rakennus luo sijoittelullaan ja luonteel-
laan vaihtelevia ja eloisia kaupunkinäky-
miä. Samalla se muodostaa selkeän, it-
senäisen ja poikkeavan objektin kaupun-
kikuvassa - sen voi nähdä jo kaukomaise-
massa varsinkin Kalasatamanpuiston eri 
suunnista. 

Toiminnalliset ja opetukselliset ratkaisut 

Rakennus muodostuu avoimista oppimis-
ympäristöistä, josita on vaihtelevat ja avoi-
met näkymät pihoille, ympäröivään kau-
punkirakenteeseen sekä eri ilmansuun-
tiin. 

Toiminnallisesti sydänalue muodostaa 
talon keskuksen, ja se nivoo yhteen 1. ja 
2. rakennusvaiheen yhdeksi kokonaisuu-
deksi. 

Hyvinvointia tukevat ratkaisut

Fantastisuuus / vaihtelevat, avoimet näky-
mät / elämyksellisyys: takat, suihkulähde, 
valokaivot ja -pihat, terassit ja terassipiha, 
sisäänkäyntien terassikatsomot / esteettö-
myys / värikkyys / viherseinämät /... 

Tekniset ratkaisut

Rakennuksen varsinainen ulkovaippa on 
varsin yksinkertainen; sisätiloihin rakenne-
ratkaisu tarjoaa suuren muuntojoustavuu-
den.  Perustukset ovat anturoiden ja osak-
si tukipaalutuksen varassa olevia teräsbe-
tonirakenteita. Rakennuksen runko muo-
dostuu pääasiassa pilareista, teräksisis-
tä Delta-palkeista tai vaihtoehtoisesti ma-
talaleukaisista betonipalkeista sekä onte-
lolaatoista. Rungon jäykistys järjestetään 
riittävien betoniseinien avulla. 

Yläpohja-vesikatto on viherkatto kään-
netyn rakenteen päällä. Rakennuksen 
vaipparakenteiden U-arvot ovat ohjelmas-
sa ilmoitettujen mukaisia. 

Maalämpö / jäähdytys:

Esilämmitys tapahtuu kallioperästä otetta-
vasta energiasta. Molempien rakunnusten 
ilmanvaihdossa hyödynnetään 10 kpl po-
rareikää, joista pumpataan maalämpöput-
kiston kautta n.4kW lämmitystehoa/ ene-
giakaivo, eli yhteensä  2 x 10 x 4kW = 80 
kW ja tarvittaessa 2 x 10 x 3kW= 60kW 
jäähdytystehoa. Maalämpöputkistoa ker-
tyy 20 x 2x 150m = 6000m, eli 6km:ä. 

Tuuli- ja aurinkovoima

Sähköenergiatuotantoon ja opetusmie-
lessä koulupiha profiloidaan muutamalla 
tuuligeneraattorilla. Energiansäätömieles-

Ehdotuksen ”KLIFFA BIGGIS” 
tekijöiden laatima selostus

sä rakennelmien arvo ei ole suuri, mut-
ta maamerkkinä merenrantamaisemassa 
symboliarvo voi olla merkittävä sekä hyö-
dynnettävissä päiväkodin ja koulun ope-
tuksessa. 

Tuulella tuotettavan sähkön lisäksi ra-
kennuksen ulkopuoliset aurinkosuojat va-
rustetaan aurinkopaneelein (väriaurinko-
kennot) sähköenergian ja aurinkokeräimin  
lämmitysenergian tuottamiseen. Ks. läm-
pimän käyttöveden esilämmitys. 

Aurinkosuojaus

Tilat ovat korkeat ja huonetilavuus on run-
sas. Ikkunat oppimisympäristöissä suun-
tautuvat kaikkiin ilmansuuntiin. Eteläfasa-
din ikkunat varustetaan ulkopuolisilla var-
jostavilla aurinkosuojauksilla. Näin välty-
tään kompressoreilla koneellisesti tuote-
tusta jäähdytyksestä. Sen sijaan optimoi-
daan auringon vaikutus lasilanterniineilla 
varustetuilla valokaivoilla. Valokaivot hyö-
dynnetään myös poistoilmakuiluina palo- 
ja äänitekniset seikat huomioiden. 

Rakennuksen hyötyala  n. 6 200 m2 
Kerrosala   n. 9 500 m2. 
IV-konehuoneet   yht. 755 m2 
Tilavuus on    65 862 brm3. 
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Ehdotuksen ”OPPIMAKASIINI” 
arvostelu

Kaupunkikuva ja arkkitehtoninen 
kokonaisote

Oppimakasiini muodostuu viidestä eril-
lisestä kappaleesta ”makasiinista”, jot-
ka kytkeytyvät yhteen keskelle sijoite-
tun päätilan avulla. Samaan sydänaluee-
seen liittyvät myös Arielinkadun puolei-
nen sisäänkäynti ja nosturimainen jalan-
kulkusilta. Rakennus sijoittuu tontille hy-
vin ja suhteellisen neutraalisti. Massoitte-
lu sopii Sörnäistenniemen asemakaaval-
liseen kokonaisratkaisuun, mutta ei var-
sinaisesti luo kokonaisuuteen uusia jän-
nitteitä. Valittu perusratkaisu johtaa hy-
vin monimuotoiseen kokonaisuuteen, jo-
ka on samanaikaisesti varsin perinteinen, 
jopa vanhahtava. Arielinkadun varteen 
syntyy rakennusrintama, johon sijoittu-
vat liikuntasali ja ensimmäisen vaiheen 
kotialueet. Toisen vaiheen kotialueet si-
joittuvat kolmeen erilliseen noppaan, yksi 
Polariksenkadun varteen ja loput vapaas-
ti tontilla eri koordinaatistossa seisoviksi. 
Piha kiertää Junonkadun puolella kaikki 
rakennusmassat niin, että syntyy erilliset 
alueet jokaiselle solulle, jolloin pihoja on 
mahdotonta valvoa. Huoltopiha on toi-
miva eikä siihen ole haaskattu ylimääräi-
siä piha-alueita.

Oppimakasiinin arkkitehtuuri ja julki-
sivumateriaalit sisältävät viittauksia alu-
een teollisuus- ja satamahistoriaan. Talon 
ikkunoista on tehty satamakonttia muis-
tuttavia aiheita, samoin osa päiväkodin 
tiloista sijoittuu julkisivusta ulostyönty-
viin erivärisiin kontteihin. Näin syntyy ta-
lonoppien, eriväristen palikoiden ja pi-
havarastojen mittakaavapeli, joka tukee 
pienten lasten orientoitumista. 

Toiminnalliset ja opetukselliset tavoitteet

Talon sydänalue sijoittuu keskeisesti ja 
avautuu luontevasti pihalle. Toisen vai-
heen solut liittyvät samaan tilasarjaan au-
ditorioportaiden kautta. Kaikkien solujen 
keskeistilat ovat tilallisesti harkittuja ja 
miellyttäviä. Solujen keskusalueen irrot-
taminen muista opetustiloista antaa kui-
tenkin kuvan irrallisista tiloista. Solut ovat 
toimivia, mutta aineopetustilojen (solut 
�-7) sijoittaminen erikseen ensimmäi-
seen kerrokseen poikkeaa tilaohjelmasta 
eikä tue aihekokonaisuusajattelua. Lisäk-
si oppilashuollon tilat eristävät päiväko-
din koulun muista tiloista. Suunnittelussa 
on eläydytty hyvin koulun toimintaan, ti-
lat luovat hyvät puitteet kasvatustyön on-
nistumiselle ja rakennus sijoittuu luonte-
vasti ympäristöön, mutta ennakkoluulo-
tonta innovatiivisuutta arkkitehtonisesta 
kokonaisuudesta jää kaipaamaan.

Aktiivinen yhteisöllisyys on huomi-
oitu koko talon rakenteessa, mutta sa-
malla on unohdettu erilaisten toiminto-
jen erilaiset vaatimukset: kirjastolla, ruo-
kasalilla, näyttämötoiminnalla ja henkilö-
kunnan sosiaali- kahviotilalla on yhteinen 
äänimaailma. Yksityinen ja julkinen puoli 
sekaantuvat ikävästi. Vaikka soluissa on 
hyvä yhteisöllinen ote, niiden pitkulainen 
muoto vaikeuttaa sekä yhteistoiminnalli-
suutta että muodostaa katvealueita opet-
tajille. Solujen itsenäinen sisäänkäynti on 
suunniteltu hyvin ja molempien solujen 
eteinen ja portaat ovat oikein mitoitetut. 
Näyttämön lattia ruokasalin tasossa ja 
kellaritasossa olevat tuolivaunut ovat on-
gelmallinen ratkaisu.

Päiväkodin osalta rakennuksen ulko-
arkkitehtuuri mahdollistaa hyvän orien-
toituvuuden: väri ohjaa selkeästi ’omal-
le ovelle’. Leikkisalin sijainti on keskeisel-
lä paikalla. Suunnitelma ottaa huomioon 
pienetkin lapset. Päiväkoti ja esi- ja alku-
opetuksen tilat ovat erillään kouluraken-
nuksesta. Ruokasaliin on hankala kulku-
yhteys. Henkilökunnan kahvi- ja sosiaa-
litilat sijaitsevat kaukana päiväkodista. 
Saattoliikenteen osalta tarvittaisiin jatko-
suunnittelua.

Toteuttamiskelpoisuus

Kantaviin seiniin perustuva runkoratkaisu 
ei tue muuntojoustavuutta. Suorakulmai-
nen muoto mahdollistaa kuitenkin selke-
än moduuliverkon. Ehdotus sisältää suu-
ren määrän nurkkia, jotka ovat riskira-
kenteita tiiviyden ja lämpövuotojen osal-
ta. Katolla oleva sola kerää paljon lunta, 
joka sulaessaan aiheuttaa seinään suu-
ren vedenpaineen ja aiheuttaa seinära-
kenteen kastumisen. 

Liikuntasalin sijoittaminen toiseen 
kerrokseen on ääneneristyksen kannalta 
hankalaa ja lisää rakennuskustannuksia. 
Näyttämön sijoittaminen musiikkiluo-
kan viereen on tilojen yhtäaikaisen käy-
tön kannalta ääneneristysongelma, vaik-
ka helpottaakin huomattavasti soittimien 
yms. kuljettamista. 

Energiatehokkuus

Rakennuksen vaipassa on vältetty suuria 
ikkunapintoja, mutta rakennus on kuiten-
kin niin monimuotoinen, että sen pohja-
pinta-alan suhde vaipan pinta-alaan on 
ehdotusten toiseksi huonoin.

Vaiheittain toteuttaminen

Rakennuksen ensimmäinen vaihe sijoit-
tuu Arielinkadun varteen ja tukee siten 
hyvin Kalasatamanpuiston rajaa jo raken-
tamisen ensimmäisessä vaiheessa. En-
simmäisessä vaiheessa toteutuvat oh-
jelman mukaiset tilat sekä teknisen käsi-
työn tilat, joille ei ole käyttöä ennen toi-
sen vaiheen valmistumista. 
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Talon olemus ja kaupunkikuva

”Oppimakasiinin” arkkitehtuuria määrit-
tävät tiukka urbaani sijainti ja alueen sa-
tamahistoria. Kaupunkikuva Arielinkadun 
varressa tulee valmiiksi heti ensimmäises-
sä vaiheessa: Arielinkatua rajaa koko ton-
tin pituudelta makasiini, jonka lävistää ka-
dun yli puistoon johtavaa siltaa kannatte-
leva nosturiosa. Nosturin palkkiin sijoite-
taan ilmanvaihtokonehuoneet ja lounais-
sivustalle aurinkopaneeleja sähkön tuotta-
mista varten. Palkin alapuolella toisen ker-
roksen tasolla on ensimmäisessä vaihees-
sa henkilökunnan taukotila ja sydänalueen 
rakentumisen jälkeen toisessa vaihees-
sa kirjaston tiloja. Pihatasossa palkki toi-
mii sadekatoksena. Talon pääsisäänkäyn-
ti on sillan kohdalla Arielinkadulla. Nostu-
rista ripustetun sillan kaiteina ovat korke-
at liimapuupalkit. Nosturi ja silta merkitse-
vät julkisen rakennuksen paikan Arielinka-
dun näkymässä.

Liikuntasali on toisessa kerroksessa vä-
littömästi sillan vieressä, josta on hyvä yh-
teys puistoon. Salin korkean massan avul-
la rakennus asettuu sopusuhtaisesti Ari-
elinkadun kerrostalojen rintamaan. Salin 
yläosaa kiertävät ikkunat, joiden edessä 
on sinisen ja vihreän sävyisten peltisälei-
den verho.

Junonkadun kerrostalorintamaan kou-
lun tontti avaa väljän tilan, ja koulun pi-
ha-alueet suuntautuvat etelään. Toisen 
vaiheen massoittelu korostaa kaupunkiti-
lan poikkeavaa luonnetta koulun kohdalla. 
Tonttia rajaa kaduille päin harkkoaita, jota 
rytmittävät värikkäät katokset. 

Rakennuksen julkisivumateriaalit sisäl-
tävät viittauksia alueen teollisuus- ja sa-
tamahistoriaan ja ovat samalla ajattomia, 
kestäviä ja helppohoitoisia. Perusmateri-
aali on hiekkapuhallettu vaalea, isokokoi-
nen betoniharkko. Katutason ikkunamaa-
ilma lainaa mittasuhteensa makasiiniovis-
ta, ja ikkunakehysten ja harkkomassasta 
ulostyöntyvien osien värikkäät peltiverho-
ukset viittaavat satamien konttikenttiin.

Katot ovat sydänaluetta ja nosturipalk-
kia lukuun ottamatta lapekattoja, joiden 
kallistukset ovat peltikatteelle sopivia. Pel-
ti on esipatinoitua sinkkipeltiä, joka ei tar-
vitse pintakäsittelyä. syöksytorvet ovat iso-
ja, sinkittyjä teräsputkia, joista vedet pihan 
puolella voidaan ohjata kivetyin kouruin is-
tutusalueita hyödyntämään. 

Toiminta ja sisätilat

Tilarakenne korostaa opetustilojen yhtei-
söllisyyttä ja joustavaa monikäyttöisyyttä. 
Ensimmäisen vaiheen solut on sijoitettu 
makasiinin toiseen kerrokseen seläkkäin 
niin, että niiden suurryhmätilat ovat yhdis-
tettävissä esim. esityksiä varten. Ensim-
mäisessä vaiheessa ei sydänalueelle sijoit-
tuvaa ruokasalia ja näyttämöä ole, joten 

yhdistetyt suurryhmätilat korvaavat niiden 
puutetta. Toisessa kerroksessa sijaitsevien 
tilojen puiset kattorakenteet antavat tilalle 
luonnetta. Materiaalien ja rakenteiden voi-
makas läsnäolo tilassa voi toimii myös tut-
kimisen ja oppimisen halun virittäjänä ja 
opetusmateriaalina. Solujen kaikkia ope-
tustiloja voidaan monipuolisesti yhdistellä 
sekä suurryhmätilaan että toisiinsa.

Toisen vaiheen solut on ratkaistu neliöi-
nä, joissa opetustilat ryhmittyvät yhteen 
kulmaan sijoittuvan suurryhmätilan ympä-
rille. Suurryhmätila on 45 cm muita ope-
tustiloja alempana ja tasoeron askelmat 
tarjoavat mukavan istuskelupaikan. Es-
teetön yhteys tilaan järjestyy luontevasti 
tilan sivustalle sijoittuvalla luiskalla. Suur-
ryhmätilat avautuvat ulos isoin ikkunoin ja 

Ehdotuksen ”OPPIMAKASIINI” 
tekijöiden laatima selostus

Näkymä 1. vaiheen solusta

Näkymä 2. vaiheen solusta
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toisessa kerroksessa puiset kattorakenteet 
ja yläpohjan muoto on otettu esiin ensim-
mäisen vaiheen tapaan.

Ruokasalin ja kirjaston sydänalue liittää 
ensimmäisen ja toisen vaiheen solut toi-
siinsa avarana ja avoimena tilana. Lähin-
nä sydänaluetta ovat toisen vaiheen ope-
tustiloista ne, jotka parhaiten hyödyttävät 
sydänalueella tapahtuvaa yhteistä toimin-
taa, mm. musiikkiluokka, kotitalous, teks-
tiili ja kuvaamataito.

Päiväkoti avautuu kotialueiden värik-
käinä kontteina pihan puolelle. Kotialuei-
den sisääntulot ovat hyvin tunnistettavia, 
ja makasiinimassa kattaa luontevasti riit-
tävän väljän alueen märkäeteisten edus-
talla. Leikkisalin isot ikkunat suuntautuvat 
Arielinkadulle ja puistoon päin.

Pääsisäänkäynnin aulaan sijoittuu mu-
nanmuotoinen kokoustila, joka voi toimia 
myös lasten elämyspaikkana. Kokoustilan 
viereen jää tilaa isompien päiväkotilasten 
ruokailulle jakelutilan tuntumaan.

Vaiheittaisuus

Ensimmäisessä vaiheessa toteutuvat oh-
jelman mukaiset välttämättömät tilat se-
kä niiden lisäksi teknisen työn tilat. Teknis-
ten töiden tilat hyödyntävät väestönsuojia, 
joiden rakenteet rakennetaan heti koko ta-
lon vaatimassa laajuudessa. Suojaovia ja 
muuta varustusta tarvitaan aluksi vain toi-
seen suojaan. Huoltopiha on sijoitettu lii-
kuntasalimassan alle metallisin liukupor-
tein suljettuna tilana ja se palvelee keittiön 
ohella myös teknisen työn tiloja.

Nosturipalkki rakennetaan ensimmäi-
sessä vaiheessa. Palkin alusta toimii pihal-
la sadekatoksena, myöhemmin myös ruo-
kasalin aurinkosuojalippana. Toisen ker-
roksen tasolla palkissa on ensimmäises-
sä vaiheessa henkilökunnan kahvila, toi-
sessa vaiheessa kirjaston tiloja. Henkilö-
kunnan kahvila siirtyy toisessa vaiheessa 
hallintotilojen viereen sydänalueen aukon 
toiselle puolelle.  

Laajuuslaskelma 
   ohjelma-ala m² bruttoala m² tilavuus m³ 
1. vaihe    3115 m²  4700 m²   22500 m³ 
2. vaihe    3165 m²  4580 m²   17000 m³ 

yhteensä   6280 m²  9280 m²  39500 m³ 

Energiatehokkuus, kestävyys, huollettavuus

Oppimakasiinin tilaratkaisuja, massoitte-
lua ja materiaalivalintoja sekä rakenne- 
ja talotekniikkaratkaisuja ohjaavat ajatto-
muuden, kestävyyden ja energiataloudel-
lisuuden vaatimukset.  

Nosturipalkissa sijaitsevan iv-konehuo-
neen lounaisseinään on sijoitettu aurinko-
paneeleja sähkön tuottamista varten. 

Näkymä sydänalueelta
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Ehdotuksen ”papillon” arvostelu

Kaupunkikuva ja arkkitehtoninen 
kokonaisote

Ehdotus on lähtenyt toiminnallisen sisäl-
lön ratkaisemisesta perinteisellä kukka-
pohjakaavalla, joka antaa rakennukselle 
sen kokonaishahmon ja selkeän identi-
teetin, josta rakennuksen funktio ei jää 
kenellekään epäselväksi. Papillon edus-
taakin toiminnallisesti kilpailun parhaim-
mistoa. Kaksikerroksisena ratkaisuna eh-
dotus täyttää kuitenkin lähes koko tontin 
ja tekee piha-alueesta jaetun ja suhteelli-
sen pienen. Rakennuksen ensimmäinen 
vaihe sijoittuu tontin pohjoisreunalle ja 
toimii myös yksin. Pelkkä rakennuksen 
ensimmäinen vaihe on massaltaan mie-
lenkiintoisempi kuin lopullinen kokonai-
suus, joka alkaa toistaa itseään. Se on jo-
kaiselta julkisivultaan samankaltainen ja 
menettää sijoittumisensa paikkaan. Ra-
kennus on liitetty vahvasti Kalasataman-
puistoon kahdella sillalla ja sisään vedolla 
massaan. Näin vahva liitos antaa ymmär-
tää, että pientä pihaa korvataan ulkoalu-
eilla puistossa. Kalasatamanpuiston tu-
lee kuitenkin olla julkinen kaupunkipuis-
to ja koulun pitää pystyä toimimaan pää-
sääntöisesti omalla tontillaan pelikenttiä 

lukuun ottamatta. Ehdotuksen piha-alu-
eet jakautuvat kolmeen toisistaan erilli-
seen alueeseen. Pienten piha, joka toimii 
myös päiväkotipihana, on ylisuuri suh-
teessa isojen pihaan, joka jää ahtaaksi ja 
varjoisaksi. Täydellinen jako erillisiksi ti-
loiksi estää piha-alueen joustavan käy-
tön ja valvonnan. Turhan iso huoltopiha 
avautuu katutilaan, ja siihen on yhdistet-
ty viheralue. Kaupunkirakenteessa ratkai-
su on ylläpidon ja valvonnan kannalta on-
gelmallinen. 

Ulkoarkkitehtuuri jää ehdotuksessa 
hiukan arvailujen varaan, mutta esitetyt 
materiaalit antavat varsin perinteisen ku-
van ulkoarkkitehtuurin tavoitteista. Ehdo-
tuksen heleä värimaailma ja dynaamiset, 
pehmeät viivat antaisivat mahdollisuu-
den ennakkoluulottomampaan ratkai-
suun, joka voisi jatkua myös sisäarkki-
tehtuurissa. Rakennusmassan muotoilu 
jää kuitenkin ulkoiseksi ja formalistiseksi 
eleeksi toiminnallisesti hyvin ratkaistussa 
ehdotuksessa. Jalankulkusillan jatkeena 
oleva kattoterassi kansirakenteineen on 
vedetty syvälle rakennukseen sisään ruo-
kasalin ja teknisen työn päälle, mikä syn-
nyttää tilallisia ristiriitoja.
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Toiminnalliset ja opetukselliset tavoitteet

Tilaohjelman tavoitteet on ratkaistu kiitet-
tävästi. Eri-ikäisille ryhmille on omat mas-
sat, jotka keskeinen sydänalue yhdistää. 
Solujen erilliset sisäänkäynnit ovat toimi-
vat ja luontevat. Sydänalueen tilat ovat 
helposti lähestyttävät ja kaikille toimin-
noille on varattu oma rauhallinen alueen-
sa. Liikuntasali sijaitsee hyvin ensimmäi-
sessä kerroksessa Arielinkadun varrella. 

Koulun opetuksellisten tavoitteiden 
kannalta ehdotus on ehkä parhaiten ta-
voittanut rakennuksen sisäisen toimin-
nan asettamat vaatimukset. Sisäinen ja 
ulkoinen liikenne on hienosti toteutettu. 
Solut ovat sekä omavaraisia että helpos-
ti lähestyttäviä osakokonaisuuksia. Kes-
kusalue hallitsee solua ja opetustilat tu-
kevat sitä. Samanaikainen pienryhmä-, 
pari- ja/tai luokkatyöskentely sekä itse-
näinen opiskelu on mahdollista. Solut 
ovat keskenään tasa-arvoisia. Solut 1 ja 
2 sekä päiväkoti kärsivät liian kapeasta 
runkosyvyydestä. Esiopetus on turhaan 
sijoitettu erilleen muista. Solujen omat 
sisäänkäynnit mahdollistavat keskusau-
lan häiriöttömän käytön. Oppilashuolto ja 
hallinto ovat sijoitettu hyvin, asiointiyhte-
ys on helppo. 

Päiväkodin siipi on oma selkeä alu-
eensa ja suhde muihin tiloihin on hyvä.  
Päiväkodin piha-alue on laaja, ja saatto-
liikenne tuntuu toimivalta, myös huolto-
liikenne on huomioitu. Ruokasali ja lii-
kuntasali on hyvin sijoitettu. Rakennus ja 
sen värit tukevat lasten kykyä orientoitua. 
Päiväkodin tilat vaatisivat sisäistä uudel-
leenjärjestelyä. Pienryhmätilojen sijainti 
tulisi olla keskeisempi ja osa lepo- ja ryh-
mätiloista aukeaa suoraan huoltopihalle. 
Henkilökunnan kahvi- ja sosiaalitilat si-
jaitsevat liian kaukana päiväkodista.

Toteuttamiskelpoisuus

Rakennuksen nelisakaraiseen muotoon, 
kaareviin ulkoseiniin ja tilajakoon on vai-
kea löytää selkeää, muuntojoustavuut-
ta tukevaa moduuliverkostoa. Peltikatto 
muodostuu laajoista kaltevista pinnois-
ta, joissa tulee huomioida liikuntasau-
mat ja vedenpoisto. Katon osalta myön-
teistä ovat rakennusta suojaavat uloke-
räystäät.

Musiikkiluokka on huoneakustiikan 
kannalta hieman hankalan muotoinen ja 
edellyttänee huone-huoneessa -raken-
teen käyttöä riittävän ääneneristyksen 
saavuttamiseksi vieressä ja yläpuolella 
oleviin opetustiloihin nähden.

Energiatehokkuus

Rakennuksen vaipan pinta-ala suhteessa 
pohjapinta-alaan on kilpailuehdotuksista 
suurin. Rakennuksen muoto antaa hyvän 
suojan syvennyksessä oleville ikkunoille 
varjostaen niitä auringon säteilyltä. 

Vaiheittain toteuttaminen

Vaiheittaisuus on ratkaistu hyvin tilaoh-
jelman mukaisessa laajuudessa, mut-
ta tilallisesti ehdotusta olisi voitu kehit-
tää paremmin ulkoarkkitehtuuria vastaa-
vaksi. Ensimmäisen vaiheen uinuva puo-
liperhonen antaa lupauksia, jota toinen 
toteutusvaihe ei pysty lunastamaan. Vä-
kinäinen muoto kahlitsee turhaan. 
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Ehdotuksen ”papillon” tekijöiden 
laatima selostus

Konsepti

Yksi Kalasataman puiston käytävien rajaa-
mista nurmikiiloista taipuu kaltevaksi pin-
naksi ja kurkottautuu koulutontille muo-
dostaen yhden koulun neljästä pihasta.  
Sisääntulopiha muodostaa linkin, joka yh-
distää koulun Kalasataman puistoon Ari-
elinkadun ylittävien siltojen välityksellä, 
puisto toimii myös isompien lasten väli-
tuntipihana. 

Ratkaisu

Ehdotus noudattaa asemakaavan kaupun-
kikuvallisia tavoitteita. Rakennus muodos-
taa selkeän rajauksen Kalasataman puis-
ton suuntaan noudattaen ympäröivän ra-
kennusrintaman hahmoa ja mittakaavaa, 
pihanpuolen muotoilu on pehmeämpää 
ja vapaamuotoisempaa. Arkkitehtonisen 
teeman muodostaa vaalea kompakti ra-
kennuskappale, johon on koverrettu pie-
nempimittakaavaisia intiimejä pihatiloja, 
jotka tuovat väriä ja valoa myös rakennus-
kokonaisuuden sisäosiin. 

Rakennus jakaantuu neljään siipeen, 
joissa eri ikäisille lapsille löytyvät omat 
alueensa,jotka hahmottuvat myös pie-
nempien lasten näkökulmasta turvallisisksi 
omiksi pienimittakaavaisiksi yksiköikseen 
omalla sisäänkäynnillä piha-alueilta.Siipiä 
rajaaville pihoille on kullekin haettu oma 
tunnistettava ilmeensä voimakkaan värisiä 
julkisivupintoja hyödyntäen. Päiväkoti se-
kä pienempien koululaisten kotiluokat se-
kä erityishoitoa vaativien lasten tilat muo-
dostavat oman rauhallisen siipensä, jonka 
yhteydessä on pienten piha sekä päiväko-
dille rajattu oma piha-alueensa. Päiväko-
din välittömässä tuntumassa ovat päivä-
kodille varatut saattopaikat Polariuksenka-
dun paikoitusalueella. 

Suuri osa erikoisluokista sijaitsee maan-
tasokerroksessa, jolloin myös ulkopuolinen  
iltakäyttö järjestyy vaivattomasti. Myös 
toisen kerroksen erikoisluokkiin on väli-
tön käynti suoraan ulkoa kadun ylittävien 
siltojen sekä sisääntulopihan kautta. Sy-
dänalue muodostaa rakennuskokonaisuu-
den tilallisen ja toiminnallisen ytimen, jon-

ne tärkeimmät koko koulua palvelevat tilat 
kuten ruokasali, näyttämö, kirjasto, liikun-
ta-ja oppilashuollon tilat sijoittuvat. Ydin-
alueelta on välitön säteittäinen yhteys eri 
tahoille ja ydinalueen kautta myös koulun 
eri osat visuaalisesti yhdistyvät. Solujen jä-
sennöinti edesauttaa yhteisöllisyyttä sekä 
yhdessä oppimisen tunnelmaa. Luokkati-
lat ryhmittyvät soluissa valoisan toiminta-
aulan ympärille, josta on suora välitön yh-
teys koulun muihin tiloihin. 

Tilojen keskinäinen ryhmittely noudat-
taa pitkälle vaiheittaisen toteutuksen vaa-
timuksia siten että koulu muodostaa täy-
sin toimivan ja kaupunkikuvallisesti perus-
tellun kokonaisuuden jo 1.vaiheessa eikä 
myöhempien vaiheiden rakentaminen 
haittaa liiaksi koulun arkipäivää. Tämän 
seurauksena kaikki 1.vaiheen tilat ryhmit-
tyvät tontin pohjoisemmalle puoliskolle ja 

näin myöhemmin 2.vaihen työmaa voi-
daan rajata tontin eteläisemmälle puolis-
kolle häiritsemästä koulun toimintaa. 

Vaiheittainen toteutus on johtanut joi-
hinkin totutusta poikkeaviin mutta kuiten-
kin toimiviin ratkaisuihin, teknisen työn ti-
la ei sijoitu huoltopihan yhteyteen vaan 
Arielinkadun varteen jolloin purunpois-
to ja materiaalikuljetukset hoidetaan ka-
dun varteen asettuvan huoltopaikoituksen 
kautta, myös posti-,kirja-ym. materiaali-
toimitukset hoituvat tätä reittiä.

Laajuustiedot 

Tilavuus                44.371,89 m3 
+ IV-konehuoneet         3042 m3 
Tilavuus yht.               47.413,89 m3 

Bruttoala          8510 m2 
  

Viistonäkymä, 1. vaihe

Viistonäkymä, 2. vaihe
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Ehdotuksen ”WIGWAM” arvostelu

Kaupunkikuva ja arkkitehtoninen 
kokonaisote

Wigwamin arkkitehtuuri on runollinen 
tulkinta lapsen kehityksestä ja kasvusta. 
Ratkaisu on puistoa vasten nouseva telt-
tamainen, polveileva tilasarja, joka sylei-
lee aktiivista yhteisöllisyyttä korostavaa 
suojaisaa piha-aluetta. Ehdotuksen esit-
tämä kokonaisuus on pikemminkin ym-
päristöä kuin pelkkä rakennus. Yllätyk-
sellinen ja innovatiivinen ratkaisu tuottaa 
luontevia arjen kohtaamispaikkoja uuden 
alueen ytimeen. Sen omaleimainen ark-
kitehtuuri antaa rakennukselle vahvan 
identiteetin ja on helposti lähestyttävä. 
Korttelitalon ilme julkisena rakennukse-
na ympäröivässä korttelirakenteessa ko-
rostuu sympaattisen pehmeästi ja antaa 
sellaisena vahvan viestin positiivisesta 
tulevaisuudesta.

Ehdotus on ymmärtänyt hyvin alueen 
katutilaa korostavan periaatteen ja raken-
taa katujen reunat yhtä kulmaa ja eteläis-
tä korttelirajaa lukuun ottamatta. Raken-
nuksen polveileva ja monimuotoinen ra-
kennusmassa, joka on osittain päällystet-

ty verkolla yhtenäisen massan aikaansaa-
miseksi, sopii erittäin hyvin Sörnäisten-
niemen kaupunkikuvaan ja tukee erin-
omaisesti alueen kaupunkirakennetta. 
Rakennuksella on nouseva räystäslinja. 
Korttelitalo kasvaa maantasosta yksiker-
roksiseksi ja siitä edelleen kolmikerroksi-
seksi. Veistokselliset ulkoportaat jäsen-
tävät yhtenäistä, monimuotoista eri mit-
takaavaa omaavaa piha-aluetta, jossa on 
suojaisat katetut ulkotilat eri ikäryhmille.

Varsinaisen julkisivun materiaalit ra-
kennuslevy, puu ja sinkitty teräs ovat 
luontevia ja kestäviä. Julkisivuaukotus 
ja harkittu värien käyttö tuovat leikkisän 
kontrastin koko rakennusta huntumaises-
ti verhoilevaan tekstiilijulkisivuun muo-
dostaen veistoksellisen kokonaisuuden. 
Esitetty tekstiiliverhous julkisivun suoja-
na on innovatiivinen ja yllätyksellinen rat-
kaisu ja antaa julkisivuille kauniin ilmeen. 
Suunnitelmista välittyy kuva unenomai-
sen keveästä rakennuksesta. Tämän il-
meen säilyttäminen toteutuksessa vaatii 
huolellista suunnittelua ja on haaste kai-
kille prosessin osapuolille. 
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Kouluosan tilat ovat sekä yhteisölli-
syyttä että yksityisyyttä tukevia. Soluilla 
ei kuitenkaan ole ohjelmassa edellytet-
tyjä erillisiä sisäänkäyntejä, mistä aiheu-
tuu läpikulkua ja puhtaan ja likaisen lii-
kenteen risteytymistä. Yhtenä jatkokehi-
tysmahdollisuutena olisi tutkia esim. kah-
den solun yhteisiä sisääntulokäyntejä, joi-
den yhteyteen sijoitetaan vaate- ja kenkä-
säilytys. Oppilaskohtaiset reppu- ja kirja-
kaapit sijaitsisivat tällöin soluhalleissa. 

Solut ovat hyvin suunniteltuja tutkivan 
oppimisen kokonaisuuksia, joissa toimin-
ta-aulan ja opetustilojen suhde toimii hy-
vin. Tilat ovat valvottavia ja ne muovautu-
vat helposti erilaisiin opetustilanteisiin ja 
antavat pedagogisen vapauden opetuk-
sen suunnittelulle ja toteutukselle. Solut 
haastavat oppilaita ja opettajia uudenlai-
seen yhteistoimintaan omilla mielenkiin-
toisilla ratkaisuillaan ja tukevat toimijoi-
densa yhteisöllistä kasvua.

Opetustiloja ei ole suotavaa sijoittaa 
rungon sisälle välillisen valon varaan. 
Teknisentyön tilan sijoittaminen väestön-
suojaan on erittäin haasteellista. Kolmi-
kerroksisen ratkaisun onnistuminen edel-
lyttää rakennuksen solujen ohjelmointia 
siten, että ylimmän kerroksen solussa on 
vain sisäisen liikenteen varassa olevia ti-
loja.

Päiväkodin toiminta-ajatus on hyvin 
sisäistetty. Tilat on suunniteltu muuntu-
viksi ja monikäyttöisiksi. Esi- ja alkuope-
tuksen sijainti päiväkodin välittömässä 
läheisyydessä ensimmäisessä kerrokses-
sa tukee lasten ja henkilökunnan yhtei-
söllisyyttä ja yhteistyötä. Päiväkodin piha 
on suojaisa ja piha-alueelle muodostuu 
hyvin katettua tilaa. Suunnitelmassa vie-
hättää ajatus ’oppimisen portaista’, jos-
sa pienten tilat sijaitsevat ensimmäises-

sä kerroksessa ja lasten kasvaessa siirry-
tään ylempiin kerroksiin. Lapset tuodaan 
aamulla ja haetaan illalla päiväkodista, jo-
ten saattoliikenteen sujuvuuden kannal-
ta päiväkodin portin sijainti on haasteelli-
nen. Aamuliikenteen tulee ohjautua mär-
käeteisten kautta. Päiväkodissa tulee olla 
myös vaatehuoltotila, jonka luonteva si-
jainti on siivoustilan yhteydessä. Tilaoh-
jelman mukaan tarvitaan yksi märkäetei-
sen yhteyteen sijoittuva wc-tila. Liikun-
tasalia ei voi sijoittaa esi- ja alkuopetus-
tilan yläpuolelle. Pienten lasten ruokailu-
tilassa ei voi olla läpikulkua. Henkilökun-
nan kahvi- ja sosiaalitilat sijoittuvat toi-
minnan kannalta liian kauas päiväkodis-
ta. Päiväkodin työtilan tulisi sijaita keskei-
semmällä paikalla. Tilajärjestelyjen uudel-
leen suunnittelussa voisi myös toiminta-
tiloja sijoittaa avautumaan pihalle wc- 
yms. tilojen sijaan. Esi- ja alkuopetusti-
loilla on oltava luonteva sisäyhteys päi-
väkodin tiloihin, vaikka tilat sijoittuisivat-
kin toiseen kerrokseen.

Toiminnalliset ja opetukselliset tavoitteet

Piha-alue on tarkoituksenmukainen ja 
helposti valvottava. Ulkotilat jakautuvat 
rakennuksen sisäänkäyntien rajaamina 
pienten ja isojen alueisiin. Alueet ovat oi-
keassa suhteessa toisiinsa. Ulkokatokset 
ja kylmä julkisivu suojaavat rakennuksen 
julkisivun ja luovat lapsille suojaisat kate-
tut ulkotilat.

Rakennus jakautuu selkeästi kahteen 
eri vyöhykkeeseen – pieni talo pienil-
le lapsille ja iso talo isoille. Keskellä on 
kaikkia kerroksia yhdistävä ruokasali, jo-
ka avautuu kauniisti pihan kautta kau-
punkiin. Yhdessä muiden yhteystilojen 
kanssa tämä vyöhyke muodostaa koko 
talon avoimen sydämen, jossa eri ikäryh-
mät ja käyttäjät kokoontuvat. Ehdotus 
tuottaa luontevia yhteisiä arjen kohtaa-
mispaikkoja. Keskusalue kuitenkin kuor-
mittuu liikenteestä ja haittaa draaman ja 
kulttuuritapahtumien toimintaa. Liikunta-
salin sijoittaminen toiseen kerrokseen on 
rakenteellisesti ja akustisesti ongelmalli-
nen ratkaisu, mutta tuo etuja eri ikäryh-
mien opetuksen yhteennivoutumisessa. 
Kasvu päiväkodista alkuopetukseen ja 
eteenpäin on luonteva ja tapahtuu pihan 
ympärillä. Jatkosuunnittelussa on kui-
tenkin tutkittava vaihtoehtoinen ratkai-
su, jossa liikuntasali tuodaan ensimmäi-
seen kerrokseen. Kirjaston ja näyttämön 
sijoittaminen avoimesti päällekkäin aihe-
uttaa toiminnallisia ristiriitoja ja ratkaisua 
olisi kehitettävä toimivammaksi. 

Asiointikäynnissä huomio kiinnittyy 
suotta proosallisesti astioiden palautuk-
seen ja wc-patteristoon sen sijaan, että 
tila antaisi viitteitä hallinnon ja oppilas-
huollon sijainnista. Kulku oppilashuolto-
tiloihin on ohjattava delikaatisti – ei opet-
tajien työtilojen kautta. 
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Toteuttamiskelpoisuus

Pohjaratkaisu on osittain suorakulmai-
suudesta poikkeava ja selkeiden moduu-
lilinjojen löytäminen vaikeaa. Rakennus 
on esitetty toteutettavaksi joko betoni- 
tai teräsrunkoisena, mikä tukee muun-
tojoustavuuden vaatimusta. Monimuo-
toisen katon vedeneristeeksi on esitetty 
yksikerroskatetta. Mahdollisessa jatko-
suunnittelussa tulee varmistaa vedeneri-
tysmateriaalin riittävä pitkäaikais- ja me-
kaaninen kestävyys. Vesikatolle on esi-
tetty myös rakennusta suojaavat uloke-
räystäät. Rakennukseen liittyy fasadikan-
gaskatoksia, jotka suojaavat rakennusta. 
Tuplajulkisivun materiaalivalinta ja toteu-
tustapa asettavat haasteita sekä suunnit-
telijalle että rakennuttajalle. Julkisivun tu-
lee olla huollettava ja sen tulee huomioi-
da ilmaston ja liikenteen aiheuttamat ra-
situkset sekä ilkivalta. Kiipeäminen julki-
sivuille ja katolle on estettävä.

Liikuntasalin sijoittaminen toiseen 
kerrokseen alkuopetustilojen päälle vaatii 
onnistuakseen ratkaisun, jossa liikunta-
sali on irrotettu kokonaan muusta raken-
nuksesta erilleen omille perustuksilleen. 
Musiikkiluokan sijoittaminen kolmanteen 
kerrokseen, opetustilan viereen edellyt-
tää huone- huoneessa rakennetta. 

Energiatehokkuus

Rakennuksen vaipan pinta-ala suhtees-
sa pohjapinta-alaan on yksi ehdotusten 
pienimmistä. Eteläjulkisivun ikkunat on 
suojattu varsin kattavasti auringon sätei-
lyltä julkisivukankaan avulla. Rakennuk-
sessa on huomioitu auringonsuojausta 
ilmeisesti myös luokkahuoneiden osal-
ta niin, ettei tietokone-esitysjärjestelmäl-
lä varustetuissa tiloissa ole suoraan ikku-
noita ulos vaan päivänvalo näyttäisi tule-
van viereisistä tiloista. 

Vaiheittain toteuttaminen

Ehdotuksen ensimmäinen vaihe sijoit-
tuu korttelin itäpäähän ja rakennus ottaa 
merkittävän kaupunkikuvallisen aseman 
vasta toisen vaiheen rakentamisen myö-
tä. Suunnitelma sinänsä tukee hyvin vai-
heittaisuutta.
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Ehdotuksen ”WIGWAM” tekijöiden 
laatima selostus

Kaupunkikuva ja arkkitehtoninen idea

Kalasataman koulu sijoittuu kaupunkiku-
vallisesti näkyvälle paikalle pääväylä Ju-
nonkadun ja Kalasatamanpuiston väliin. 
Koulurakennuksen veistoksellinen hah-
mo asettuu kaupunkirakenteeseen harki-
tulla tavalla: rakennus toisaalta täydentää 
linjauksillaan täsmällistä korttelirakennet-
ta mutta samalla erottuu selkeästi vierei-
sistä asuinrakennuksista. Ympäristön puh-
dasmuotoisia kivitalokortteleita kontrastoi-
va keveä ja leikkisä muotoilu tekee koulus-
ta kutsuvan ja helposti lähestyttävän julki-
sen rakennuksen. 

Rakennus on sijoitettu tontille niin, et-
tä koulun toiminnalle elintärkeälle lähipi-
halle jää mahdollisimman paljon tilaa. Ra-
kennus kiertyy pihan ympärille lasten kas-
vua ja toimintapiirin laajentumista tukien. 
Matala päiväkoti ja sen suojaisa piha on 
sijoitettu kaakkoisnurkkaan. Alkuopetus ja 
liikuntatilat sijoittuvat seuraavaksi, tontin 
koillisnurkkaan. Sydänalue ruokalasalei-
neen on keskellä taloa. Nämä rakennus-
osat muodostavat ensimmäisen raken-
nusvaiheen. Isompien oppilaiden soluista 
rakentuva toinen rakennusvaihe täyden-
tää polveilevan kokonaisuuden valmiiksi. 
Suojan pohjoiseen antava rakennushah-
mo rajaa sisälleen turvallisen pihan. Iso-
jen koululaisten tilojen puoleisesta raken-
nuksen nurkasta otetaan siltayhteys vie-
reiseen Kalasatamanpuistoon. 

Arkkitehtuuri pohjaa rakennuksen toi-
minnallisiin tavoitteisiin sekä rakennuspai-
kan ominaispiirteisiin. Rakennus koostuu 
suuresta määrästä luokkatiloja. Tilajaon 
loogisuus ja tilojen avautuminen pihaan 
auttavat koulualueella orientoitumisessa. 
Arkkitehtuuri on rakennuksen toiminnalli-
nen ja älykäs käyttöliittymä, jonka tavoit-
teena on luoda helposti lähestyttävää, tur-
vallista ja inspiroivaa oppimisympäristöä. 
Ehdotuksen arkkitehtoninen ja visuaali-
nen idea perustuu suuriin telttarakennel-
miin, jotka viestivät positiivista keveyttä, 
elämäniloa ja luovuutta. Veistoksellisten 
aiheiden käsittely viedään kokonaisvaltai-
sesti eri mittakaavatasoille. Teema lähtee 

kaupunkikuvallisesta ideasta ja jatkuu ai-
na yksittäisten opetussolujen luonteeseen. 
Sisäarkkitehtuurin ainekset syntyvät lisäksi 
ulko-ja sisätilojen lomittumisesta ja luon-
nonvalon monipuolisesta käytöstä yhdes-
sä hallitun väripaletin kanssa. 

Toiminta

Ehdotuksen toiminnallisen ratkaisun pe-
ruspyrkimys on ratkaista laaja rakennus 
mittakaavallisesti inhimillisenä ja orien-
toitumisen kannalta mahdollisimman sel-
keänä. Koulun tilat on jäsennelty eri-ikäi-
sille ja eri toiminnoille varattuihin alueisiin, 
jotka liittyvät toisiinsa muodostaen yhtei-
söllisyyttä ja yksilöllisyyttä tukevan koko-
naisuuden. Tiloja yhdistää keskeinen au-
lavyöhyke, josta avautuu näkymiä pihal-
le ja kaduille. Etäisyydet säilyvät lyhyinä ja 
toiminnot asettuvat omiin soluihinsa. So-
lut voivat toimia omien sisäänkäyntiensä 
myötä muun talon toiminnasta riippumat-
tomina, ja ne liittyvät avoimesti yhteisiin 
tiloihin, joita voidaan käyttää opiskeluun 
ja oleskeluun. Luokkatilat sijoittuvat solu-
aulojen reunoille, ja niitä voidaan tarvitta-
essa yhdistää suuremmiksi tiloiksi. Raken-
ne tukee tilojen joustavaa käyttöä niin kou-
lupäivän mittaan kuin vuosien kuluessa. 

Yksikerroksinen päiväkoti sijoittuu ra-
kennuksen kaakkoisnurkkaan. Alkuope-
tus on päiväkodin vieressä samassa ta-
sossa. Liikuntasalin nostaminen toiseen 
kerrokseen mahdollistaa kaikkien opetus-
tilojen sijoittamisen ensimmäisessä raken-
nusvaiheessa maan tasoon niin, että myös 
pihatilaa saadaan säilymään maksimaali-
sesti. Toisaalta katujulkisivut pysyvät elä-
vinä, kun liikuntasalin ikkunattomat seinät 
on nostettu toiseen kerrokseen. Liikunta-
salin iltakäytön kulkuyhteydet on järjestet-
ty mahdollisimman sujuviksi suoraan si-
säänkäynnin yhteydestä. 

Isompien oppilaiden tilat sekä taito- ja 
taideaineet sijoittuvat soluihin toiseen vai-
heeseen. Tiloiltaan toisiaan vastaavat solut 
on sijoitettu päällekkäin. Omaa kotiluok-
kaa tarvitseville vuosiluokille 3-5 pyritään 
järjestämään tilat ensimmäisestä kerrok-

sesta. Toisen kerroksen soluihin on suo-
ra pääsy ulkoa loivien ramppiportaiden ja 
pihan ympärille kiertyvän ulkoparvitason 
kautta. Samaa yhteyttä pitkin pääsee tur-
vallisesti myös viereiseen puistoon, joka 
on osa isojen koululaisten ulkoilupihaa. 

Ruokasali, saliin avautuva näyttämö 
sekä kirjasto sijoittuvat rakennuksen kes-
kelle, pienten ja isojen koululaisten tilojen 
väliin. Ensimmäisessä rakennusvaiheessa 
toteutetaan osa ruokasalista. Henkilökun-
nan tilat on sijoitettu toiseen kerrokseen 
koulun sydänalueelle. 

Asioimis-ja iltakäyttösisäänkäynti on 
Polariksenkadun puolelta. Päiväkotiin ja 
Alkuopetuksen tiloihin on käynnit sekä 
Junonkadulta, että märkäeteisten läpi pi-
han puolelta. Isompien koululaisten tiloi-
hin on käynnit suoraan pihalta ensimmäi-
sen ja toisen kerroksen tasoilta. Raken-
nuksen läpiajettavaan huoltotaskuun aje-
taan Polariksenkadulta ja poistutaan Arie-
linkadulle. Keittiön ja teknisen työn huol-
to-ovet avautuvat suoraan huoltopihalle. 
Huoltoliikenne ei risteä koulun muun lii-
kenteen kanssa. 

Materiaalit

Rakennus toteutetaan kestävistä, ekolo-
gisista ja laadukkaista materiaaleista. Ul-
kovaipan verhous on kestävää ja huolto-
vapaata rakennuslevyä, esimerkiksi se-
menttikuitulevyä (Luja). Pienen hiilijalan-
jäljen jättävää puuta käytetään pihan puo-
len julkisivu-ja piharakenteissa. 

Sää-ja aurinkosuojaksi on esitetty ark-
kitehtuuriteemaan sovitetun läpikuulta-
van fasadikankaan käyttöä. Tuote voisi ol-
la esimerkiksi Ferrari Stamisol (JLA Ser-
vices Oy) pvc-päällysteinen polyesteripu-
nos, jonka pinta on palosuojattu ja pinta-
käsitelty likaa hylkiväksi. Materiaalin käyt-
töikä on useita kymmeniä vuosia, valmis-
tajan takuu tämän tyyppisissä kohteissa 
on kymmenen vuoden luokkaa. Punos on 
luja ja myös ilkivaltaa kestävä. Läpikuulta-
va kangas pingotetaan räystään ja maan-
pinnan väliin, jolloin erillisiä tukirakenteita 
tarvitaan varsin vähän. Läpikuultava kan-
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gasmateriaali antaa hyvät mahdollisuu-
det mielenkiintoiselle valaistukselle. Va-
laistusta voidaan säätää hienovaraisesta 
valohehkusta aina erilaisten tilaisuuksien 
voimakkaaseen tapahtumavalaistukseen, 
jolloin koulurakennus voisi toimia pimeinä 
iltoinakin kaupunginosan aksenttina. 

Pihan puoleiset ulkoparvi-ja porrasra-
kenteet ovat sinkittyä terästä. Aksentteina 
käytetään harkitusti väripintoja, sävylase-
ja sekä puuta ikkunoissa, ovissa ja kalus-
teissa. Vesikatto muodostaa rakennuksen 
viidennen julkisivun, jota viereiset raken-
nukset katselevat. Katto peitetään vaaleal-
la saumattomalla Protan-katolla, joka yh-
distyy räystäillä kangasjulkisivuun. Sokke-
leiden koroissa huomioidaan talvikunnos-
sapidon vaatimukset. 

Sisätiloissa kiinnitetään erityistä huo-
miota isojen oppimistilojen akustiikkaan. 
Polveileva vaimentava katto, vinot akus-
toivat seinäpinnat, lattiamateriaalit sekä 
valitut kalusteet ja kalusteiden pintama-
teriaalit auttavat hyvän akustiikan saavut-
tamiseen. Sisäseinät tehdään pääosin ke-
vyinä väliseininä, jolloin esimerkiksi yksit-
täisen solun tilajakoa on tarvittaessa help-
po muuttaa. 

Piha

Piha jatkaa tilallisesti koulun sydänaluetta 
ja solujen aulatiloja. Pihan jäsentely ja pi-
han laajentuminen kulkusillan välittämänä 
viereiseen puistoon tarjoaa eri ikäryhmil-
le räätälöidyt solumaiset ulkotilat. Päivä-
kodin ja alkuopetusryhmien pihat sijoittu-
vat suojaiseen itänurkkaan. Isommat kou-
lulaiset käyttävät pihan länsiosaa. Tasaista 
maastoa on muotoiltu pihaan viettäväksi 
kumpareeksi, joka rajaa pihan suojaisaksi 
syliksi Arcturuksenkadun suuntaan. 

Piha on jäsennelty rakennuksen arkki-
tehtuuriteemaa mukaillen mielenkiintoi-
seksi sommitelmaksi, jossa erilaiset ku-
lutusta kestävät pintamateriaalit ja vä-
rit vaihtelevat. Piha varustetaan pihaleik-
keihin ja yhdessäoloon houkuttelevilla ka-
lusteilla. Ratkaisuissa on pyritty tekemään 
myös ulko-opetus mahdolliseksi. Kattohu-

levesiä hyödynnetään piha-arkkitehtuurin 
aiheina. Pihapuut ja muut istutukset on 
valittu niin, että niiden ominaisuudet ko-
rostuvat keväisin ja syksyisin. 

Rakenne, energiatehokkuus ja talotekniset 
ratkaisut

Rakennus toteutetaan teräs- tai beto-
nirunkoisena. Välipohjat ovat ontelolaat-
toja ja polveileva vesikatto toteutetaan 
suoran ontelolaattayläpohjan päälle puu-
rakenteisena. 

Syvärunkoinen rakennusmassa antaa 
hyvän pohjan energiatehokkuudelle. Jär-
kevällä ilmamäärien ohjauksella (läsnä-
olo, CO2, lämpötila), tarpeettoman säh-
kön poiskytkemisellä, järkevillä valaistus-
ratkaisuilla jne. voidaan energiankulutusta 
vähentää helposti, koska aktiiviset käyttö-
ajat ovat kohtuullisen lyhyitä. Ikkunat ovat 
pääosin yksittäisiä avattavia normaaliko-
koisia ikkunoita. Sydänalueen ja aulojen 
isommat lasiseinät on suojattu ylilämmöl-
tä varjostavilla pitkillä räystäillä ja ulkopar-
vitasoilla. Rakennuksessa ei ole kattoikku-
noita. 

Ilmanvaihtokonehuoneet on sijoitettu 
kolmeen yksikköön ja yläpohjan huolto-
kulkukelpoista ullakkotilaa hyödynnetään 
kanavavedoissa. Ratkaisu vähentää oleel-
lisesti vaakavetojen tarvetta rakennuksen 
käyttökerroksissa. 

Ohjelma-ala:  6246 ohm2 
Bruttoala:  8488 brm2 
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6 Kilpailun ratkaisu ja tulosten 
jatkotoimenpiteet

Palkintolautakunta esittää jatkotoi-
menpiteinä, että ehdotuksen Wigwam 
kehittämiseksi

tulee tutkia liikuntasalin sijoittamista 
ensimmäiseen kerrokseen

tulee ratkaista eriytetyt kulkuyhtey-
det soluista välituntipihalle 

tulee kiinnittää erityistä huomiota 
arkkitehtonisten erityispiirteiden säi-
lyttämiseen, erityisesti katto- ja julki-
sivuratkaisujen suunnittelussa ja to-
teuttamisessa

tulee kiinnittää erityistä huomiota ti-
lankäytön taloudellisuuteen sekä to-
teutus- ja käyttökustannusten mini-
moimiseen

tulee kehittää tilaohjelmaa siten, että 
3. kerroksen solussa on vain sisäisen 
liikenteen varassa olevia tiloja.

•

•

•

•

•

Kilpailussa ei löytynyt yhtään ehdotus-
ta, jossa kaikki osa-alueet olisivat ratken-
neet täysin tyydyttävällä tavalla. Palkinto-
lautakunta totesi ehdotuksia vertailtuaan 
ehdotuksen Wigwam täyttävän parhai-
ten kilpailuohjelman tavoitteet ja päätti 
yksimielisesti asettaa sen ensimmäiselle 
sijalle. Wigwam on kaupunkikuvallises-
ti vahva ja toiminnallisesti kehityskelpoi-
nen ehdotus. 

Palkintolautakunta päätti lisäksi antaa 
kunniamaininnan ehdotukselle Kaupun-
kikoulu sen kaupunkikuvallisista ansiois-
ta. Muita ehdotuksia ei asetettu parem-
muusjärjestykseen.
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8 Nimikuorten avaaminen
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