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Kirkkojärven yhtenäisen peruskoulun suunnittelukilpailu ratkaistu:  
"Veljet" vei voiton 
 
 
 
Kaupungin edustajista ja arkkitehdeistä sekä teknisen ja kiinteistölautakunnan puheenjohtajista koostuva 
palkintolautakunta valitsi 69 kilpailuehdotuksen joukosta voittajaksi yksimielisesti nimimerkin "Veljet".  
 
 
Toisen palkinnon palkintolautakunta jakoi ehdotukselle "Big bang", jonka takana on Quad arkkitehdit Oy 
tekijöinään arkkitehti Juha Huuhtanen sekä arkkitehdit SAFA Ilkka Laitinen, Mikko Metsähonkala ja Jari 
Viherkoski. Kolmannen palkinnon sai  nimimerkki "Kieppi", jonka tekijänä on Ilkka Svärd. 
 
Palkintolautakunta lunasti kaksi ehdotusta, jotka ovat nimimerkit "Joella" ja "Koulukatu". "Joella" tekijä on 
arkkitehti SAFA Sasu Marila. "Koulukadun" tekijä on arkkitehti SAFA Olli Pekka Jokela. Näiden lisäksi 
palkintolautakunta päätti antaa kunniamaininnan nimimerkeille "Silmu" ja "Hyrrä". "Silmun" tekijä on 
professori, arkkitehti SAFA Ilmari Lahdelma. Nimimerkin "Hyrrä" takana on Anttinen Oiva Arkkitehdit, 
tekijänä arkkitehti Vesa Oiva. 
 
Kilpailuun saapuneet ehdotukset hyviä ja toiminnallisesti huolellisesti tutkittuja 
 
Espoon kaupungin ja Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) yhdessä järjestämässä yleisessä 
arkkitehtuurikilpailussa etsittiin ehdotusta, joka täyttää hyvän kasvu- ja oppimisympäristön edellytykset 
Espoon keskuksen vaativalla rakennuspaikalla. Tavoitteena oli myös laajentaa alueen palvelutarjontaa 
sekä luoda toiminnallisesti ja visuaalisesti korkeatasoinen kaupunkiympäristö. 
Saapuneet ehdotukset olivat yleistasoltaan hyviä ja toiminnallisesti huolellisesti tutkittuja. Lähes kaikki 
olivat myös rakennettavuudeltaan toteuttamiskelpoisia; kärkijoukossa useita kouluna hyvin toimivia 
ratkaisuja. 
 
Arvioinnissa luontevimmiksi osoittautuivat lopulta ratkaisut, joissa tonttia on rajattu rakennuksen avulla 
erilaisiin osa-alueisiin siten, että suurehko koulurakennus ei sijoitu tontille liian ahtaasti. Tämä sallii sen, 
että uusi, alueen asukkaita hyvin palveleva korttelipuisto sijoittuu tontin eteläosaan. 
Kymmenestä ehdotuksesta laskettiin tunnusluvut ja vertailukustannukset. Bruttoalojen ylityksiä oli jonkin 
verran, mutta rakentamiskustannukset pysyivät kuitenkin pääosin kaavailluissa rajoissa. Kärkisijoille 
nousseissa ehdotuksissa otettiin hyvin huomioon kilpailuohjelmassa esitetyt rakennustaloudelliset 
tavoitteet. 
 
Voittanut työ on myös kaupunkikuvallisesti onnistunut 
 
"Veljet" ottaa huomioon Espoonjokilaakson maisemalliset arvot erinomaisesti. Rakennus sijoittuu tontin 
pohjoisosaan ja avautuu jokilaaksoon. Ratkaisu liittyy nykyiseen kaupunkirakenteeseen onnistuneesti ja 
huomioi ympäristön asuintalojen näkymät sekä muodostaa toisaalta mittakaavaltaan miellyttäviä aukioita. 
Maisemalla on myös olennainen vaikutus sisätilojen tunnelmaan. 
 
Rakennus jakaantuu luontevasti kahteen erisuuruiseen massaan. Tontin korkeuserot hyödynnetään 
oivaltavasti osana rakennusta. Ulkopuolista käyttöä palvelevat tilat muodostavat pohjoiselle 
sisäänkäynnille kutsuvan "sylin" ja ulkoauditorio tunnusmerkin. Punatiili vaihtuvine tiilikuvineen sopii hyvin 
lähialueen julkisivuihin ja yhdistää rakennuksen Espoonjokilaakson punatiilisiin julkisiin rakennuksiin. 
 
"Big bangin" muoto tukee yhtenäisen peruskoulun ideaa 
 
Toisen palkinnon saaneessa "Big bangissa" koulurakennus sijoittuu tontin koillisosaan uuden 
Kaivomestarinkadun varteen siten, että etelälaitaan muodostuu asukkaita palveleva erillinen 
korttelipuisto. Rakennusta voi lähestyä luontevasti Espoonjokilaakson ja Kotikyläntien puolelta. Valittu 
ovaali muoto keskellä olevine auloineen tukee osaltaan yhtenäisen peruskoulun ideaa. Julkisivujen 
käsittely, sen aukotus ja sisäänvedetyt pihat luovat miellyttävän, käyttäjämyönteisen mittakaavan. 



 
"Kieppi" hyödyntää tontin korkeuseroja 
 
Kolmannen palkinnon saaneessa "Kiepissä" rakennus sijoittuu tontin koillisnurkkaan kompaktina ja tiiviinä 
massana. Mittakaavallisesti onnistunut ratkaisu luo miellyttävän lisän ympäristön kortteleihin. Näyttämön,  
liikuntatilan ja ruokasalin kokonaisuus toimii hyvin. Ehdotus on tehokkuudeltaan kilpailun kärjessä. 
Voittajatöiden kuvia ja palkintolautakunnan arvostelupöytäkirja on 30.1. klo 10 alkaen Espoon kaupungin 
internetsivuilla osoitteessa www.espoo.fi/arkkitehtuurikilpailu. 
 
Jatkosuunnittelutyö voittajalle 
 
Palkintolautakunta suosittelee peruskoulun jatkosuunnittelun antamista ensimmäisen palkinnon 
saaneelle. "Veljet" vastaa parhaalla tavalla kilpailun tavoitteisiin löytää kokonaisuutena korkeatasoinen ja 
ympäristönsä laatua kohottava ehdotus. Se tukee myös yhtenäisen perusopetuksen toteuttamista ja 
tarjoaa käyttäjilleen motivoivan ja innostavan oppimisympäristön. 
Hankkeen rakennussuunnittelu aloitetaan tänä keväänä. Hyötyalaltaan 5 683 neliön peruskoulun 
rakentaminen alkaa syyskuussa 2008, ja koulu otetaan käyttöön elokuussa 2010. Koulu on tarkoitettu 770 
oppilaalle. Pääasiassa päiväkäyttöön ajoittuvan koulutoiminnan lisäksi taloa käytetään jatkuvasti iltaisin ja 
viikonloppuisin. Suunnitteilla on muun muassa koululaisten iltapäivätoimintaa, nuorisolle erilaisia kerhoja 
ja harrastusryhmiä sekä kursseja alueen asukkaille. 
 
 
Kilpailutyöt näyttelyssä WeeGee-talossa ja Espoon keskuksessa 
Kaikki kilpailuehdotukset ovat esillä näyttelyssä WeeGee-talossa Tapiolassa (Ahertajantie 5) 31.1.- 3.2. ja 
6.2. - 10.2. klo 11.00 - 18.00. Lisäksi palkitut ehdotukset ovat nähtävillä 13.2. - 26.2. Espoon keskuksen 
yhteispalvelupisteen näyteikkunassa (Kirkkojärventie 4). 
 
 
Lisätietoja: 
arkkitehti Juha Hovinen, p. (09) 8162 5353 juha.hovinen@espoo.fi  
kilpailun sihteeri, arkkitehti Antti Pirhonen, p. 0500 461 604 apoy@kolumbus.fi 
arkkitehti SAFA Jussi Palva p. 050 582 3958, www.verstasarkkitehdit.com 


