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Kaupunginmuseon lausunto Tilakeskuksen 
poikkeamispäätöshakemuksesta Botby grundskolanin 
laajentamiseksi

HEL 2015-010190 T 10 04 01

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 19.10.2015

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
koskien Tilakeskuksen poikkeamispäätöshakemusta Botby 
grundskolanin laajennukseksi. Kaupunginmuseo on tutustunut 
hankkeen suunnitteluaineistoon (Linja arkkitehdit, 21.8.2015). 
Kohteesta on laadittu rakennushistoriallinen selvitys (Kati Salonen ja 
Mona Schalin Arkkitehdit Oy, 10.5.2013). Kaupunginmuseo tarkastelee 
hanketta rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja 
on päättänyt lausua hankkeesta seuraavaa.

Botby grundskolan (Kukkaniityntie 2) on arkkitehtien Erik Kråkström ja 
Kirmo Mikkola suunnittelema vuosien 1971-73 välillä. Rakennus liittyy 
laajempaan moniosaiseen koulukeskuskokonaisuuteen. Keskuksen 
kolme rakennusta ja kaksi rakennusvaihetta edustavat eri painotuksin 
60-70 -lukujen taitteen moduulikonstruktivismia puhtaassa ja 
rakennustaiteellisesti korkeatasoisessa muodossa. Rakennuksen 
sisätilat ovat säilyneet hyvin alkuperäisessä muodossaan, 
puurakenteiset julkisivuelementit on kunnostettu ja uusittu täydellisesti 
vuonna 2000. Rakennus on arvotettu Opintiellä-selvityksessä 
arvoluokkaan 1.

Alkuperäisessä muodossaan koulun tilat on jaettu kahteen kerrokseen, 
joista pohjakerrokseen on sijoittunut oppilashuoltoa ja muita 
palvelutiloja sekä voimistelusalin tilat, ja varsinaiset joustavalla 
tilanjaolla varustetut opetustilat ylempään luokkakerrokseen. 
Tilaryhmittely muodostuu kehämäiseksi aulan ja jumppasalin ympärille. 
Koulurakennus hyödyntää maastomuotojen mukaisesti 
monitasoratkaisua elävällä tavalla. Pohjakerros jää katunäkymässä 
kaupunkikuvallisesti katveeseen, samalla muodostaen tiivistä 
rakennuksin rajatun koulupihan, jota on hyödynnetty ulkotakoin, 
pelikentin ym. Varsinainen kenttämäinen koulupiha jää rakennuksen 
pohjoispuolelle. 

Poikkeamispäätöshakemuksessa esitetään Botby grundskolanin 
laajentamista C-rakennuksen ulokkeen alle täydentyvällä 
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rakennusosalla. Lisäksi koulun B ja C -osat yhdistetään 
käytävärakenteella, samoin kuin A ja B -osat.

Esitetyssä laajennusmallissa C-rakennuksen pohjakerrokseen sijoittuu 
kaksi uutta luokkatilaa, alkuperäisen sisäänvedetyn runkorakenteen 
vapaaksi jättämään tilaan. Uusien luokkahuoneiden ryhmittely seuraa 
varsinaisen luokkahuonekerroksen alkuperäistä mallia. Luonnoksessa 
alkuperäinen oppilaskunnan huone pohjakerroksessa, nykyinen 
kirjastohuone, on liitetty osaksi laajempaa opetustilaa. Oppilaskunnan 
tila on julkisivussa jäsennöity pienimittakaavaiseksi yhtenäiseksi 
lasirakenteeksi, joka on erottanut sen tavanomaisten luokkatilojen 
ilmeestä, ja tätä mallia myös uudet laajennusosien julkisivut seuraavat. 
Esitetty laajennusluonnos jättää edelleen alkuperäistä vapaata 
runkorakennetta näkyviin koulupihan suuntaan pohjoiseen, jota voi 
pitää pääkatselusuuntana.

Koulun tiloja voidaan laajentaa ulokkeen alla nykyisen kantavan rungon 
puitteissa, turmelematta kohteen rakennus- ja kulttuurihistoriallisia 
arvoja. Kaupunginmuseon kannan mukaan luonnoksessa esitetty 
laajennus on mahdollinen rakennuksen ominaisluonteen mukaisesti. 
Muutoksessa tärkeää on seurata kohteen modulaarisen 
julkisivuarkkitehtuurin ilmettä ja periaatteita. 

Kaupunginmuseo puoltaa poikkeamispäätöshakemusta C-rakennuksen 
laajentamisen osalta. Rakennusmassoja yhdistäviä käytäväsiipiä A-, B- 
ja C-osien kesken ei ole esitetty poikkeamispäätöshakemuksen 
aineistossa. Näiden osalta kaupunginmuseo näkee suunnittelun 
jatkamisen mahdollisena, ja kommentoi jatkossa esitettyjä 
suunnitelmia.
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