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SELOSTUS Kuninkaantammen peruskoulu ja päiväkoti ”HYRRÄ”

Kaupunkikuva

Tammitalo rakentuu asuinalueen kohtauspaikaksi. Rakennus sijoittuu tontin luoteiskulmaan
Kuninkaantammen aukion ääreen. Pääsisäänkäynnin puolelle muodostuu oma julkinen sisääntuloaukio, joka
samalla tekee tilaa Karmiinikujan varrella oleville vastapäisille asuinrakennuksille. Rakennuksen massa
muodostuu yhden viherlapekaton alle keskeistilan ympärille kootuista eri toimintojen kortteleista. Kattomuoto
nousee maanpinnan muotoa mukaillen pihan puolen kaksikerroksisista osista nousten aukiolle päin
kolmikerroksiseksi rakennukseksi. Näin saadaan muodostettua aukiolle tilallisesti rajatumpaa ja luonteeltaan
julkisempaa kaupunkitilaa. Sisääntuloaukio kutsuu luoksensa oleskelemaan ja se toimii lisäksi
polkupyöräparkkina. Aukion puolen viistetty rakennusmassa imaisee ihmiset sisäänsä rakennuksessa
olevaan keskeistilaan. Sisäpihan puolella on pienimittakaavaisempaa massoittelua ja tunnelma on
yksityisempi.

Julkisivujen materiaalina on vaalean keltaisen sävyinen, muurattu tiili. Tiilen tekstuuri on vaihteleva ja
muurauksessa tavoitellaan juurevuutta ja maanläheisyyttä. Sävyt mukailevat Kuninkaantammen ympäröivää,
rauhallista murrettujen maavärisävyjen värimaailmaa. Pääsisäänkäynnin viistettä on korostettu
kokonaisuudesta poikkeavan värisellä tiilellä. Tiililadonnan ja ikkuna-aukotuksen leikkisyydellä ja tiilestä
muuratuilla ikkunakehyksillä tuodaan hienovaraisesti vaihtelevuutta julkisivuihin. On haluttu luoda rakennus,
joka kestää aikaa sekä teknisesti että esteettisesti. Voimakkaita värejä voidaan käyttää pienemmissä
rakennusosissa kuten ikkunakarmeissa. Sisäkulmissa katon lape ottaa eri suuntia ulkoseinien viisteiden
suhteen muodostaen mielenkiintoisia sekä yllättäviä tiloja ja muotoja sisäänkäyntien kohdille. Lappeen
alapinnassa on käytetty kuultokäsiteltyä puuta, joka tuo pehmeyttä ja kontrastia materiaalipalettiin.
Aurinkoenergiaa hyödynnetään sekä julkisivujen että katon kautta. Kattolape suuntautuu luonnostaan
etelään ja aurinkopaneelien/-keräimien sijoittaminen käy vaivatta arkkitehtuurin kärsimättä.
Liikuntasalikorttelin päädyssä on haluttu tuoda uusiutuva energiamuoto myös näkyviin arkkitehtuurin keinoin.
Aurinkokeräimet on koottu yhdeksi julkisivuaiheeksi seinän yläosaan peilaten samalla ympäristöä ja taivasta.
Kattolappeen maltillinen kallistus tuo huleveden viivytykseen tarkoitettua viherkattoa katutason mittakaavan
korkeudelle muodostaen viidettä julkisivua Kuninkaantammenkierrolta päin katsottuna.

Sisätilat ja toiminnallisuus

Tilallisesti ja toiminnallisesti rakennuksen yhteisöllisyyttä korostava sydän on koko rakennuksen korkuinen
keskeistila, joka toimii ruokalana ja oheistiloineen juhlasalina. Torin ja esikoulukorttelin ottaminen mukaan
ruokailutilaan saadaan juhlatapahtumiin mahtumaan jopa yli 500 ihmistä. Liikuntasali on nostettu toiseen
kerrokseen ja tällä on saavutettu kaupunkirakenteeseen tiiviisti sijoittuva rakennusmassa sekä tilallisesti
lyhyet välimatkat keskeistilasta eri kortteleihin. Lisäksi on vältetty tilakorttelien toimiminen ns. läpikulkutilana.
Tilat ryhmittyvät niin että päiväkodin tilat ovat etelään päin suuntautuvassa korttelissa ja siitä vastapäivään
kiertäen mennään vanhempiin ikäluokkiin. Kulku ulkoa sisään tapahtuu aina ensin märkäeteisten kautta
ennen kuin siirrytään toiminta-alueille ja kortteleihin. Esikoulu ja ala-asteen sisäänkäynnit ovat rakennuksen
kainaloissa ja päiväkodin taas rakennusmassan kulmassa syvennyksessä, jossa on myös toisen kerroksen
etelään suuntautuva lasitettu viherhuone. Ulkoseinien viisteillä ja harkituilla koordinaatistosuuntien
vaihteluilla saadaan keskeistilaan luonnonvaloa ja kuin itsestään muodostuu erilaisia tiloja ja tilasarjoja;
julkisia, intiimejä, matalia, korkeita, avoimia, sulkeutuneita. Tilakorttelit ja porrashuoneet on sijoitettu niin että
asukas- ja Iltakäyttö onnistuu luontevasti. Asukastilat sijoittuvat välittömästi sisäänkäynnin läheisyyteen.
Hallintotilat, oppilashuolto ja ilmastointikonehuoneet ovat 3.kerroksessa suuntautuen pohjoiseen ja itään
päin.

Ulkotilat ja liikenne

Tontille ja pihalle voidaan saapua useista suunnista kävellen ja polkupyörällä. Henkilöautoliikenne ohjataan
Ultramariininkujan LPA alueen kautta. Alueen maanpinnan korkeusvaihtelun takia pihaa on jaettu
katsomoportailla ja maanpinnan muotoiluilla eri tasoihin. Tasoeroista huolimatta piha on esteetön. Tasoeroa
hyödynnetään lisäksi leikkivälineiden kuten liukumäkien sijoittamisessa. Katsomoportaan yhteydessä metsän
siimeksessä on puurakenteinen kota rakennelma, joka toimii oleskelupaikkana ja esiintymislavana.
Pienimpien lasten leikkialue on päiväkotikorttelin sisäänkäynnin lähellä ja kunkin ikäryhmän pihat sijaitsevat
aina lähellä kyseisiä tiloja. Luonnonvaraista metsikköä, metsänpohjaa, polkuja ja kallioita säästetään ja
käytetään hyväksi päiväkoti- ja koulutoiminnassa. Poluilla voi harrastaa juoksua, kallioilla skeittausta ja
metsässä kerätä mustikoita. Hyrrämäisesti päärakennuksen suhteen sijoittuvat pitkänomaiset katokset ja
ulkovarastot toimivat toimintansa lisäksi pihoja rajaavina elementteinä.

Kokonaisala 4675 brm²
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KUNINKAANTAMMEN KYLÄTALO

YLEISKUVAUS JA ARKKITEHTUURI

Ehdotuksessa Kuninkaantammenaukion laidalle muotoutuu alueen uusi kyläkeskus.
Rakennuksen liittyminen kevyen liikenteen pihakatuympäristöön on toteutettu suora-
kulmaisilla toisistaan porrastetuilla tilakappaleilla, jotka katutasolla kootaan yhteen voi-
makaspiirteisellä, monitoimitalon toimintaa tukevalla puurakenteisella katosaiheella.

Rakennusta kiertävä katosaihe sekä rakennuksen yksikerroksiset osat toteutetaan vi-
herkattoisina. Kaksikerroksisten osien sekä korkeiden aula- ja salitilojen kattoratkaisuksi
on ehdotuksessa tutkittu sekä tasaista viherkattoratkaisua, että aurinkopaneelein ete-
lään suuntautuvia harjakattomassoja viherkaton lisänä. Katosaiheen läpi kasvavat ra-
kennusmassat ovat korkeimmillaan kolmen kerroksen korkuisena Kuninkaantam-
menaukion kulmassa luoden paikasta selkeän, mittakaavaltaan miellyttävän maa-
merkin ja kohtaamispisteen alueen asukkaille.

TONTIN KÄYTTÖ, TILAJAKO JA YHTEENVETO TOIMINNOISTA

Kuninkaantammen kylätalon L-muotoisen massan itäpäässä sijaitsee varhaiskasvatuk-
sen toiminnot ja etelässä esi- ja perusopetuksen oppimiskorttelit. Sakaroiden kohtaa-
mispisteeseen sijoittuvat rakennuksen yhteisölliset toiminnot ja tilat.

Pääsisäänkäynniltä saavutaan aulaan, joka muodostaa kylätalon sydämen. Näyt-
tämö avautuu kahteen suuntaan, mikä monipuolistaa salin ja aulan käyttöä erilaisissa
tapahtumissa. Aula yhdistyy ruokala- ja olohuonetiloihin, jotka liittyvät osaksi ulko-ope-
tustiloja. Ilta- ja asukaskäyttö on rajattavissa rakennuksen pohjoisen sisäänkäynnin lä-
hettyville, josta on kulut pukuhuoneisiin, liikuntasaliin, musiikin ja näyttämön tiloihin sekä
toisen kerroksen taidetilaan, terveydenhuoltotilaan ja oppimiskortteliin.

Varhaiskasvatuksen tilat ovat yhdessä tasossa, joka on porrastettu aulan tasosta alas-
päin esteettömällä tilaluiskalla. Päiväkodin toimialueet asettuvat yhteisöllisten monitoi-
miaulojen ympärille. Pienten lasten ruokala ja päiväkodin henkilökunnan tilat sijoittuvat
lähelle Kylätalon yhteisöllisiä tiloja.

Eteläpuolen esi- ja perusopetuksen tilat laskeutuvat maastoa mukaillen kohti Kunin-
kaantammenkiertoa ja rakennuksen piha-aluetta. Jokaisen oppimiskorttelin keskellä
sijaitsee yhteisöllinen aukio, joka kokoaa korttelin toimijat yhteen. Aukiolta jakaudu-
taan intensiivi- ja pienryhmätyötiloihin, jotka ovat yhdisteltävissä joustavasti esimerkiksi
siirtoseinin.

Rakennusta kiertävän katoksen alle sijoittuu ulko-opetustiloja sekä pyörien ja rattaiden
säilytyspaikat. Tontin korkeuserot on huomioitu esteettömin luiskauksin sekä rakennuk-
sen sisällä, että sen ulkopuolella katoksen alla. Piharatkaisu hyödyntää loput tontin kor-
keuseroista, jonne rakennuksen aktiivinen toiminta jatkuu.



PIHAN TOIMINNOT

Pihalla on metsän tunnelmaa. Olevaa puustoa, tontin eteläreunan metsikkö sekä kal-
lioalueita ja maakiviä säilytetään. Lisäksi etelässä sijaitsevalle sisääntuloaukiolle ja muu-
tamin kohdin pihalle on istutettu tammia, joista kasvaa vähitellen kouluyhteisön maa-
merkkipuita.

Pihan toiminnot, oleskelupaikat ja leikkivälineet jäsentyvät keskellä kulkevan pihareitin
varteen sijoittuville aukioille. Pienten lasten piha on rajattu lähelle rakennusta. Polvei-
leva tukimuuri jakaa pihan rakennetumpaan yläpihaan ja metsäisempään alapihaan
ja samalla alapihan puolelle muodostuu kiipeilyseinä. Kuninkaantammenkierron suun-
taan piha rajautuu kivimuurilla.

Yläpihan kallioalueet liittyvät pihatasoon puuterassein. Kallion kainaloon säilytettävien
mäntyjen läheisyyteen sijoittuu puutasoista rakennettu puuauditorio. Alapihalla koivi-
kon siimeksessä on sadepuutarha ja säilyvän metsäsaarekkeen alueelle sijoittuu laho-
puutarhoja, jotka rakennetaan tontilta poistettavasta puustosta. Alapihan laidalla
mutkitteleva hakepintainen polku johtaa metsikön läpi yläpihalle.

Pihalla käytetyt materiaalit ovat luonnonmukaisia, reitit soraa ja putoamisalusta pää-
osin turvahaketta. Pihaa rajaavat muurit on rakennettu tontilta louhitusta kivestä.

RAKENNEJÄRJESTELMÄ JA LAAJENNUSVARAT

Opetus- ja varhaiskasvatustilojen pääasiallisena rakennejärjestelmänä käytetään puu-
rakenteisia tilamoduuleita. Esivalmistettavien tilamoduulien käyttö tukee rakentamisen
aikaista turvallisuutta, kuten kosteudenhallintaa. Yhteisöllisen aula- ja liikuntasaliosan –
kylätalon sydämen – rakenteena käytetään puisia CLT-elementtejä. Hybridiraken-
teella saadaan luotua terveellinen, merkityksellinen ja tilallisesti kiinnostava puinen mo-
nitoimirakennus Kuninkaantammilaisten aktiiviseen käyttöön.

Rakennuksen laajennusvara on ehdotuksessa esitetty kahtena variaationa. Moduuli-
rakentaminen mahdollistaa kevyehkösti lisäkerroslaajentamisen, jota on tutkittu yksi-
kerroksisten päiväkodin ja opetustilojen osalle. Lisäksi tutkittuna on erillinen laajen-
nusosaa pihalle tontin itäreunaan. Arkkitehtonisena teemana rakennusta kiertävä vi-
herkatosaihe mahdollistaa variaatiot kerroslukumäärissä ja kattotyypissä rakennuksen
viherkatospinnan yläpuolisissa osissa.

PINTA-ALALASKELMA

Bruttoala 5 000,0 brm2 Kerrosala, 4 329,0 kem2

Huoneistoala 4 183,5 hum2 vp-aukot vähennetty

YHTEENVETO HYÖTYALOISTA

Hyötyala yhteensä 3 581 hym2

Varhaiskasvatus 741 hym2 Hallinto ja henkilöstön tilat 278 hym2

Esiopetus 230 hym2 Ruoka ja muu huolto 437 hym2

Perusopetus 580 m2 Oppilashuolto 56 hym2

Juhla ja liikunta 505 hym2 Oppilaiden tilat 111 m2

Taito ja taide 335 hym2 Yhteisölliset tilat 308 hym2












