JOONA HULMI

VERMONRINTEEN PÄIVÄKOTI

Diplomityö Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunta
Pääohjaaja Rainer Mahlamäki
Ohjaaja Aulikki Herneoja

Tekijä
Pääohjaaja
Ohjaaja

Joona Hulmi
Rainer Mahlamäki
Aulikki Herneoja

Työn nimi
Sivumäärä
Kuvaplanssit

Vermonrinteen päiväkoti
54
6kpl

Koulutusohjelma
Opintosuunta

Arkkitehtuurin koulutusohjelma
Architectural Design

Helsingissä,
11.05.2015
Joona Hulmi

TIIVISTELMÄ

Suunnitelmapainotteinen diplomityöni Vermonrinteen päiväkoti koostuu rakennussuunnitelmasta
ja selostuksesta. Selostus taustoittaa puurakenteisen päiväkodin suunnittelutyötä ja siihen kuuluu
suunnitteluratkaisujen lisäksi kirjallista pohdintaa
suunnittelutyön kannalta minua kiinnostaneista
näkökulmista. Esittelen selostusosuudessa myös
viime vuosina rakennettuja päiväkoteja, joihin
olen tutustunut sekä nykyisen varhaiskasvatusmallin mukaisia toimintatapoja, jotka yhdessä
antavat pohjaa päiväkodin rakennustypologian
toimintaperiaatteiden ja tilaohjelman muodostamiselle.

Vermon alueella sijaitsevaa tonttia, jonka valitsin
suunnittelutyöni sijaintipaikaksi. Hankesuunnitelmasta poiketen ehdotan kahdeksanryhmäisen
päiväkodin sijaan viisiryhmäistä päiväkotia tontin
maastonmuotoihin ja kokoon vedoten. Olen laatinut tilaohjelman alkuperäistä tilaohjelmaa mukaillen. Olen tehnyt suunnitelman puurakenteisesta
päiväkodista, jossa on hyödynnetty clt-elementtitekniikkaa. Suunnitelmaosuudessa on esimerkkejä
rakenteellisista ratkaisuista, joilla havainnollistan
konseptinomaisesti miten rakennus voitaisiin
toteuttaa.

Diplomityössäni olen pohtinut miten yhdistää
suunnittelutyöhön arkkitehtuurin intuitiivisen,
poeettisen tai tiedostamattoman kokemisen näkökulmia. Rakennuksella on käyttäjän kannalta kokemuksellinen, tunteeseen tai intuitioon vetoava
puoli, ja siksi koen fenomenologiseksi kutsumani
lähestymistavan merkityksellisenä. Työni selostusosuus on lähtökohdaltaan reflektoiva ja se sisältää
myös itsereflektiota.
Rakennussuunnitelma pohjautuu Espoon kaupungin hankkeeseen rakentaa uusi päiväkoti Espoon
Vermoon. Vuonna 2013 tehdyssä hankesuunnitelmassa uuden päiväkodin sijainniksi esitettiin
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ABSTRACT

The Vermo Daycare Center is a design-oriented
Master’s Thesis that consists of a building design
and a written commentary. The commentary
forms background for the design task and it
includes my written reflection of the interesting
contents for the design. I refer to various recently
built daycare centers that I have found interesting
and the current standards of activity in the early
childhood education which together form the
base for the room program of the Vermo daycare
center.

to five, since the site was fairly tight and challenging. I formulated new room program by adapting the original one. The structure of the design
is a cross-laminated timber construction and it
includes conceptual detail drawings to illustrate
how the building could be realized.

During the design process I have discussed how
to connect intuitive, poetic or subliminal experiences of a space in the process of designing. In
the user’s point of view a building has experiential
qualities that appeal to her/his feelings or intuition and therefore I consider phenomenological
approach relevant. The baseline for the written
commentary is reflective and it includes also selfreflective features.
The design task is based on a project plan made
by the City of Espoo in 2013 to build a new daycare center in Vermo. I accepted the proposed
site, but instead of designing a daycare center for
eight daycare groups as proposed in the project
plan, I decided to reduce the number of groups
7
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JOHDANTO

Diplomityön aiheesta

Selostuksen näkökulmasta ja työskentelytavasta

Suunnitelmapainotteisen diplomityöni Vermonrinteen päiväkoti aiheena on puurakenteinen
päiväkotisuunnitelma Espoon Vermoon. Suunnitelmaosuuden lisäksi työni sisältää kirjallista
selostusta. Olen diplomityössäni suunnittelun
ohessa pohtinut miten tuoda arkkitehtuurin liittyvän intuitiivisen, poeettisen tai tiedostamattoman kokemisen näkökulmia ihmisten arkielämää
lähellä olevan rakennustyypin suunnitteluun.

Pohdin diplomityön selostuksessa suunnittelutyön tarkastelun ohella arkkitehtuurin intuitiivista
ja poeettista kokemista. Yleisemmällä tasolla
näitä pohdintoja voisi kutsua arkkitehtuurin
fenomenologiaksi, mutta koska diplomityöni on
suunnittelupainotteinen, en ole perehtynyt selostusosuutta varten fenomenologian perinteeseen.

Kahdestakin syystä päiväkoti suunnittelutehtävänä tuntui innostavalta ja syventymisaiheeseen
sopivalta. Ainutkertaisuudessaan kokemuksen
merkitys lapselle on erityinen, sillä lapsi havaitsee ja kokee ympäristöä ensimmäisiä kertojaan,
muodostaen ensimmäisiä muistoja. Rakennuksen
käyttäjien kokemisen ainutkertaisuuden lisäksi kyseinen rakennus arkisuudessaan kuraeteisineen,
askartelutiloineen ja leikkihuoneineen edustaa
hyvin rakennustypologiaa, joka on ihmisten
päivittäisessä kulutuksessa oleva puite nyky-yhteiskunnan yhdelle perustoiminnolle - ikään kuin
arkinen käyttöesine.
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Nähdäkseni arkkitehtuurin taustalla olevat ideat
sekä tilojen ja rakennuksen herättämä mielenkiinto ja tunnelma ovat merkittävässä roolissa sekä
paikan identiteetin muodostumisen että rakennuksen käyttäjien kokemuksen kannalta. Käsitykseen hyvästä ympäristöstä ja tilasta voidaan
liittää käytännöllisyyden ja kestävyyden lisäksi
myös yksilön ja yhteisön henkistä hyvinvointia
edistäviä tekijöitä. Niitä voivat olla rakennusten ja
tilojen tiedostettavat, mutta myös tiedostamattomaksi jäävät ominaisuudet.
Tarkastelun taustalla ovat käyttäjät eli päiväkodissa pääosin lapset ja hoitohenkilökunta. Tuon
esille aihetta myös reflektoimalla tiloja suhteessa
omiin kokemuksiini tai mielikuviini, tavoitteenani
havainnollistaa tilan tai arkkitehtuurin tietoista tai
tiedostamatonta kokemista - iästä huolimatta.

Selostusosuudessa pyrkimyksenäni ei ole antaa
selityksiä sille mitä intuitiivinen tai poeettinen
kokeminen arkkitehtuuriin liittyen on, vaan
ennemminkin reflektoida omia kokemuksiani ja
siten herättää ajatuksia sanallisilla tunnelmien
tai ajatusten kuvauksilla. Perustelen poeettiseen
kokemiseen liittyvien sisältöjen kirjallisen pohdinnan työssäni sillä, että subjektiiviset kysymykset
ovat omasta mielestäni hyvän päiväkodin kannalta olennaisia. Lisäksi menetelmänä itsereflektio tarjoaa mahdollisuuden koskettaa laajaksi
aihealueeksi kokemaani poeettisen kokemisen
problematiikkaa.
Työni selostusosuuden lähtökohtana on reflektoiva ote. Selostus pyrkii herättämään ajatuksia,
mutta sen ei ole tarkoitus toimia kuvauksena siitä
mitä suunnitelmassa on luvassa eikä myöskään
toimia suunnitelman perusteluna. Kursiivilla kirjoitettu osio on itsereflektiota eli tilan ja sen materiaalien kokemiseen liittyviä omia havaintojani ja
ajatuksiani, jotka jaan lukijan kanssa.

Kodista ja turvallisuuden tunteesta
Päiväkoti sanana herätti ajatuksen pohtia
hieman kodin käsitettä. Juhani Pallasmaa jakaa
asunnon ja kodin käsitteet erilleen: ”asunto
tai talo on kodin säiliö tai kuori. Suunnittelijan
käsitys talosta voi perustua muotoillun arkkitehtonisen objektin käsitteeseen, kun taas koti
on yksilöity asunto, asukas ikään kuin erittää
kotiaineksen asunnon tarjoaman kehyksen
päälle”. Pallasmaa huomauttaa, ettei koti ehkä
olekaan ”arkkitehtoninen ilmiö, vaan psykologinen, psykoanalyyttinen ja yhteiskuntatieteellinen. … Koti on yksilön persoonan ja perheen
sekä heidän ainutkertaisten elämänkuvioidensa
ilmaisu. Näin ollen koti on käsitteenä pikemminkin orgaaninen kuin esineellinen.” (Pallasmaa,
1994.)
Pallasmaa kirjoittaa kodin psyykensisäisen, moniulotteisen kokemuksen vuoksi olevan vaikea
kuvailla sitä objektiivisesti. ”Tämän vuoksi kodin
synnyttämien mielikuvien, tunteiden, kokemusten ja muistojen introspektiivinen ja fenomenologinen tutkiminen tuntuu olevan hedelmällinen
lähestymistapa analysoitaessa tätä käsitettä...”
Pallasmaa mainitsee kodin kuvailemisen vaikuttavan ”pikemminkin runo-, romaani-, elokuva-,

tai maalaustaiteen kuin arkkitehtuurin tehtävältä.” (Pallasmaa, 1994.)
Psykoanalyytikko Jussi Kotkavirta kertoo omakohtaisesta tapahtumasta puolitoistavuotiaan
lapsen kanssa. Lapsen vanhemmat ovat poissa
ja lapsi jää kotiin vieraamman aikuisen hoidettavaksi, jolloin tietoiseksi tultuaan omien vanhempien poissaolosta lapsi jännittyy ja ahdistuu.
Lapsi hakee itselleen tärkeän esineen, asettaa
sen aikuisen viereen, ahdistus väistyy ja leikki
jatkuu. Kommunikointi tapahtuu esineen välityksellä: lapsi pärisyttelee leikkiautoa ja turvaksi
haettu esine on läsnä. Ulkona lapsi koskettelee
autojen puskureita ja jatkaa pärisyttelyään. Kotkavirta katsoo episodin osoittavan sen, miten
tärkeitä esineet ovat ihmisille. Vanhemmat ovat
tärkeitä, mutta myös esineet ovat hyvin intensiivisen huomion kohteena alusta pitäen ihmisen
elämässä. (Kotkavirta, 2012.)
Kotkavirta kertoo edellisen kuvauksen liittyvän käsitteeseen transitionaalisista esineistä.
Kotkavirran ajatus on mielenkiintoinen myös
päiväkodin arkea ajatellen, sillä lapset viettävät
siellä suuren osan valveillaoloajastaan erossa
vanhemmistaan. Tästä näkökulmasta päiväkodin
suunnittelussa on nähdäkseni mielekästä pohtia

lapsen turvallisuuden tunnetta ja tavoitella
suunnitelmassa joitain kotiin ja lapsen kannalta
miellyttävään ja turvalliseen ympäristöön viittaavia piirteitä.
Päiväkodin tilat ovat suurelta osin lasten käytössä ja niihin on mahdollista lisätä lasten omia yksilöllisiä piirteitä. Tähän omaan ”kotiainekseen”
voidaan viitata esimerkiksi suunnittelemalla
tiloista henkilökohtaisiksi koettavia paikkoja.
Kiinnitysseinät omille piirroksille, piirustustaulut ja henkilökohtaiset lelusäilöt ovat myös
osa henkilökohtaisen tilan luomista julkisessa
rakennuksessa. Lisäksi sisätilojen mittakaava ja
polveilevuus, sekä mahdollisuus vetäytyä omiin
pieniin rauhallisiin pienryhmätiloihin lähestyy
ennemmin kodin luonnetta kuin julkista tilaa.
Sisätilojen materiaalit viittaavat myös julkisen
tilan sijaan kotiin liitettäviin mielikuviin lämmöstä: lattialla on hyvä ryömiä ja leikkiä sekä seiniä
on miellyttävää koskea.
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Hiljaisuudesta
Peter Zumthor vertaa rakennusten interiöörejä
instrumentteihin, jotka voivat kerätä, vahvistaa ja
välittää ääntä. Äänen käyttäytymisessä olennaista
on tilan muoto, materiaalit joita tila sisältää ja se
miten materiaaleja siinä on käytetty. Zumthorin
mukaan äänen voi yhdistää omakohtaisesti tiettyihin tiloihin ja ääni voi herättää mielikuvan, johon
kokija tuntemuksensa mahdollisesti heijastaa.
Zumthor kirjoittaa omakohtaisen esimerkin äänestä, joka herättää hänessä tunteita lapsuudenkokemuksiinsa: hänen äitinsä piti ääntä keittiössä,
pannut ja kattilat kolisivat ja Zumthor tiesi hänen
äitinsä olevan läsnä. Ääni toi Zumthorille mieluisan tunteen. (Zumthor, 2006.)
Melua ja hiljaisuutta pohtinut psykoanalyytikko
Kristiina Kuula on pohtinut hiljaisuuden ja melun
suhdetta sekä yksilön, että yleisesti yhteiskunnan kannalta. Yksilön kokemiseen liittyen Kuulan
mukaan äänimaailma on yhteydessä tilan kokemiseen. Ulkoapäin tuleva melu koetaan yleensä
tunkeutuvana, omaa tilaa häiritsevänä kun melu
tunkeutuu yksityiseen tilaan. (Kuula, 2014.)
Kuulan mielestä hiljaisuus puolestaan voidaan
liittää esimerkiksi pyhän kokemiseen ja vastaan12

ottamisen tilaan. Kuulan mukaan hiljaisuus on
yksilöllinen, kokemuksellinen asia; ulkoisessa
todellisuudessa ei juuri koskaan ole täyttä hiljaisuutta, mutta hän huomauttaa myös, että sisäistä
hiljaisuutta lienee kuitenkin vaikea saavuttaa lehtipuhaltimen ulinassa. Kuula toteaa, että on vaikeaa
havaita sellaista, minkä keskellä on kasvanut ja
mikä on läsnä kokoajan. Lisäksi Kuula reflektoi
myös omaa kokemustaan kahvilan äänistä: ”On
kuin tila avartuisi, rentoudun. Muutos tapahtuu,
koska taustalla kuulunut tasainen, voimakas hurina – jonkin koneen ääni – on äkillisesti lakannut.
Tulen äänestä tietoiseksi vasta, kun se on vaiennut.” (Kuula, 2014.)
Ajattelen, että ääni on tilan kokemisessa olennainen tekijä. Nähdäkseni arkkitehtuurissa hiljaisuutta voi tarkastella myös vertauskuvallisesti. Verraten arkkitehtuuria hiljaisuuden kokemiseen, voi
ehkä ajatella rakennuksen luontevaa asettumista
paikkaan myös hiljaisuutena: rakennus ei huuda itseään vaan on sopusoinnussa ympäristönsä kanssa. Kokonaisarkkitehtuuria tukeva detaljointi on
ehkä myös hiljaisuutta: arkkitehtoninen idea hahmottuu johdonmukaisen ja huolellisen detaljoinnin myötä ehyenä, vaikka kokonaisuus pitäisikin
sisällään suuren määrän teknisiä ja rakenteellisia

osia. Käyttäjää lähellä olevat pinnat muodostavat
kokemuksen kannalta olennaisen ulottuvuuden
ja siten hallittua materiaalien käyttöä voi verrata
hiljaisuuteen. Nähdäkseni myös luonnonvalon
hallittua tuomista sisätiloihin voi verrata hiljaisuuteen, sillä se voi osaltaan luoda tilaan rauhaa
ja levollisuutta, joiden koen olevan jollain tavalla
sukulaissuhteessa hiljaisuuden kanssa.
Kokemusta tilasta, siinä vietetyistä hetkistä, kanssakäymisestä tai tunnelmasta on vaikeaa kuvitella
miellyttävänä, jos tilassa on vallalla hallitsematon
meteli. Lopulta hiljaisuus äänen tasolla voi tukea
arkkitehtuuria: hiljaisuudessa huomio voi kiinnittyä ominaisuuksiin, jotka muuten saattavat jäädä
rakennetussa ympäristössä huomaamatta: materiaalien tuntuun, valoon, ääneen ja siihen, mitä
kokija itse näistä ajattelee ja tuntee.
Päiväkodinjohtaja Sari-Nina Kaidesoja näkee
päiväkodin arjessa hiljaisuudella arkkitehtonisten
arvojen lisäksi myös kasvatuksellisia arvoja. Pienryhmätoiminnan kautta päivähoidossa yleinen äänitaso saadaan laskemaan, ja mitä pienemmästä
lapsesta on kysymys, sitä enemmän lapset hyötyvät rauhallisesta ympäristöstä. (Kaidesoja, 2014.)

Kuva 0-1. Kuva tontilta.
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1. Päiväkodin suunnittelutehtävästä

Esimerkkejä päiväkodeista Suomessa ja maailmalla
Tutustuin Suomessa rakennettujen päiväkotien
tilaohjelmiin ja ratkaisuihin, kuten Toppelundin
(Käpy ja Simo Paavilainen), Ajurinmäen (AFKS),
Saunalahden (JKMM) ja Tuomarilan (Auer&Sandås)
päiväkoteihin. Lisäksi tutustuin muutamaan
ulkomaille rakennettuun päiväkotiin, kuten Ternitzin
päiväkotiin Itävallassa (AllesWirdGut), Elverhøj
–päiväkotiin Tanskassa (Henning&Larsen) sekä
Tellus Nursery School -päiväkotiin Tukholmassa
(Tham&Videgård).
Ajurinmäen
päiväkodissa
osallistuin opastettuun kierrokseen, jonka
kuluessa tein samalla päiväkodin johtajan Sari-Nina
Kaidesojan haastattelun. Esittelen tässä muutaman
viimevuosien aikana rakennetun päiväkodin, jotka
koin tavalla tai toisella erityisen kiinnostaviksi
suhteessa omaan suunnittelutyöhöni.
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Kuva 1-2.
Kuva 1-1.
AFKS-arkkitehtien suunnittelema Ajurinmäen päiväkoti
(2009) sijoittuu rinteeseen vanhan puutarhan paikalle.
Talon kauttaaltaan kirkkaanpunainen väri korostaa rakennuksen mielikuvia herättävää hahmoa. Päiväkodin pihan
tunnelmaa luovat rakennuspaikalla ennen sijainneen
puutarhan omenapuut ja kasvit, joita on säilytetty osana
leikkipihaa. (woodarchitecture, 2015.) Rakennuksen tilat
järjestyvät keskikäytävän varrelle ja rakennuksessa on
tilat kolmelle ryhmälle sekä tilat avoimelle päiväkotitoiminnalle. Rakennuksen keskellä sijaitseva puulla verhoiltu monitoimitila avautuu vapaasti sijoitelluista ikkunoista
rakennuksen takana sijaitsevaan kallioiseen luontoon,
muodostaen kuin taulunomaisia rajattuja näkymiä.
Rakennuksen mieleenpainuva ulkoinen hahmo sekä
leikkipihan puutarhamainen tunnelma ovat nähdäkseni
oleellinen osa sekä päiväkodin että lähiympäristön identiteetin muodostumista, jota pidin tavoitteenani myös
omassa suunnittelutyössäni.

JKMM arkkitehtien suunnittelema kilpailuvoittoon perustunut Saunalahden päiväkoti (2011) ja neuvola sijoittuu
kallioiseen ja mäkiseen maastoon. Rakennus esittäytyy
kadulle muurimaisena julkisivuna, muodostaen suojaisan
lasten leikkipihan metsän ja rakennuksen välille. Keskikäytävät saavat luonnonvaloa veistoksellisista kattoikkunoista. Rakennuksen tiilestä muurattu vaalea hahmo luo
paikalle vahvan identiteetin. Kadunpuoleisen julkisivun
erikokoiset rennosti sommitellut aukotukset ja massasta
ulos työntyvät erkkerit antavat rakennuksen rauhalliselle
hahmolle mielenkiintoisen ilmeen. Oman suunnittelutyöni lähtökohtiin verraten Saunalahden päiväkodissa
kiinnosti erityisesti rakennuksen suhde liikenteeseen,
rinteeseen sekä pihan takana olevaan kallioiseen luontoon. Päiväkoti sisältää tilat viidelle kotialueelle sekä
neuvolalle.

Kuva 1-3.
Henning Larsen arkkitehtitoimiston suunnittelema
Bernts Have asuinalueen Elverhøj –päiväkoti (2009) asettuu Bernts Haven asuinalueen kukkulaa vasten. Päiväkoti
sisältää 56 paikkaa 0-3 vuotiaalle lapselle sekä 80 paikkaa
3-6 vuotiaalle lapselle. (Henning Larsen, 2015.) Rakennuksen suhde ympäristöön ja lähimaastoon on erityinen:
ympäröivän alueen vihreät kentät jatkuvat rakennuksen
katolle, jolloin rakennuksen katto on myös kuin osa julkista viheraluetta. Rakennus on toiselta puoleltaan rinnettä
vasten, mutta varsinainen julkisivu aukeaa avarana auringon suuntaan. Yhdyskäytävä tilojen välillä on käytössä
lasten leikkejä varten ja se on suurine lasipintoineen ja
viherkasveineen kuin pihanomaista sisätilaa. Valoisan
ja avaran sisätilan pihanomainen luonne herätti omaan
suunnittelutyöhöni liittyen ajatuksen luonnon ja ympäristön liittämisestä sisätiloihin avarin näkymin.

1.1 Vermonrinteen päiväkodin suunnittelutehtävästä ja lähtökohdista

loppuvaiheessa Espoon kaupunki päätti pienentää
tontille esitettävää päiväkotia kuusiryhmäiseksi.

Espoon kaupunki on kaavaillut uutta päiväkotia
Vermon ja Mäkkylän asukkaille. Vuonna 2013
tehdyssä hankesuunnitelmassa uuden päiväkodin
sijainniksi esitettiin Vermon alueella sijaitsevaa
tonttia, jonka valitsin suunnittelutyöni sijaintipaikaksi.

1.2 Päiväkodin tilaohjelmasta yleisesti

Espoon kaupunki kaavaili tontille kyseisessä
hankesuunnitelmassaan päiväkotia kahdeksalle
kotialueelle. Tämän kokoinen päiväkoti ei kuitenkaan ole alueen asemakaavan mukainen vaan
vaatisi kaavamuutoksen. Tontin koko ja muoto
ovat lisäksi kahdeksanryhmäiselle päiväkodille
lähtökohtaisesti vaikeita ja RT-kortiston ohje päiväkodin pihan mitoituksesta ei toteutuisi. Esitän
diplomityössäni tontille viisiryhmäistä päiväkotia,
jonka tilaohjelman olen tehnyt Espoon kaupungin laatiman kahdeksanryhmäisen päiväkodin
tilaohjelman pohjalta. Valitsemani viisiryhmäinen
päiväkotisuunnitelma on kerrosalansa puolesta
olemassa olevan kaavan mukainen sekä täyttää
pihamitoituksen suositukset. Lisäksi viisiryhmäinen päiväkoti mahdollistaa suojavyöhykkeen ja
puuston säilyttämisen tontin reunoilla, joka tukee
alueen vehreiden piirteiden sekä lähitalojen asukkaiden pihojen suojaisina säilymistä. Diplomityön

Päiväkotien suunnittelussa tilaohjelmaan sisällytetyt toiminnot ja perusratkaisut pohjautuvat
nykyisiin näkemyksiin varhaiskasvatuksesta. Suomessa näihin periaatteisiin kuuluvat muun muassa
hoitajien henkilökohtainen kanssakäyminen lasten
kanssa, pienryhmätoiminta ja lasten osallistaminen itsenäisinä toimijoina. Nämä varhaiskasvatukseen liittyvät toimintamallit muodostavat pääperiaatteet päivähoitorakennusten tilavaatimuksille
ja –suunnittelulle. (Kaidesoja, 2014.)
Päivähoitojärjestelmää varten suunniteltujen rakennusten historia on lyhyt. Organisoidun hoidon
tarve syntyi 1800-luvun lopulla naisten siirryttyä
laajemmin kodin ulkopuoliseen työelämään ja lapsen tarpeista lähtevään ympäristön suunnitteluun
siirtyminen tapahtui vielä paljon myöhemmin.
Vaikka joitakin innovatiivisia päivähoidon ympäristöjä on syntynyt, ovat päiväkotien perusratkaisut
edelleen keskenään hyvin samankaltaisia. (RTohje, 2010.)
Lasten jakaminen kotialueisiin, niissä muodostettaviin pienryhmätoimintoihin sekä sisätilojen
yhdistäminen leikkipihaan ryhmäkohtaisten
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sisäänkäyntien ja eteistilojen avulla, asettavat tilojen järjestämiselle reunaehtoja rakennuksen toimivuuden näkökulmasta. Suunnittelutyössäni en
ole lähtenyt muuttamaan perusyksiköiden yleisiä
toimintaperiaatteita, kuten kotialueiden aktiivi- ja
lepohuoneiden yhteyttä, mutta olen tarkastellut
uudella tavalla yhteistiloja sekä perusyksiköiden
liittämistä niihin polveilevan monikäyttötilan
avulla.

1.3 Toiminnoista ja tarpeista
Varhaiskasvatuksen nykyisen mallin mukaisesti myös Vermonrinteen päiväkodin tilaohjelma
perustuu toimintamalliin, jossa päiväkodin lapset
jaetaan ryhmiin, joiden koko iästä riippuen on 1221 lasta. Lapsiryhmät jaetaan pienryhmiin, joissa
hoitajat järjestävät muutaman lapsen kokoisille
ryhmille toimintaa ja erilaisia leikkejä. Leikkien
onnistumiseksi pienryhmät tarvitsevat omia tiloja,
joissa muiden ryhmien toiminta ei häiritse ja keskeytä toisten pienryhmien toimintoja ja leikkejä.
Näihin leikkiin soveltuvien pienten ja rauhallisten
tilojen runsaus on siis pienryhmille järjestettyjen
päivittäisten toimintojen ja leikkien kannalta suotuisaa. (Kaidesoja, 2014.)
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Lapset viettävät suuren osan päivästä ulkona,
joten rakennuksen lisäksi leikkipiha on toinen
olennainen elementti päiväkodin arjessa. Piha
on käytössä päivän aikana useita kertoja siinä
missä useimmat rakennuksen sisätiloistakin,
mutta muina aikoina se on usein lähiasukkaiden
leikkikenttänä. (RT-ohje, 2010.) Rakennuksen
liittyminen leikkipihaan sekä kulku sisä- ja ulkotilojen välillä muodostavat olennaisen vaatimuksen
rakennuksen suunnittelussa. Ryhmien omat tai
kahdelle ryhmälle jaetut eteistilat ovat rakennuksen ja pihan kulkujärjestelyjen kannalta olennaisia.
Eteistiloja ja sisäänkäyntejä on monia, joihin on
mielellään järjestettävä johdonmukainen kulku
rakennukselle saavuttaessa ja sieltä lähdettäessä,
jotta lasten saattaminen aamulla ja hakeminen
illalla päiväkodista on luontevaa myös heitä saattaville vanhemmille.
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2. Paikan ja alueen taustoja sekä esitetyn
tontin ominaisuuksia

2.1 Vermon alueesta
Vermon alue sijaitsee Perkkaalla, joka on Espoon
Leppävaaran kaupunginosan pienalue. Perkkaa rajautuu pohjoisessa junarataan, jonka toisella puolella on
Mäkkylä. Lännessä Perkkaan alue rajautuu EteläLeppavaaraan, etelässä Ruukinrantaan ja idässä Helsingin Pitäjänmäkeen. Lähimmät julkisen liikenteen
yhteydet ovat paikallisjuna Mäkkylän juna-asemalta
sekä radan toisella puolella vanhan Turuntien linjaautoyhteydet.
Vermo on paikan nimi, joka esiintyy ensimmäisen
kerran 1500-luvun kartoissa. Vermon alueella sijaitsee nykyisin pientaloalue, mutta se on laajemmin
tunnettu lähinnä raviradastaan. Vermon Ravirata Oy
vuokrasi 1970-luvulla 20 hehtaarin maa-alueen, jolle
yhtiö rakennutti Suomen pääraviradan. Katsomo ja
ensimmäiset tallirakennukset valmistuivat vuonna
1977. (Vermo, 2015.) Ravirata on edelleen toiminnassa ja on merkittävä osa Vermon aluetta ja sen
tunnettavuutta.
Vermon alue on pienimittakaavaista ja rakenne väljää, eikä esitettyä tonttia ympäröivillä rakennuksilla
ole yhteisiä suuntia jotka muodostaisivat ympäristön
puolesta linjoja tai kaavamaisuutta. Alueella ei ole
muita julkisia palveluita. Vermo rajautuu luoteessa
18

junarataan ja tontin lähellä sijaitsee Mäkkylän junaasema. Muut lähimmät julkisen liikenteen yhteydet
sijaitsevat myös Mäkkylän puolella Turuntien varrella, josta saavutaan tontille junaradan alikulkusillan
läpi.

2.2 Päiväkodille esitetystä tontista
Vermon päiväkodille esitetty tontti sijaitsee rinteessä
hiljaisen ja mäkisen pientaloalueen keskellä. Tontti ja
asuinalue, Vermonrinne on vehreää ja puiden ympäröimää aluetta. Lähtökohta päiväkodille lähiympäristön piirteiden puolesta on otollinen, joskin tontin ahtaus ja kapea muoto, sille saapuminen liikenteellisesti
vain yhdestä kulmasta sekä sen suuret korkeuserot
tekevät päiväkodin sijoittamisesta tontille haastavaa.
Huomionarvoista on, että vastaavat ympäristön
lähtökohdat päiväkodille eivät ole etenkään nykyisiin suurkaupunkeihin ja kaupungistumisen ilmiöön
verrattuna itsestäänselvyyksiä, sillä metsäinen pientaloalue ei ole globaalissa mittakaavassa ehkä enää
tavanomaisin paikka uudelle julkiselle päivähoitorakennukselle. Suunnittelutehtävän yhtenä haasteena
onkin paikan luonnonläheisten ja rauhallisten ominaispiirteiden säilyttäminen, tai jopa korostaminen
päiväkodin ja asuinalueen eduksi.

Kuva 2-1. Ilmakuva vuodelta 1950: Vermon alue on
rakentamatonta. Junarata ja Turuntie (nykyisin Seututie
110) rajaavat Vermon aluetta pohjoisessa.

Kuva 2-2. Ilmakuva vuodelta 1969: Vermon alue on
edelleen vain peltomaisemaa, mutta idässä Helsingin
Pitäjänmäkeen on rakentunut pientaloja.

Kuva 2-3. Ilmakuvaan rajattu Leppävaaran kaupunginosa ja Perkkaan pienalue sekä
lisäksi merkitty Vermon sijainti.
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Kuva 2-4. Kaavio 1:2000, yhteydet ja
saapuminen tontille.
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Kuva 2-5. Kaavio 1:1000, tontin raja ja
valokuvien 0-1 ja 2-6...10 sijainnit
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Kuva 2-6. Näkymä tontin korkeimmalta kohdalta.

2-7.

2-9.

2-8.

2-10.
Kuvat 2-7...10. Näkymiä tontilta ja Vermonkujalta.
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Kuva 2-11. Asemakaavakartta alueelta. Päiväkodille esitetty tontti on merkitty Y-merkinnällä. Tonttitehokkuus esittämälläni viisiryhmäisellä
päiväkodilla on e=0,23 joten se on alueen asemakaavan mukainen.
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3. Suunnitelma

3.1 Sijoittuminen tontille ja pihajärjestelyt
Rakennus asettuu rinteeseen vapaamuotoisesti
katulinjaan tukeutuen. Rakennus sijoittuu tontilla
sen pohjoisreunaan, jotta leikkipiha jäisi etelään
auringon puolelle. Autopaikat ja saattoliikenne
on järjestetty kadunpuolelle, jolloin liikkuminen
päiväkodin sisäänkäynneille sisäpihan kautta on
luontevaa eikä saattoliikenne aiheuta merkittävää
uudelleenjärjestelyä tontin ja alueen kannalta.
Pihan ja rakennuksen asettelun tavoitteena on
jättää tontin reunoille suojavyöhykettä ja puustoa sekä rauhoittamaan päiväkodin ja leikkipihan
suhdetta lähellä oleviin rakennuksiin ja pihoihin,
aiheuttaen mahdollisimman vähän häiriötä. Puita,
kalliota, mäen muotoja ja korkeusvaihteluita on
pyritty säilyttämään mahdollisuuksien mukaan
lähtötilanteen kaltaisena.
Päiväkoti muodostaa oman maailmansa kivimuurilla suojatulle pihalle. Leikkipihat on ryhmitelty eri
mittakaavaisiksi tiloiksi: päiväkodin pihan aluetta
rajaavan kivimuurin sisällä pihat on jaettu hiekka – ja viheralueiksi, joita halkovat pienemmät
polut, sekä näiden lomaan sijoitetut leikkivälineet
ja -mökit. Leikkipihan polut muodostavat pienen
mittakaavan tiloja polkujen, puiden ja piharaken26

nusten välille. Rakennuksen ja pihan murtoviivat
elävät yhteistä muotokieltä ja muodostavat siten
kokonaisuuden ympäristön linjojen hajanaisista
lähtökohdista huolimatta.
Pihajärjestelyissä olen kiinnittänyt erityistä huomiota pienten lasten turvalliseen leikkialueeseen.
Jotta pienimmät lapset eivät jää isompien jalkoihin, on leikkialueet ja kotialueet järjestetty niin,
että yläpihalla on pienien lasten ryhmän oma
leikkipiha ja alapiha on isompien lasten käytössä.
Lisäksi tontin vieressä sijaitsevaa Sikurimyllynpuiston leikkialuetta voidaan käyttää tarvittaessa
kolmantena leikkipihana.

3.2 Rakennuksen ulkohahmon ja toimintojen
sijoittelun suhteesta
Rakennuksen ulkohahmon dominanttina on taiteltu katto, jonka alle tilat on jäsennetty omiin pienempiin yksiköihin. Näihin rakennuksen ulkohahmossakin näkyviin palikan omaisiin massoihin on
koottu eri toimintoja, kuten kotialueiden ryhmätilat, kuraeteiset ja henkilökunnan tilat, jotka asettuvat polveilevan polkumaisen monikäyttötilan
varrelle. Tähän polkuun liittyy yhteistiloja, kuten
pienryhmätilat, naulakot, kotikeittiö ja ruokailuti-

lat ja polun varrelta avautuu erilaisia näkymiä ulos
rakennuksen molemmille puolille.
Rakennuksen hahmossa ja julkisivujen sommittelussa on nähtävissä päiväkodin henkeen viittaavaa symboliikkaa: kadunpuoleinen suojaava
kuori avautuu sisäpihan puolelle kätkien sisäänsä
toiminnot ja lasten arjen, suojaten päiväkotia ja
pihaa ulkomaailmalta. Pohjoiseen päin eli kadun
puolelle rakennus on kuin rinnettä laskeutuva
hahmo, joka antaa ulkopuolelle hillityn ja rauhallisen ilmeen. Sisäpihan puolella kuori aukeaa ja
sen alla olevat tilalliset yksiköt asettuvat polveilevasti peräkkäin, muodostaen julkisivuun leikkisän
komposition. Taitellun katon alla olevat tilalliset
yksiköt on verhoiltu erilaisin rimotuksin tuomaan
hienovaraista vaihtelua julkisivuun.
Ryhmille 1-4 ulkoa tulevaa kuraa ja likaa kestävät
tilat on kerätty sisäänkäyntien tuntumaan omaksi
toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Ulkoapäinkin
hahmottuva eteisyksikkö sisältää kuraeteisten,
portaiden ja pienen varaston lisäksi wc-tilat,
jotka ovat hyvin tavoitettavissa myös ulkoleikkien
lomassa. Aikaisin aamulla tulevat lapset voivat
saapua toisen kerroksen sisäänkäynnin kautta, jolloin alakerran tiloja ei tarvitse vielä ottaa käyttöön
(Espoon toivomus). Toisessa kerroksessa sijaitsee

myös helposti saavutettavissa olevat neuvottelutilat, joissa voidaan järjestää hoitohenkilökunnan
palaverit sekä tapaamiset lasten vanhempien
kanssa.
Julkisivun aukotuksessa pääpaino on suurissa
ikkunoissa, jotka korostavat vaikutelmaa sisätilojen liittymisestä ulkotilaan. Laajat näkymät tuovat pihan luontoa ja luonnonvaloa eri suunnista
rakennukseen sisälle. Lasten korkeudella olevat
julkisivun pienet ikkunat avaavat lapsille myös
kokonaan omia näkymiä ulkotilaan ja lisäävät julkisivuun lasten kokoista mittakaavaa.

Kuvat 3-1 ja 3-2.. Rakennuksen luonnostelua.
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Joskus arkkitehtuuri rikkoo lyyrisyytensä, yllättää kokijan, muodostaa kokonaisuuden, komposition kontrasteineen. Tässäkin talossa on tilaa kylmälle ja lämpimälle,
kovalle ja pehmeälle. Puu vallitsee, se on rakennuksen runko, päämateriaali. Kivi,
paikalla valettu betoni ja pihan kalliot ovat kovia ja kylmiä, muodostavat puulle
kontrastin. Kivi luo alueet, joiden kautta kuljen, ensin pihalta, sitten eteiseen. Kivi ja
kura kuuluvat yhteen, ne kestävät toisiaan. Riisun kenkäni. Astun sisätilan lämpöön, puurungon keskelle.
Puun havaitsee tilassa vaivatta ja nopeasti, intuitiivisesti, yrittämättä. Sen väri on
moninainen, mutta taipuu lämpimään. Puun pinnan ja rakenteen voi tuntea olevan
samaan aikaan sekä pehmeä että luja. Tilalla on materiaalin puolesta historia jo
sen valmistuessaan: puun syyt ja renkaat, jotka nyt näkyvät, ovat lisääntyneet
vuosi kerrallaan. Siitä välittyy tilaan sen oma tarinansa; se on kasvanut ja elänyt jo
kerran, kukin puu omaan korkeuteensa asti. Se on nyt tilassa, muuntautunut ihmisten taloksi, johon se lisää oman ajallisen ulottuvuutensa. Puu on luonut tilaa joskus
jossain muualla. Metsässä sillä on ollut sen oma luonteensa, lajeittain, männyt
mäntykankailla ja koivut valkoisissa pystyriveissä. Puun kiertokulku on pysäytetty
taloon hetkeksi. Nyt sillä on tilassa omat värisävynsä, omat tapansa taipua kuivuudessa ja kosteudessa, tai oma lämpöarvonsa takassa.
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Kuva 3-3. Näkymä leikkipihojen puolelta
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3.4 Tilaohjelmaluonnos

Ryhmäkohtaiset tilat

Ryhmien jaetut tilat

Pihat ja kylmät tilat

Kotialueet 1-4:
aktiivihuone 35
lepohuone 33
naulakko 12
ryhmäkohtainen wc/pesutila 9

kuraeteinen 15 (kotialueille no. 1-2)
kuraeteinen 15 (kotialueille no. 3-4)
kuraeteinen 7 (kotialueelle no. 5)
inva-wc kuraeteisen yhteydessä 5 (x3)
pienryhmätilat 9 (x3)
varastot 2 (x3)

leikkivälinevarastot 5x5, lastenratasvarasto 20,
jätesuoja 20, kiinteistönhoitajan varasto 3

Kotialue 5:
aktiivihuone 33
lepohuone 33
wc/pesutila 9

Yhteistilat
sali 98
kodinhoitohuone 12
lukuparvi 17
pieni monitoimitila 28
le-wc 5
ruokailu- ja takkatila (sis kotikeittiö) 60
jakelukeittiö 30
siivous 7
varasto 4
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RT-ohjeen mukaan leikkipihantarve on
105x20m²=2100m² (RT-ohje, 2010.)
pihojen pinta-alat:
iso piha n 1480m²
pieni piha n 670m²

Henkilökunnan tilat
johtajan työhuone 12
henkilökunnan työtila 16
sosiaalitilat N, 15
sosiaalitilat M, 10
neuvotteluhuone 12
taukotila 16
huonetilat yht. noin 850 m²
lisäksi: tekniset tilat, iv-konehuone ja henkilöhissi

Yhteensä noin 1300brm²

Leikkipihat yhteensä noin 2150m²

Kuva 3-4. Rakennuksen, leikkipihojen ja pysäköinnin sijoittuminen 1:1000
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1.krs

2.krs

Kuvat 3-5. ja 3-6. Kaaviot tärkeimmistä sisäänkäynneistä ja yhteyksistä, 1:750. Iltakäytön sisäänkäynti (oranssi) sijaitsee alemmalla leikkipihalla ensimmäisessä kerroksessa. Lapsiryhmillä (vihreä)
on sisäänkäynnit molemmilla leikkipihoilla.
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Kuva 3-7. Pihasuunnitelma 1:500
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Kuva 3-8. Pohjapiirros 1.krs, 1:400

Kuva 3-9. Pohjapiirros 2.krs, 1:400
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Kuva 3-10. Julkisivu lounaaseen, 1:400

Kuva 3-11. Julkisivu koilliseen, 1:400
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Kuva 3-12. Julkisivu kaakkoon, 1:400

Kuva 3-13. Leikkaus B-B, 1:400
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Kuva 3-14. Näkymä kevyenliikenteenväylältä.

Kuvat 3-15...18. Esimerkkejä erilaisista julkisivuverhoiluista eri tilayksiköille, 1:30. Hienovaraista vaihtelua voidaan pihanpuoleisessa julkisivussa lisätä eri tilayksiköiden välille erilaisin verhoustavoin sekä puun eri asteisin kuultokäsittelyin.
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3.3 Rakennuksen sisätilan jäsentelystä
Rakennuksen sisätiloja yhdistävän polveilevan monikäyttötilan keskipisteenä on ruokailu- ja takkatila. Takka savupiippuineen muodostaa interiööreissä polveilevassa tilassa keskeisen päätenäkymän ja
on siten eri suunnista läsnä yhteistiloissa kuljettaessa. Muurattu piippu muistuttaa ulkona sisätilan
tulisijan lämmöstä ja luo yksityiskohdan ulko- ja
sisäarkkitehtuurin välille.
Aktiivihuoneet yhdistyvät yhteistiloihin yhdeltä
sivultaan lasiseinin, mutta tarvittaessa tilat ovat
suljettavissa sälekaihtimin. Myös lepohuoneista,
henkilökunnan tiloista ja neuvotteluhuoneista on
avattu näkymiä yhteistiloihin tuomaan sisätiloihin
tilallista monimuotoisuutta. Rakennuksen sisätilat
myötäilevät maaston muotoa laskien hienovaraisesti rinteen mukana ja luiskilla järjestetyt korkeuserojen vaihtelut tuovat vaihtelua sisätiloihin.
Rakennuksen sisätiloissa on korkeusvaihtelua ja
alemmasta kerroksesta avautuu korkeita ja valoisia
tiloja välipohjaan avattujen aukkojen kautta yläkertaan. Talotekniikka on sijoitettu tiloja yhdistävän
keskikäytävän alaslasketun katon yläpuolle. Taitellun vesikaton myötä toisen kerroksen huonetilojen
korkeus vaihtelee antaen rakennuksen sisäosille
tilallista vaihtelua. Polveilevaan yhteistilaan luonnonvaloa tulee myös kattoikkunoiden kautta.
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Rakennus on suunniteltu puurunkoiseksi ja siinä on
hyödynnetty clt-massiivipuuelementtejä. Puurunko
on jätetty näkyviin interiööreissä ja tarvittaessa sisäpinta on verhoiltu akustisista syistä visuaalisesti
samanlaisella perforoidulla puumonikerroslevyllä.
Detaljien tarkoituksena on konseptinomaisesti
esittää miten rakennus voitaisiin toteuttaa. Detaljipiirrokset kertovat myös rakennuksen hengestä,
kuten tavasta miten puuta siinä on käytetty ja
millä tavoin puumateriaali näkyy tilassa.

Kuva 3-19. Näkymä yhteistiloista.
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Kuva 3-20. Detaljit 1-7, 1:30

Kuva 3-21. Leikkaus A-A, 1:100
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Lopuksi
Työn edetessä aloin ajatella, että kirjallisen osion
merkitys on ollut hyvin henkilökohtainen. Käyttäjän asemaan asettautuminen ja tarpeiden näkeminen on antanut suunnittelutyölleni merkityksen
tunnetta. Lisäksi minua on opintojen alusta lähtien
kiehtonut arkkitehtuuriin liittyvä intuitiivisuus, joka
innostaa minua myös muissa taiteenlajeissa.
Selostuksen voi nähdä myös suunnittelutyön
aikaisena prosessinkuvauksena. Vaikka teksti ei
saumattomasti liitykään suunnitelmaosuuteen,
se on syntynyt rinnakkain suunnitelman kanssa.
Tekstissä käsittelen minua sillä hetkellä kiinnostaneita teemoja, jotka ovat todennäköisesti myös
antaneet suunnittelutyölleni suuntaa.
Suunnittelutyön ei välttämättä tarvitse pohjautua
kirjoittamiselle, mutta koen onnistuneen arkkitehtuurin taustalla olevan aiheen ja käyttäjän tarpeiden riittävän syvällisen ymmärtämisen, johon itse
pääsin sisälle kirjallisen pohdiskelun avulla. Toimintojen järjestämisen kannalta käyttäjien tarpeiden
syvällinen ymmärtäminen on tietysti useimmiten
itsestään selvä tavoite. Käytännöllisyyden ohella
rakennuksella on käyttäjän kannalta vielä tämä poeettinen, tunteeseen tai intuitioon vetoava puoli.

Tavoitteenani on ollut käytännöllinen ja toteutettava päiväkotisuunnitelma. Kuitenkin verrattaessa
työni selostusosuutta ja sen tematiikkaa käytännön suunnittelutyöhön, löydän siinä ristiriitoja
nykyisen rakentamiskäytännön kanssa. Ympäristöä
ja rakentamista tarkastellessani koen, että nykyrakentamisessa rakennuttajat eivät välttämättä esitä
kovin suurta intressiä tilan poeettisille ja laadullisille arvoille tai rakentamisen taustalla oleville
merkityksille; rakentaminen pohjautuu enemmän
määrälliselle, etenkin taloudellisille arvoille. Lisäksi
suunnittelutyön ja rakentamisen tiukat aikataulut
luovat suunnittelijalle haasteita suunnittelutyön
laadullisten tavoitteiden täyttämisessä.

hänen tilan ja ympäristön kokemustaan. Tällä
tavoin näkökulman löytäminen suunnittelutyöhön
ja pohdinnan liittäminen suunnitelman tekemiseen
tuntui luontevammalta.

Diplomityöni työskentelytapaan on kuulunut sekä
tiedollisia että intuitiivisia sisältöjä, joten suunnitteluprosessia voisi kutsua intuitiivisanalyyttiseksi.
Analyyttinen pohdinta ja intuitiivinen käsivarainen
luonnostelu ovat luontevasti vuorotelleet ja olleet
suunnitteluprosessissa rinnakkain. Samalla työni
selostusosuus on ollut kokeilua omasta intuitiosta
kirjoittamisesta. Työskentelytapaa kokeilin ensimmäisen kerran syventävien opinnoissani syksyllä
2012, jolloin pohdin suunnittelutyön ohella musiikin ja arkkitehtuurin yhteyksiä. Nyt olen yrittänyt
rajata pohdinnat lähemmäs käyttäjän näkökulmaa,
47
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