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Diplomityön aiheena oli päiväkodin suunnittelu Turkuun
Vilkkilänmäelle. Työ sisältää rakennussuunnitelman ja
selostusosan. Suunnitteluun painottuvaa työtä taustoitettiin
selostusosassa muun muassa tutustumalla ihmisen ja
ympäristön suhdetta käsittelevään kirjallisuuteen ja lasten
ympäristöjen suunnittelun erityispiirteisiin. Selostusosassa
käsiteltiin lisäksi suunnittelun kohteena olevan alueen taustaa
ja nykytilaa ja siten lähtökohtia rakennussuunnittelulle.
Päiväkotisuunnitelman taustalla on Turun kaupungilta saatu
toimeksianto, jonka tavoitteena oli selvittää päiväkotitoiminnan
sijoittumismahdollisuuksia
Vilkkilänmäeksi
kutsutulla
suunnittelualueella. Alue on asemakaavan mukaista puistoa, ja
tavoitteena oli arvioida, onko alueelle kaupunkikuvallisesti ja
toiminnallisesti mahdollista kaavoittaa tontti päiväkotitoimintaa
varten. Vaihtoehtotarkastelut esitettiin kaaviomaisina
havainnekuvina selostusosassa. Tarkastelujen johtopäätöksinä
valittiin reunaehdot päiväkotirakennuksen toteuttamiselle,
piha-alueille ja ympäristölle. Näiden lähtötietojen pohjalta
toteutettiin varsinainen päiväkodin rakennussuunnitelma.
Viiden päiväkotiryhmän käyttöön suunniteltu rakennus
sijoittuu puiston nurkalle täydentämään olemassa olevaa
kaupunkirakennetta. Rakennus sulautuu molemmista päistään
osaksi rinnettä ja puistoa. Puiston puolella päiväkodin tilat
avautuvat luontoon ja kietoutuvat puiston puolelle rajautuvan
pihan ympärille. Osittain kaksikerroksisen rakennuksen
alemman kerroksen katto on pihakäytössä, mikä mahdollistaa
suoran pihayhteyden myös toisen kerroksen tiloista.
Kattopiha yhtyy saumattomasti osaksi rinteeseen sijoittuvaa
metsämäistä pihaa. Kadun puolelta rakennuksen hahmo
on suoraviivaisempi, puiston puolella taas pehmeämpi ja
enneminkin luonnon maisemaan vertautuva. Päiväkodin
tilojen lähtökohtana olivat selkeät ryhmäkohtaiset luonnon
näkymiin avautuvat muunneltavat ryhmätilat, joita sitoo
yhteen lasinen puiston puolelle sijoittuva eteistilojen vyöhyke.
Työn tavoitteena oli suunnitella rakennus, joka tarjoaisi
turvallisen, mutta elämyksellisen ympäristön lapsille leikkiä,
kehittyä ja oppia.

ABSTRACT

The subject of the Master's Thesis was to design a day care
center in Vilkkilänmäki, Turku. The design-oriented Thesis
includes both a conceptual design for the building and written
commentary. The written commentary consists of analyses of
the starting points of the design task, such as the history and
current state of design area, and also includes a short study
about child-friendly environments.
The first part of the design project was assigned by the City of
Turku. The aim was to examine whether suitable conditions for
a day care center could be found in Vilkkilänmäki area. In the
present state the area is zoned for park use, and the decisions
about rezoning the area for day care use will be made based
on the conclusions of the Thesis. Alternative design schemes
were compared in diagrammatic illustrations. The comparison
concluded information on the suitable size, number of floors
and building typology suitable for the area. The design of the
building was done based on the gained information.
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The designed day care center has spaces for five day-care
groups. The building is located in the corner of the park and
complements the existing urban structure surrounding it. The
street facade is aligned with the urban structure. The facade
on the park side is curved and relates more to the nature. Both
ends of the building merge with the topography of the hill
forming a protected playground on the park side. The building
is partly one- and partly two-storied. Group spaces are located
in the two-storied section. The roof of the ground floor is used
as a playground and connects to a wooded playground on the
hill. This allows also the group spaces on the second floor to
have direct access outside.
The spatial concept for the day-care center facilities was to
create clearly defined but various and adaptable group spaces.
Spaces are combined together with a transparent circulation
zone. The aim of the Thesis was to create a safe but memorable
environment for children to play, grow up and learn.
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JOHDANTO

Diplomityöni aiheena on päiväkodin suunnittelu. Aihe työlle
syntyi, kun lähestyin Turun kaupunkia diplomityöaiheen
toivossa syksyllä 2013. Tehtäväkseni annettiin selvittää
päiväkotitoiminnan sijoittumismahdollisuuksia Vilkkilänmäeksi
kutsutulla suunnittelualueella. Alue on asemakaavan
mukaista puistoa, ja tavoitteena on arvioida, onko alueelle
kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti mahdollista kaavoittaa
tontti päiväkotitoimintaa varten. Tehtävänäni on tutkia
vaihtoehtotarkasteluna miten mahdollinen päiväkotitoiminta
voisi alueelle sijoittua. Tämän pohjalta voidaan selvittää
onko kaavamuutosprosessiin kannattavaa lähteä. Turun
Kaupungilta saamaani toimeksianto muodostaa diplomityöni
suunnitelmaosan perustan, jota olen lisäksi halunnut
täydentää rakennussuunnittelutasolle.
Suunnittelutehtävä jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä
osassa tehtävää lähestytään tutustumalla tarkasteltavaksi
osoitettuun alueeseen Vilkkilänmäellä historiakatsauksen
ja nykytilan analyysien muodossa. Toisessa osassa
vertaillaan ensimmäisen osan pohjalta vaihtoehtoja tontin
sijoittamisesta ja rajautumisesta alueella. Lisäksi tarkastellaan
rakennuksen mitoituksen ja tontille sijoittumisen vaihtoehtoja
kaaviomuodossa. Tarkastelujen pohjalta rajataan lähtötiedot
päiväkotirakennuksen suunnittelua varten. Työn kolmannessa
osassa esitellään laaditut konseptitasoiset suunnitelmat
päiväkotirakennuksesta.
Toteutettujen
suunnitelmien
tarkoituksena on siis myös osoittaa valittujen lähtötietojen
toteuttamiskelpoisuutta.

1. Aura, Horelli & Korpela 1997, Horelli 1981.

Päiväkoti on usein lapsen ensimmäinen kodin ulkopuolinen
ympäristö ja arkkitehtuurikokemus. Siirtyminen kodin
ulkopuoliseen hoitoon on ensiaskel elinpiirin laajentamiseen,
lapsen mahdollisesti ensimmäinen lähipiirin ulkopuolinen
sosiaalinen yhteisö ja oppimisen ja kehittymisen paikka,
jossa lapsi on itsenäisesti ilman vanhempiensa läsnäoloa.

Fyysisellä ympäristöllä on todettu olevan merkittävä vaikutus
fyysisen hyvinvoinnin ohella myös psyykkiseen hyvinvointiin.
Psyykkisellä
hyvinvoinnilla
ja
turvallisuudentunteella
taas on suuri vaikutus lapsen oppimiseen ja kehitykseen.
Kehitystä ja hyvinvointia tukeva ympäristö ei toki riipu vain
fyysistä puitteista, vaan suuri merkitys on lisäksi esimerkiksi
sosiaalisilla seikoilla.1 Arkkitehtuurin keinoin voidaan
kuitenkin vaikuttaa ennen kaikkea fyysisen ympäristön
muodostumiseen. Päiväkodin suunnittelijan haasteena
onkin kyetä huomioimaan suunnittelutyössä näitä fyysisen
ympäristöön liittyviä psyykkistä hyvinvointia lisääviä tekijöitä.
Edellä mainitusta syystä olen kaivannut suunnittelutyöhöni
taustoitukseksi lyhyen katsauksen ihmisystävällisen ympäristön
ominaisuuksia käsittelevään tutkimustietoon. Tavoitteenani
on lisätä ymmärrystäni siitä, minkälainen fyysinen ympäristö
voisi tukea ihmisten psyykkistä hyvinvointia, ja olisi täten
päiväkotitoiminnan tavoitteita tukeva lasten kasvuympäristö.
Diplomityön pääpainon olen kuitenkin halunnut pitää
varsinaisessa suunnittelutyössä. Kirjallisuustaustoituksen on
ollut tarkoitus toimia ajatusten herättelijänä suunnittelutyötä
tehdessäni, eikä niinkään löytää siitä suoria johtopäätöksiä
suunnitteluratkaisuihin.
Suunnittelutyön tavoitteita ovat ympäristöönsä sopivan ja sitä
täydentävän rakennuksen suunnittelu. Rakennuksen tulisi olla
riittävän elämyksellinen ja tarjota lapsille riittävästi moniaistisia
virikkeitä, mutta jättää samalla tilaa myös mielikuvitukselle.
Tavoitteenani on, että rakennus olisi ennen kaikkea toimintaa
suuntaava kehys. Jokapäiväinen toiminta voisi näin muokata
tiloja ja antaa niille niiden lopullisen luonteensa.
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On helppo todeta, että juuri pienet lapset, jatkuvasti
kehittyvinä yksilöinä, ovat ympäristön vaikutukselle kaikkein
alttiimpia. Elinympäristön merkitys lapsen kehitykselle kotona,
päiväkodissa ja koulussa on paljon tutkittu alue. Ihmisläheisten
ympäristöjen tutkimukseen liittyykin paljon tutkimusta
lasten ympäristöön liittyvistä erityistarpeista1. Monet näistä
tutkimuksista käsittelevät elinympäristöä kokonaisuutena,
mutta osa havainnoista on toki sovellettavissa myös yksittäiseen
rakennukseen ja sitä ympäröivään piha-alueeseen omana
ympäristökokonaisuutenaan. Tutkimustietoa hyödyntämällä
on mahdollista löytää uusia näkökulmia myös päiväkotien
suunnitteluun.
Arkkitehtuurin globalisoituminen on osaltaan vaikuttanut
siihen, että suunnittelijoilla on käytössään rajaton määrä toinen
toistaan erilaisempiin elinympäristöihin sijoitettuja esikuvia
rakennuksista. Tämän johdosta paikallisten lähtökohtien ohella
suunnitteluun vaikuttavat myös kansainväliset arkkitehtuurin
trendit, mitkä eivät ei välttämättä johda juuri suomalaisen
varhaiskasvatuksen tavoitteita palvelevaan ja paikkaan
sidottuun lopputulokseen. Rakennusta suunniteltaessa ei
sitä pitäisi tarkastella vain objektinomaisena kappaleena tai
veistoksena näkökulmasta, josta sitä ei todellisuudessa tulla
useinkaan havainnoimaan. Tällöin tilan muodostumisesta on
vaarana tulla vain rakennuksen muotoilun oheistuote.
Monet arkkitehdit ovat peräänkuuluttaneet arkkitehtuurin
inhimillisempiä arvoja. Juhani Pallasmaan mukaan opimme
suunnittelemaan taloja, emme, koteja. Hänen mukaansa
käsityksemme arkkitehtuurista perustuu enneminkin
täydellisesti muotoillun arkkitehtonisen objektin käsitteeseen.2
Varsinkin lapsille suunniteltaessa olisikin mittakaavan ja
tarkastelukulman huomioiminen ensiarvoiseen tärkeää.
Haasteensa suunnittelulle aiheuttaa myös miellyttävää
ympäristöä luovien esteettisten ominaisuuksien mieltymyksien
yksilöllisyys.3 Suunnittelijat painottavat kokemuksensa
visuaalis-esteettiseen näkökulmaan ja suosivat rakennetussa
ympäristössä yksinkertaisempaa tyyliä, kun taas ihmiset
yleensä korostavat sosiaalisia ja toiminnallisia tekijöitä ja
heitä miellyttää usein esteettisesti koristeellisempi tyyli.
Olemassa olevaa ympäristöä kunnioittavan arkkitehtuurin
on myös todettu tuottavan esteettisiä elämyksiä.4
12

Modernia arkkitehtuuria onkin usein kritisoitu liiallisesta
uudistuspyrkimyksestä järjestyksestä, mikä ei välttämättä ole
miellyttävään ympäristöön liitettävä ominaisuus. Tämä voisi
osin selitettyä sillä, että alkuperäinen ympäristömme luontokin
on kompleksista, järjestyksen ja kaaoksen kohtaamista. Kai
Nymanin mukaan olemme kadottaneet arkkitehtuurillemme
tutun kielen, joka on kompleksista ja sisältää sekä järjestystä
että kaaosta.5 Voisiko tässä olla syy siihen, että uusia
ympäristöjä ei useinkaan koeta yhtä viihtyisinä kuin vanhoja?

Seuraavissa kappaleissa on poimittuna lyhyesti joitakin
ihminen-ympäristö -tutkimuksen havaintoja, jotka olen
kokenut tarpeellisiksi taustoittamaan suunnittelutehtävääni.
Eräs kiinnostavista ihminen-ympäristö -tutkimuksen aiheista
on paikan käsite. Mikä erottaa tilan paikasta? Miksi joihinkin
paikkoihin on vaikeampi juurtua ja toiset paikat taas koetaan
omiksi? Ihmisen elämä on suhteessa erilaisten paikkojen
verkostoon, johon kuuluu esimerkiksi koti, asuinalue, ja
kotikaupunki. Paikkoihin liittyy ihmisiä, asioita ja esineitä. Kun
tiloihin tai ympäristöihin kiinnittyy kokemuksia, tuntemuksia,
aistimuksia, muistoja tai merkityksellisiä tapahtumia,
niistä tulee henkilökohtaisesti koettuja paikkoja7. Paikaksi
muodostuminen edellyttää siis henkilökohtaista suhdetta
ympäristöön.8 Jo kauan sitten on havaittu, että kun ihmiset
kokevat paikan omakseen, he myös pitävät paikoista huolen, ja
sosiaalinen valvonta toimii.9

Vaikka arkkitehtuurin alalla ei suuressa määrin tietoisesti
hyödynnetäkään
ympäristöpsykologista
tutkimustietoa,
pidetään kuitenkin usein tiettyjä ympäristöstä lähtöisin olevia
suunnitteluperiaatteita lähes itsestään selvinä suunnittelun
lähtökohtina. Olemme oppineet nämä taidot koulutuksemme
ja kokemuksen kautta, ja eräällä tapaa monet ihmisläheisyyden
tutkimuksen näkökulmat ovat tulleetkin alitajuiseksi osaksi
jokapäiväistä suunnittelua. Hyvä osoitus tästä on se, että lapsen
kehitystä tukevaan ympäristöön tähtäävä näkökulma välittyi
myös RT-kortiston päiväkotisuunnittelua koskevista ohjeista6.
Päiväkotia suunnitellessaan arkkitehti voi myös muistella omaa
lapsuuttaan, ja löytää sitä kautta lapsia miellyttäviä ympäristön
ominaisuuksia. Koenkin, että kaikista rakennustyypeistä juuri
päiväkodeissa on ihmisläheisyys eniten läsnä. Voisiko tämä
johtua siitä, että lapsille suunniteltaessa kohtaamme väkisinkin
viihtyvyyden ja turvallisuuden perustarpeet paljaimmillaan?
Vaikka voimme näemmä päästä suunnittelussa hyviin
ratkaisuihin myös intuitiivisesti, tuntuu että lopputuloksen
onnistumisessa on mukana myös jonkin verran sattumaa.
Olisiko tutkimustiedosta mahdollista löytää vastauksia siihen,
mistä hyvä ympäristö oikeastaan koostuu? Mahdollistuisiko
tällöin tiedostavampi ihmislähtöinen suunnittelutapa? Näitä
teemoja voisi arkkitehtisuunnittelussa tiedostaa nykyistä
enemmän ja erityisesti päiväkotia suunniteltaessa tämä aihe
nousee huomionarvoiseksi. Hyvää ympäristöä muodostaviin
elementteihin ei ole aivan helposti löydettävissä yksiselitteisiä
vastauksia, mutta ehkä tutkimustietoon perehtymällä olisi
mahdollista löytää joitakin ajatuksia, jotka veisivät suunnittelua
lähemmäs ihmisläheisemmän ympäristön tavoitetta.

1. esim. Kyttä 2003.
2. Pallasmaa 1994.
3. Kyttä 2004, 30
4. Kyttä 2004, 30, 33, 36.
5. Nyman 2008.
6. Rakennustieto 2010

7. Aura ym. 1997, 127
8. Aura ym. 1997, 16-17.
9. Jacobs 1961
10. Töyssy ym. 1999, 213
11. Aura ym. 1997, 9
12. Kyttä 2004, 71, 2008
13. Horelli & Kyttä, 2001.
14. Ojanen 2001
15. Kyttä, 2008, 1.
16. Salonen 2005, 13-14.
17. Rakennustieto 2010
18. Kyttä 2004, 58
19. Nuikkinen 2005
20. Nuikkinen 2005, 13.
21. Kyttä 2004, 30.
22. Salonen 2005, 124
23. Salonen 2005, 85-87

Edellytys ympäristösuhteen kehittymiseen on olemassa jo
lapsuudessa. Ihannetapauksessa elinpiiri laajenee asteittain
ja mieleen muodostuu kokemuksilla täydentyvä paikkojen
kartta, jota uudet kiinnostukset, tunteet ja kokemukset yhä
täydentävät.10 Lapsen elinpiiriin kuuluu ehkä aluksi vain koti
ja mahdollisesti oma piha. Vähitellen kokemuspiiri laajenee
ja mukaan tulevat esimerkiksi päiväkoti ja leikkipuisto. Nämä
muodostavat lapselle tärkeän toiminnallisen ympäristön, josta
muodostuu elämän paikkojen perusta. Lapsuuden paikat
säilyvätkin usein mielessä läpi elämän11. Lapsiystävällisiä
ympäristöjä tutkineen Marketta Kytän mukaan lapsen suhde
ympäristöön kehittyy parhaiten toiminnallisesti aktiivisessa
vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Tärkeää on turvata
lapselle mahdollisuus tutustua ympäristöönsä ja löytää siitä
kiinnostavia mahdollisuuksia eli tarjoumia, mikä taas inspiroi
etsimään lisää. Itsenäisen liikkumisen mahdollisuudet ovat
olennaisessa osassa tätä kehitystä.12 Lapsiystävälliselle
ympäristölle tunnusomaista on riittävä turvallisuus ja
hallittavuus ympäristössä, joka on samalla kiehtova ja
salaperäinen (kuva 0-3.). Parhaiten näiden ominaisuuksien
yhteensovittaminen onnistuu mittakaavaltaan inhimillisessä
luonnonläheisessä ympäristössä.13 Parhaimmillaan ympäristö
voi luoda iloa ja onnistumisen tunteita ja tukea silloin lapsen
kehitystä.14 Leikkiessään sisällä ja ulkona lapsi rakentaa
suhdettaan ympäristöönsä ja samalla asuintalon pihasta tulee
kotipiha ja päiväkodin ryhmästä oma ryhmä.15

Oppiminen tehostuu, kun siinä on mukana tunteita,
omakohtaisuutta ja kokemuksellisuutta.16 Lapsi ei ole
ympäristössään passiivinen vaikutteiden vastaanottaja,
vaan aktiivinen toimija.13 Nykyinen varhaiskasvatuksen
näkemyskin painottaa lapsen omaa kokemusta, osallisuutta
ja oppimista tekemisen kautta. Edellytyksenä tässä on,
että lapsen tarpeista on huolehdittu ja hän voi suunnata
mielenkiintonsa toisiin lapsiin, ympäristöön ja toimintaan.17
Päiväkotirakennuksen elämyksellisyyden merkitystä kasvatusta
ja opetusta tehostavana tekijänä ei siis voida painottaa liikaa.
Kasvatusta tukevasta ympäristöstä lapsi löytää ne asiat,
jotka haastavat häntä kehittämään valmiuksiaan tai sopivat
hänen mittasuhteisiinsa. Oven kahva tarjoutuu tartuttavaksi,
portaan alusta piilopaikaksi, pitkät käytävät juostaviksi
tai penkit kiipeiltäviksi18. Arkkitehti Kaisa Nuikkinen on
perehtynyt koulujen osalta ympäristöpsykologian teemoihin
kirjassaan ”Terveellinen turvallinen koulurakennus”19. Kirjan
keskeisenä kysymyksenä on ollut fyysisen kouluympäristön
vaikutukset hyvinvointiin. Hänen johtopäätöksensä ovat osin
sovellettavissa myös päiväkotirakennuksiin. Myös hän korostaa
oppimisympäristön monipuolisuutta. Elämysten ja tunteiden
läsnäolo tehostaa oppimista.20 Kun toimintaan sisältyy tunteita
ja elämyksiä, siitä jää vahvempi muistijälki.
Tutkimusten mukaan esteettisesti miellyttävän ympäristön
tunnusmerkkeinä
voidaan
pitää
jäsentyneisyyttä,
salaperäisyyttä,
monimutkaisuutta
ja
luettavuutta.
Olennaista on kuitenkin näiden välinen suhde ja ympäristön
esteettistä miellyttävyyttä tulisi tarkastella kokonaisuutena,
eikä vain yksittäisten rakennusten osalta.21 Arkkitehtuuri
ja kaupunkisuunnittelu ovat yleisesti suosineet helposti
jäsennettäviä linjoja. Näistä koostuvat kaupunkikuvat ovat usein
melko monotonisia, ja nykyisten toiminnallisesti ja sosiaalisesti
yksipuolistuneiden elinympäristöjen on arvioitu pikemminkin
kaventavan kuin rikastuttavan lapsen kokemusmaailmaa22.
Tutkimuksissa on huomattu, että jäsennettävyyden ohella
ympäristöön tulee liittyä myös riittävästi salaperäisyyttä
ja monimutkaisuutta. Monimutkaisuus ympäristössä voi
tarkoittaa esimerkiksi pensaita tai puita23. Salaperäisyys
ympäristössä taas herättää mielenkiinnon ja virittää
mielen tutkimaan ja löytämään. Esimerkkejä salaperäisestä
ympäristöstä voi olla osittain peittyvä näkymä, kaartuvat kadut
ja näkymät, jotka eivät paljastu ensisilmäyksellä tai valon ja
13

yhteiskäyttöiset tilat eivät hänen mukaansa palvele
tarkoitusta yhtä hyvin, sillä niissä ei täyty lapsen vapaus valita
olinpaikkaansa itsenäisesti.1 Myös vaikutusmahdollisuudet
tilojen fyysisiin ominaisuuksiin voisivat tukea tilojen omaksi
tuntemista, sillä ihmiset pyrkivät löytämään yhteensopivuutta
ympäristönsä ja omien mieltymystensä ja pyrkimystensä
välillä. Kun vaikutusmahdollisuudet ovat hyvät, huononkin
yhteensopivuuden aiheuttama stressireaktiosta selviydytään
paremmin. Vaikutusmahdollisuudet myös parantavat
kokemusta ympäristön laadusta ja turvallisuudesta.2
Henkilökohtainen
tila
ja
territoriaalisuus
auttavat
ymmärtämään ihmisen tilallisia tarpeita. Myös yksityisyys
ja yhteisöllisyys ovat käsitteitä, joissa yhdistyvät fyysisten
ja sosiaalisten käsitteiden vuorovaikutus. Nämä voidaan
yhdistää yksittäisen ihmisen ohella myös joukkoon ihmisiä eli
yhteisöön.3 Yksityisyys viittaa yksilön tai ryhmän tarpeisiin,
kun taas yhteisyys tai yhteisöllisyys viittaavat haluun olla
yhtä ryhmän kanssa. Yhteisyys on usein määritelty ryhmään
samaistumisena ns. yhteyden tunteena, joka on joko yhteisen
toiminnan ja tavoitteiden tai kiintymyksen seurausta.4
Ihmisen sosiaalis-tilallinen käyttäytyminen perustuu lähtöjään
toimintaan pienissä heimomaisissa ryhmissä, joiden jäsenet
tunsivat hyvin toisensa, eikä tarvetta yksityisyydelle ollut.
Väestön tihentyessä ihmiset ovat sopeutuneet ahtaampaan
tilaan. Tämä on johtanut kuitenkin yksityisyyden säätelyn
tarpeeseen. Yhteisön kehityshistoriallisesti varhaisin ilmentymä
oli jäsenten välinen intiimi yhteyden tunne esimerkiksi lapsen ja
hoitajan tai perheenjäsenten välillä. Vähitellen ihmiset alkoivat
liikkua eri ryhmien välillä, jolloin yksilön oman identiteetin
merkitys korostui. Samoihin aikoihin primääriryhmän lisäksi
merkityksellisiksi tulivat myös erilaiset sekundääriset ryhmät.
Yhteisöllisyys kehittyi sekundaariryhmien yhteisen toiminnan
yleistyessä.3

KUVA 0-4. ja 0-5. Saunalahden Lastentalossa ryhmien identiteettiä vahvistavat eri eläinteemat. Taiteilija Aimo Katajamäki on maalannut eri eläinaiheita kunkin
eteistilan kattoikkunoiden sisäpinnoille. KUVA 0-6. Saunalahden päiväkodissa pimeästä keskikäytävästä on tehty jännittävä leikkitila verhoilemalla seinät
tummanvihreällä pehmeällä materiaalilla. KUVA 0-7. Päivi Meurosen suunnittelemat Wow-kalusteet tarjoavat lapsille intiimin sopukan.
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1. Kouki, M. henkilökohtainen
tiedonanto 26.9.2014
2. Kyttä 2004, 9-10, 43.
3. Horelli 1981, 169-172.
4. Horelli 1981, 174-175.
5. Horelli 1981, 173.

Sosiaalisessa ympäristössä
yksityisyys liittyy oman
itsen ja primääriryhmän kontrollimahdollisuuksiin. Se
määritellään saavutettavuuden valikoivaksi kontrolloinniksi.
Säätelymahdollisuudet vaikuttavat myös tilan kokemiseen.

Jos säätelymahdollisuudet ovat riittävät, voidaan pienikin tila
kokea riittävänä.5
Ihmisille on yksityisyyden ohella tärkeää voida tuntea
yhteenkuuluvuutta toisten ihmisten kanssa. Lasten
tunnemaailman ja sosiaalisen kehityksen tueksi tarvitaan
kontakteja myös omien vanhempien lisäksi muihin aikuisiin ja
lapsiin, sillä oma perhe ei täysin riitä tyydyttämään sosiaalisen
kehityksen vaiheessa olevan lapsen kanssakäymisen tarpeita.
Tietyssä mielessä vastakkaisten käyttäytymissuuntausten,
kuten yksityisyyden ja yhteisyyden ilmeneminen on
tyypillistä, eivätkä nämä ole toisiaan poissulkevia. On lisäksi
olemassa kuitenkin myös jonkin verran paikkaan sitoutunutta
yhteisyyttä. Paikkaan sitoutunutta yhteisyyttä voidaan tukea
visuaalisin keinoin. Yhteisön visuaalisella jäsentymisellä on
mahdollista selkeyttää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja eri
ryhmien erottumista toisistaan.4
Päiväkodin ryhmäkohtaiset tilat ovat usein ainoita tiloja
rakennuksessa joissa toteutuu lapsen mahdollisuus
liikkua itsenäisesti. Tärkeää olisikin suunnitella nämä tilat
omaksi kokonaisuudekseen, jonka sisällä toteutuisi riittävä
vaihtelevuus. Näin pienen lapsen maailmassa useamman
toisiinsa liittyvän tilan välillä mahdollistuva itsenäinen
liikkuminen voisi taata mahdollisuuden omien tarpeiden
mukaiseen vetäytymiseen tai vaihtoehtoisesti yhdessäoloon.
Jokaisella ryhmällä olisikin hyvä olla jokin tila, joka voidaan
kokea omaksi. Ryhmätilojen sisällä vaihtelevat erilaiset
mittakaavat ja yksityisyyden vyöhykkeisyys tukisi monenlaisia
eri toimintoja. Lasten itsenäiset vaikutusmahdollisuudet
tilojen rajoihin voisivat edistää oman ympäristön hallinnan
tunnetta. Tiloissa olisi lisäksi hyvä huomioida myös riittävästi
pysyvyyttä ja tarjota jokaiselle lapselle jotain omaksi koettavaa,
kuten oma vaatenaulakko eteistiloissa, jossa personalisoinnin
ja
territoriaalisuuden
mahdollisuudet
toteutuisivat.
Myös pihatilojen suunnittelu riittävän monipuolisiksi ja
lasten vaikutusmahdollisuudet niihin esimerkiksi majoja
rakentelemalla tai pienviljelyyn osallistumalla voisi vahvistaa
tunnesidettä ympäristöön.
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Elvyttävyys on yksi ihmisläheiseen ympäristöön liitettävistä
tekijöistä. Elvyttävät paikat ovat sellaisia, joissa on
mahdollista vapautua stressistä ja ladata akkuja. Elpymistä
tarvitaan keskittymistä vaativien tehtävien aikana tai aistien
ylikuormittuessa. Salonen on tutkinut elpymisen mekanismeja
laajasti. Tutkimuksissa on havaittu kahdentyyppistä elpymistä:
Tarkkaavaisuuden elpyminen vaativan tehtävän jälkeen ja
stressistä elpyminen, jolloin palaudutaan fyysisesti, psyykkisesti
ja toiminnallisesti ylikuormituksesta tai uhkaavasta tilanteesta.
Tätä tarvitaan erityisesti kuormittavien tilanteiden jälkeen
silloin, kun tiedon käsittelykapasiteetti on ollut koetuksella. 1
Elvyttäviä ympäristöjä ovat paikat, joissa voidaan toipua
kuormituksesta ja ladata akkuja. Erityisen voimakas elvyttävä
vaikutus on juuri luonnonympäristöillä, kun taas rakennettuun
ympäristöön vertautuva järjestys ei yhtä tehokkaasti auta
elpymisen kokemusta. Ollakseen elvyttävä, luonnonympäristön
ei tarvitse sisältää dramaattisia elementtejä, kuten
vesiputouksia, vaan jokin luonnonelementti, kuten tuuli
tai pensas voi vähentää ahtaudentunnetta rakennetussa
ympäristössä. Sen ei myöskään tarvitse sijaita kaukana, vaan
elpymiseen alkamiseen voi riittää lähipuisto tai ikkunanäkymä.
Elpyminen ei usein ole tietoinen eikä tahdonalainen kokemus,
eikä vaikutusta välttämättä heti huomaa.1
Mielipaikat ovat paikkoja, joihin mennään, kun halutaan olla
yksin rauhassa tai selvittää ajatuksia.2 Näillä paikoilla on psyyken
kannalta tärkeä elvyttävä vaikutus. Se mitä nämä paikat ovat,
on yksilöllistä. Erilaisten mielipaikkatutkimusten perusteella
useimmat ihmisistä kuitenkin mainitsevat mielipaikakseen
jonkin luontoympäristön.3 Luonto- ja mielipaikkatutkimusten
mukaan on saatu paljon tietoa ympäristön käytöstä psyykkisen
itsesäätelyn keinona.2 Luontoelementtien näkemisen on myös
yleisesti todettu olevan positiivisia tunteita lisäävä kokemus.
Mm. R.S. Ulrich havaitsi tutkimuksissaan yhteyden luonnon
elementtien ja tunteiden välillä. Koehenkilöt, joille näytettiin
vihreää ympäristöä ilmensivät lisääntyvä positiivista tunnetta ja
vähemmän pelkoa, kun taas ne, joille näytettiin kaupunkikuvia,
raportoivat surullisuutta ja vähenevää huomiokykyä.4
Aiheesta on tehty tutkimuksia myös viime aikoina. Kesällä
julkaistussa Metsähallituksen tutkimuksessa raportoitiin
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luontoretkeilyn
terveysvaikutuksista.
Tutkimuksessa
todettiin luontoretkeilyn lieventävän mm. stressiä ja
psyykkistä pahoinvointia. Näiden vaikutusten myös todettiin
olevan riippumattomia koulutustasosta ja iästä, painosta
ja terveydentasosta.5
Mielipaikoissa ihmisille tärkeitä
elementtejä ovat mm. vesi, tuuli, näköalat, pimeys, kalliot ja
eläimet.6

LUONTO ELVYTTÄJÄNÄ

Tietous luonnon elvyttävästä vaikutuksesta olisi helpoin
keinoin hyödynnettävissä rakennusten ja ympäristöjen
suunnittelussa, jos vain tarvittava tahtotila löytyisi. Luonnon
elementit voitaisiin valjastaa käyttöön ikkunanäkymiä
suuntaamalla tai lähiympäristöjen ja puistojen suunnittelulla.
Ikkunanäkymät ovatkin erityisen tärkeitä ihmisille, joiden
ulkona liikkuminen on rajoitettua10. Vaikka luontoympäristön
on jo pitkään tiedetty olevan hyvä sijoituspaikka esimerkiksi
sairaaloille tai päiväkodeille, todellisuudessa näiden
rakennusten sijoituspaikat määrittyvät usein muiden kuin
ympäristöpsykologisten näkökulmien perusteella.11

Salonen määrittelee ihmisen luontosuhteen ekopsykologian
näkökulmasta positiiviseksi luontoriippuvuudeksi. Ihminen
on tahtomattaankin riippuvainen luonnon elementeistä,
kuten vedestä, ilmasta, ravinnosta ja aurinkoenergiasta.
Tähän positiiviseen luontoriippuvuuteen liittyy myös tunne
omasta kehosta ja sen tarpeista, kuten nälästä, janosta ja
levon tarpeesta. Jos tämä luontoyhteys katkeaa, saattaa myös
omien tarpeiden tunnistaminen heikentyä ja seurauksena ovat
vähitellen fyysiset ja psyykkiset häiriöt.7
Elpymisen kokemukselle neljä tunnusomaista elementtiä ovat
lumoutuminen, arjesta irtautuminen, jatkuvuuden kokemus ja
yhteensopivuuden kokemus. Lumoutuminen tarkkaavaisuuden
tahatonta kiinnittymistä johonkin ympäristön kohteeseen niin,
että unohtaa hetkeksi ympäröivän maailman. Jokaisen täytyy
kuitenkin itse löytää omat mielipaikkansa sillä lumoutumisen
aiheuttavat elementit vaihtelevat. Arjesta irtautuminen
tarkoittaa arjen kiireistä poispääsyä. Tämän ei aina tarvitse
tarkoittaa paikanvaihdosta vaan se voi tapahtua myös
mielikuvien tasolla. Sen voisi saada aikaan myös näkymä tai
kuva mielipaikasta, jopa pelkkä äänimaisemakin voi riittää.
Jatkuvuuden kokemuksessa ihminen menee täysin toiseen
maailmaan, joka tarjoaa mahdollisuuden vaeltaa. Se tarjoaa
mahdollisuuden myönteiselle rajattomuuden kokemukselle.
Yhteensopivuuden tunne on osa elvyttävyyttä. Kun ihminen
tuntee, että ympäristö vastaa tunnetta itsestä ja tavoitteita
syntyy tunne ympäristön sopivuudesta itselle.8
Vaikka kolme muuta elpymisen elementtiä toteutuisivat,
mutta ympäristön ominaisuudet
eivät tunnu sopivan
yhteen omien tavoitteiden kanssa, voi elpyminen häiriintyä.
Yhteensopivuuden
tunteen
aikaansaamista
voidaan
edistää lisäämällä vaikutusmahdollisuuksia ympäristöön
personalisoinnin keinoin.9

Myös diplomityöni suunnittelualueen valintaa ovat ohjanneet
muutkin kuin ympäristöpsykologiset tekijät. Kuitenkin
suunnittelualueeksi osoitettu alue on tässä suhteessa hyvin
optimaalinen päiväkodin sijoituspaikka. Alue on nykyisin
pääosin puistoa ja sisältääkin paljon potentiaalia ympäröivän
luonnon hyödyntämiseen. Luonnossa liikkumisella on lapselle
korvaamaton merkitys. Luonnon ympäristössä leikkiminen
kehittää motorisia ominaisuuksia selvästi paremmin
rakennetuilla leikkikentillä oleilu12. Lapsilla, jotka liikkuvat
paljon luonnossa on parempi keskittymiskyky, mielikuvitus
ja hahmotuskyky. Luonnossa retkeilyn on todettu kehittävän
liikunnallisten taitojen ohella myös luovuutta aktiivisuutta ja
sanavarastoa.13

1. Salonen 2005, 64-69, 89.
2. Aura, Horelli & Korpela 1997, 94
3. Salonen 2005, 13-14.
4. Ulrich 1991, Auran ym. 1997, 98 mukaan.
5. Aarnio, Erkkonen, Kaikkonen, Kajala,
Korpelainen & Virkkunen 2014.
6. Salonen 2005, 83.
7. Salonen 2005, 34, 47-48.
8. Salonen 2005, 64-69.
9. Kyttä 2004, 53.
10. Salonen 2005, 64-69
11. Salonen 2005, 84.
12. Horelli & Kyttä, 2001.
13. Ojanen 2001.
14. Salonen 2005, 88

Keinoja hyödyntää luontoa suunnittelussa voisivat olla
esim. näkymien suuntaaminen rauhoittaviin elementteihin
erityisesti keskittymistä vaativiin toimintoihin suunnitelluissa
tiloissa. Myös potentiaalisten mielipaikkojen luominen,
niin pihalla kuin sisälläkin voisi tukea arjessa jaksamista.
Mielipaikkoja on vaikea suunnitella etukäteen, sillä jokaisen
tulee löytää oma mielipaikkansa, mutta mahdollisimman
monenlaisia luontoelementtejä ja luontopaikkoja säilyttämällä
voitaisi edesauttaa näiden paikkojen löytymistä. Lapselle jo
yksittäisillä luontoelementeillä voi olla ennalta arvaamattoman
suuri merkitys. Esimerkiksi muutaman puun muodostava
rykelmä voi lapsen mielestä olla jo jännittävä metsä14. Myös
tietoa puutarhan hoidon elvyttävyydestä15 voisi hyödyntää
järjestämällä mahdollisuuksia pienviljelylle.
KUVA 0-8. JKMM Arkkitehtien suunnitteleman Päiväkoti Leipurin piha-alue hyödyntää olemassa olevaa ympäristöä.
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1. VILKKILÄNMÄKI

Tuomiokirkko
Kauppatori

oki

raj

Au

Diplomityötä varten saamani toimeksianto sijoittuu
Turkuun, Vilkkilänmäelle, sillä varhaiskasvatusselvityksen
mukaan alueelle on tarve sijoittaa lisää päivähoitopaikkoja
tulevaisuudessa1. Turun kantakaupunki on Aurajoen varteen
rakentunut ja luonteeltaan voimakkaasti sen kahtia jakama.
Itäinen puoli on vahvemmin asumispainotteinen ja läntinen
puoli taas varsinaista liikekeskustaa. Turun keskustan
ominaispiirteisiin kuuluvat niin sanotut mäkipuistot,
jyrkkärinteiset mäkikukkulat, jotka myös osaltaan pilkkovat
keskustaa pienempiin osa-alueisiin. Diplomityön tarkastelun
kohteena oleva Vilkkilänmäeksi nimetty puistoalue sijoittuu
yhdelle näistä mäkikukkuloista (Kuva 1-1.). Kukkula sijaitsee
noin kahden kilometrin päässä kauppatorilta lounaan
suuntaan.

Föri

Vilkkilänmäki

IV kaupunginosa
V kaupunginosa
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KUVA 1-1. Vilkkilänmäen sijainti.

1. Turku Varhaiskasvatusselvitys 2012
2. Sääksniemi 2010, 8
3. Museovirasto, 22.12.2009

Vilkkilänmäki sijaitsee Martin alueella V ja IV kaupungin
osan rajalla, aurajoen ”itäisellä puolella" eli eteläpuolella.

Puiston itäisellä puolella IV kaupunginosan rakennuskantaa
leimaa eri aikakausien kerrostuneisuus. Puiston etelälaidan
rakennuskanta on pääosin peräisin funktionalismin ajalta.
Ympäristössä on lisäksi joitakin tuhoisalta Turun palolta
säästyneitä puutalopihapiirejä. Vilkkilänmäen länsipuoleinen
V kaupunginosa taas on entiselle satama- ja teollisuusalueelle
1990-luvulla
rakentunutta3.
Vanhaa
rakennuskantaa
edustaa Aurajoen varressa sijaitseva Manillan kiinteistö,
joka toimii nykyisin kulttuurikeskuksena. Aurajoen läheisyys
tuntuu vahvasti erityisesti läntisellä puolella mäkeä, mutta
Vilkkilänmäen puiston suorat yhteydet jokirantaan ovat
vähäiset. Vilkkilänmäki toimii ikään kuin rajapintana näille eri
aikakausina rakentuneille alueille. Lännen puoleiset yhteydet
Vilkkilänmäelle ovat suppeat suurista korkeuseroista johtuen,
siksi Vilkkilänmäki helpompi mieltää toiminnallisesti osaksi IV
kaupunginosaa.
KUVA 1-2. Diplomityön toimeksianto syksyllä 2013.
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KATSAUS ALUEEN HISTORIAAN

Vilkkilänmäen kaavahistoria on mielenkiintoinen, sillä alue
sijoittuu niin sanottuun ruutukaavakeskustaan. Kuitenkin
mäkeä ympäröivän alueen kaava on ruutukaavasta
poikkeava, vaikka sitä ympäröivät alueet noudattavat osittain
yhä ruudukkomaista jakoa. Turun ruutukaavakeskustan
asemaakaavan suuntaviivat perustuvatkin Carl Ludvig Engelin
Turun vuoden 1827 palon jälkeen laatimaan ruutukaavaan.
Kaavaa edeltäneestä laajamittaisesta tuhosta johtuen Engelin
laatiman ruutukaavan korttelijako ja katulinjat toteutuivat
Turussa harvinaisen täydellisessä laajuudessa1.
Engelin kaavan taustalla vaikutti vallinneen uusklassisen
tyylisuuntauksen ihanne säännönmukaisesta pinnanmuodoista
piittaamattomaan suorakulmaiseen ruudukkoon perustuvaan
kaavaan.2 Engelin vuonna 1828 esittämä Turun asemakaava
oli suorakulmainen ruutukaava, mutta tuhoisan palon
jälkeinen lisääntynyt huoli paloturvallisuudesta aiheutti
sen, että piirretty kaava poikkesi hieman vallalla olleista
ihanteista. Ajalle epätyypillisesti Engelin kaavassaan on
havaittavissa klassismille poikkeuksellinen pyrkimys sijoittaa
kaupunki tarkoituksenmukaisesti Turun maastoon, joskin vain
ruutukaavan mahdollistamissa rajoissa. Paloturvallisuuden
nimissä nykyisin Turun kaupungin ominaispiirteisiin vahvasti
kuuluvat puistomaiset mäkikukkulat päätettiin jättää
rakentamatta, eikä katuverkkoakaan vedetty niiden yli.3
Myös Vilkkilänmäen alueen kaavoitus perustui alun perin
tähän shakkilaudanomaiseen jakoon. Kaavassa on nähtävissä,
miten kukkulan kohdalle on suunniteltu säännöllinen,
ruutukaavan linjoihin perustuva rakentamaton alue (kuva 1-3.).
Parhaiten Engelin kaavan linjausten jäänteitä on Vilkkilänmäen
lähiympäristössä nähtävissä jokirannan ja puiston välisissä
kortteleissa sekä puiston koillislaidan kortteleissa.

1. Sääksniemi 2010, 18
2. Laakso 1980, 73.
3. Turun Kaupungin historiallinen museo 1969, 53, 58,
80-84.
4. Laakso 1980, 75
5. Laakso 1980, 74-75.
6. Turun kaupungin Ympäristötoimialan arkistomateriaali.
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KUVA 1-3. - 1-6. Vilkkilänmäen asemakaavoituksen vaiheita; Ote Carl Ludwig Engelin Turun asemakaavasta vuodelta 1828, ote Bertel Jungin IV ja V
kaupunginosien asemakaavasta vuodelta 1923, ote Asemakaavamuutoksesta vuodelta 1932 ja vuodelta 1990.6

Uusklassismin
mielikuvituksettomaksi
ruuduttamiseksi
kritisoitu ihanne hallitsi asemakaavoitusta 1800-luvun lopulle
asti, kunnes kaupunkien väkiluvut alkoivat nopeasti kasvaa.
Aluksi, parempien keinojen puutteessa, kaupunkisuunnittelussa
turvauduttiin vain laajentamaan ruutukaavoja kaupunkien
laidoilta, minkä seurauksena heräsi tarve kaukonäköisempien
kaavoitusperiaatteiden
löytämiseen.
Vastareaktiona
syntyi vähitellen määrätietoinen asemakaavaoppi, jonka

taustavaikuttajana pidetään italialaista Camillo Sittea (18431903). Sitte piti kaavoituksensa tavoitteena arkkitehtonisuutta
sekä sopusuhtaista aukioiden ja katujen tilasommittelua.2
Sitteläisen kaupunkitaiteen läpimurrolla 1800-1900-lukujen
vaihteessa,
oli
vaikutuksensa
myös
turkulaiseen
asemakaavoitukseen.2 Turun ensimmäiseen varsinaiseen
asemakaavoittajan virkaan palkatun Bertel Jungin kaavoitus
edusti selvästi jo näitä asemakaavoitukseen ilmaantuneita
uusia virtauksia.4 Hänen käsialaansa ovat mm. paremmin
maastoon istuvien korttelien rakenne Martissa ja satamassa.1
Jungin päätehtävänä oli Suur-Turun kaava, jossa kaupunkia
suunniteltiin muokattavaksi monumentaalisempaan suuntaan
eurooppalaisten suurkaupunkien hengessä. Jung oli kuitenkin
jo ennen Suur-Turun kaavaa saanut tehtäväkseen valmisteilla
olevan IV ja V kaupunginosien asemakaavan viimeistelyn.
Hänen näkemyksensä poikkesivat edeltäjistään sen verran,
että hän koki tarpeelliseksi laatia näille kaupunginosille
kokonaan uuden ehdotuksen. Ehdotusta pidettiin yleisesti
parempana kuin edeltäjäänsä, mutta Jung joutui tekemään
kaavaansa joitakin kompromisseja vanhan ruudukkomaisen
kaavan pohjalta jo tehtyjen katumaiden tasausten vuoksi.
Vaikka vuonna 1923 vahvistetusta kaavasta (kuva 1-4.) ei tullut
yhtä selväpiirteistä ja yhtenäistä kuin Jung tavoitteli, näkyy
siinä jo selkeästi pyrkimys vaihtelevampaan kaupunkikuvaan.5
Vilkkilänmäen aluetta koskevassa Jungin kaavassa vanhan
ruutukaavan jakoa oli rikottu ja uuden kaavan linjat ottivat
kukkulan korkeuskäyrät entistä paremmin huomioon.
Stålarminkadun asemaa oli haluttu korostaa esittämällä sen
päätteeksi Vilkkilänmäen kohdalle sijoitettu julkinen rakennus.
Stålarminkadun pohjoispuoleiset korttelit väistivät tätä
linjausta ja saivat näin tiimalasimaisen muotonsa. Kaavassa on
nähtävissä myös Vilkkilänmäen itäpuolisiin kortteleihin saakka
heijastuva korkeuskäyristä juontava akselin muutos, jota ei
tältä osin kuitenkaan koskaan toteutettu, vaan katulinjaus
palautettiin Engelin kaavan mukaiseen asuunsa jo kymmenen
vuotta myöhemmin. Myös Stålarminkadun päätteeksi
suunniteltu julkinen rakennus karsittiin sotien aikana kaavasta,
mutta kadun linjaus suoristettiin vain etelälaidaltaan. Jungin
kädenjälki on siis yhä nähtävissä eteläpuolen korttelien
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tiimalasimuodossa sekä nurmikaistaleeksi supistuneessa
Stålarminkadun päätteessä. Lisäksi Jungin kaavasta ovat
peräisin Vilkkilänmäen puistoalueen eteläisen kärjen rajat.1
Vilkkilänmäen ympäristön asuinrakennuskannassa näkyvät
toimet useaan otteeseen vaikuttaneen asuntopulan
lievittämiseksi. Yksi keino pulan lievittämiseksi oli tonttien
osoittaminen valtion tukemille niin sanotuille yleishyödyllisille
asunto-osakeyhtiöille, joissa asunnon tarvitsijat perustivat
yhtiön asunnon rakentamista varten. Yleishyödyllisiä
osakeyhtiöitä rakentui Martin ja Stålarminkadun alueelle
kaiken kaikkiaan seitsemäntoista.2
Rakentamisen siirryttyä varta vasten perustettujen
rakennusyhtiöiden käsiin, siitä tuli tuottoisaa bisnestä, mikä
johti asuntotuotannon hurjaan kasvuun 1920-luvun lopussa.
Asuntopulan vaivatessa edelleen erityisesti vähävaraisia
tarvitsijoita, jatkoi kaupunki kuitenkin vuokra-asuntojen
rakentamista. Vuonna 1928 rakennettiin Kupittaankadun
ja Tiilentekijänkadun kulmaan kahdenkymmenen yksiön
rakennusryhmä. Yleisestikin runsas asuntorakentaminen
sijoittui pääosin muiden muassa IV ja V kaupunginosiin.3

KUVA 1-7. As Oy Rivilä vuonna 2014.

Asuntotuotanto
romahti
1920-luvun
lopussa
yleismaailmallisen
laman
ja
rakennusbisneksen
ylikuumentumisen seurauksena ja palautui hiljaiselon jälkeen
niin sanotulle terveelle tasolle. Kaupunki ryhtyi 1930-luvun
lopulla jälleen edistämään asuntotuotantoa ja tukemaan
ns. puolikunnallista asuntotuotantoa. Puolikunnallisen
asuntotuotannon tavoitteena oli vähävaraisten kaupunkilaisten
asuntotilanteen helpottaminen ja sen avustuksella rakennettiin
kaksi osakeyhtiötä IV ja V kaupunginosien alueelle. Toinen
niistä on 1930-luvun lopulla rakennettu As. Oy Rivilä, joka
sisältää kuusi puista rivitaloa Tervahovinkadun varrella V
kaupunginosassa (kuva 1-7.).3

KUVA 1-9. Katunäkymä Tapulikadulta vuonna 2014.

KUVA 1-8. Perheasunto-osakeyhtiö I vuonna 2014.
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KUVA 1-10. Perheasunto-osakeyhtiö I vuonna 2014.

1. Turun kaupungin Ympäristötoimialan
arkistomateriaali; I. Paasikivi,
henkilökohtainen tiedonanto 14.10.2013
2. Laakso 1980, 132-137.
3. Laakso 1980, 138-151.
4. Laakso 1980, 152-159.
5. Laakso 1980, 99.
6. Laakso 1980, 142-147, 167, 171, 177-178.

Talvisodan pommitukset verottivat Turun asuntokantaa
verrattain raskaasti, ja jälleen tarvittiin uusia keinoja jo
ennestäänkin kasvaneeseen asuntopulaan. Eräitä valtion
tukitoimista olivat niin sanotut perheasuntolainat ja
-avustukset, jotka oli tarkoitettu monilapsisille ja vähävaraisille
perheille vuokra-asuntotalojen lainoittamiseen. Turku oli

perheasuntolainoissa edelläkävijä ja Stålarminkadun varteen
perustettiin Turun Perheasunto-osakeyhtiö I (kuva 1-8. ja
1-10.), jonka kuusi taloa valmistuivat kahdessa vaiheessa.
Kolmen viimeisen rakentamisesta tehtiin päätös jo vuonna
1944, mutta tarvikepula pitkitti rakennustyötä ja kaksi
ensimmäistä valmistui 1947 ja kolmas vuonna 1949.4
Jo 1930-luvulla oli alettu pohtia raskaiden umpikorttelien
sopivuutta Turun keskusta-alueelle. Alueet oli jaettu nyt
tarkemmin liikekeskuksiin ja asuntopainotteisiin alueisiin, mikä
mahdollisti avoimempien kortteliratkaisujen toteuttamisen
asuntopainotteisille
alueille,
kuten
Vilkkilänmäen
ympäristöön.5 Muutamissa 1930-luvulla hyväksytyissä
asemakaavamuutoksissa
on
nähtävissä
luopuminen
raskaista umpikortteleista ja siirtyminen avoimempiin
lamellitaloratkaisuihin. Taustalla vaikutti Turun 1929 vuonna
järjestettyjen messujen myötä läpimurtonsa tehnyt Alvar
Aallon ja Erik Bryggmanin Suomeen tuoma funktionalistinen
arkkitehtuuri-ihanne. Funktionalismin suosimat väljemmät
lamellitalomallit yleistyivät asuntorakentamisessa.6
1940-luvulla arkkitehtuuriin ilmaantui jälleen romanttisia
piirteitä. Tätä niin kutsuttua 1940-luvun romantiikkaa
pidetään pelkistetyn funktionalismin ja sodan synnyttämänä
reaktiona, jonka vaikutukset näkyivät vielä seuraavalla
vuosikymmenelläkin.6
Stålarminkadun
Perheasuntoosakeyhtiön rakennusten korttelirakenne on toteutui
1930-luvun funktionalismin myötä lamellimaisena (kuva 1-5.),
vaikka Jungin kaavassa alueelle esitetty vielä umpikortteleita.
1940-luvun romantiikan tyypillisistä piirteistä on rakennuksissa
nähtävissä ainakin funktionalismille vieraat harjakatot.
Asuntotuotanto palasi 1950-luvun aikana ensimmäistä
kertaa sotaa edeltäneelle tasolle ja pysytteli siellä koko 1950ja 60-lukujen ajan. Turussa tämä merkitsi asuntokannan
kaksinkertaistumista näiden kahden vuosikymmenen
aikana.4 Martin alueella, kuten useilla muillakin Turun
asumispainotteisilla alueilla on nähtävissä paljon tämän
aikakauden rakennuskantaa (kuva 1-9.).
Arkkitehtuuri irrottautui romanttisesta välivaiheestaan
1950-luvun mittaan ja palasi tiukempaan rationaalisuuteen.
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1828 - 1850
1851 - 1870
1871 - 1890

4.
1.

1891 - 1910
1911 - 1930
1920 - luku
1930 - luku
1940 - luku
1950 - luku
1960 - luku
1970 - luku
1980 - luku
1990 - luku
2000 - luku
2.
5.

3.

Ajan arkkitehtuuri oli kuitenkin 1930-luvun klassista
funktionalismia moninaisempaa, ja sen uusiin piirteisiin
kuuluivat mm. pitkät eteläpuoleiset parvekkeet. Sotien
jälkeisen tarkoituksenmukaisuuden ja taloudellisuuden
korostumisen myötä palattiin funktionalismin perusideoihin,
mutta standardisoinnin yleistymisen johdosta funktionalismi
sai entistä mekaanisemman muodon. Alkuperäinen
perusajatus materiaalien ja rakenteiden avoimesta
näyttämisestä johti 1960-luvulla funktionalismin ulkoisten
muotojen jäljittelyyn. Alunperin ulkoseinien rakenteellisen
tehtävän siirtymisestä pilareille mahdollistunut nauhaikkuna
muodostui julkisivusommittelun tyylipiirteeksi, jota jäljiteltiin
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KUVA 1-11. Vilkkilänmäkeä ympäröivien rakennusten rakentamisajankohtia.4

1. Manillan kiinteistö
2. As Oy Rivilä
3. Perheasunto-osakeyhtiö I
4. Asunnoiksi muutettu
Wärtsilän Ammattikoulu
5. 1990-luvun rakennuskantaa

koristelunomaisesti maalaamalla ikkunoita jakavia julkisivun
osia alkuperäisen ideologian vastaisesti.1
Vilkkilänpuiston rajaviivat pysyivät 30-luvun funktionalismista
innoituksensa saaneiden kaavamuutosten suoraviivaistamisen
jälkeen lähes muuttumattomina 1970-luvulle asti, kunnes
puiston länsilaidasta lohkaistiin vajaa puolet pinta-alasta
käsittävä alue sataman teollisuusrakennuksia palvelevaan
paikoituskäyttöön. Samassa yhteydessä alueen nimi muutettiin
Vilkkilänmäeksi. Tämän myötä menetettiin myös puiston yhteys
länsilaidalla rinteen alapuolella kulkevaan Merimiehenkatuun.

1. Laakso 1980, 142-147, 167, 171, 177-178.
2. Museovirasto 22.12.2009
3. Turun kaupungin Ympäristötoimialan
arkistomateriaali.
4. Sääksniemi 2010.

1990-luvulla oli Vilkkilänmäen ympäristössä jälleen vilkas
asuntorakentamisen kausi. Alueen länsipuolella sijaitseva ns.
kaasukellon alue rakentui lähes kokonaisuudessa 1990-luvun
aikana. Vilkkilänmäen ja Aurajoen rannan välinen alue oli
vuosikymmenen lopulle asti satama- ja teollisuuskäytössä,
kunnes sinne kaavoitettiin tontteja vuokra-asunnoille. Osa
vanhoista rakennuksista, kuten 1966-1970 rakennettu
Wärtsilän entinen ammattikoulu ja konepaja, muutettiin
asuinkäyttöön. Aurajoen rannassa sijaitseva Manillan vanha
keltainen teollisuusrakennus on vanhin alueella säilynyt
rakennus ja sen vanhimpia osia ovat 1866 perustetun
viinatehtaan aikaiset polttimo, mallastamo ja varasto sekä

1875 valmistunut asuinrakennus.2
Myös puistoa reunustavat rakennukset rakennettiin 1990-luvun
aikana. Puiston yhteys Merimiehenkadulle palautettiin,
kun puistosta lohkaistulle alueelle oli suunnitteilla vapaasti
tontilla kiemurteleva käärmetalomainen asuinkerrostalo (kuva
1-6.). Toteutuessaan vuonna 1994 rakennus sai kuitenkin
huomattavasti suoraviivaisemman hahmon ja puiston laita
mittakaavaltaan suuren ilmakuvissa selkeästi erottuvan
pysäköintikannen. Myös nykyinen yhteys Merimiehenkadulle
on huomattavasti alkuperäistä yhteyttä suppeampi. 3
KUVA 1-12. Ote ajantasa-asemakaavasta.
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NYKYTILA

Nykyisin Vilkkilänmäki on asemakaavan mukaista puistoa,
joka palvelee lähialueen asuinrakennuksia virkistyskäytössä.
Se on pieni vihreä luonnontilainen kaistale keskellä kivettyä
kaupunkitilaa. Korkeuserot ovat alueella suuret ja korkeimmista
kohdista avautuu näkymiä koko kaupungin yli ja joillekin Turun
tunnistettaville maamerkeille, kuten Turku Energian tornille ja
jokisuun teollisuushistoriallisesti merkittäville rakenteille, kuten
vanhoille satamanostureille. Puisto on pääosin luonnontilaista
niittyaluetta ja metsää. Tapulikadun pohjoispuolelta, puiston
itänurkasta, erottuu Vilkkilänmäen alueen rakennetuin ja
samalla pinnanmuodoiltaan tasaisin osa. Paikalla sijaitsee
nykyisin leikkipaikka ja asukkaiden käytössä oleva pieni
hiekkakenttä. Hiekkakentän laita on pysäköintipaikkojen
puutteesta johtuen usein pysäköintikäytössä, mutta
leikkipuisto on yhä käytössä. Vilkkilänmäen puisto on ollut
lähivuosina kehityksen kohteena ja puiston keskiosaan
rakennettiin syksyllä 2013 muumiaiheinen teemaleikkipuisto.
Leikkipuistoja ja hiekkakenttää lukuun ottamatta puiston
kasvillisuus on luonnontilaista. Alueella on puustoa,
pensaikkoa ja myös näkyvää avokalliopintaa (kuva 1-20.).
Puisto elää vuodenaikojen tahdissa. Pienet kulkijoiden
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KUVA 1-13. Näkymiä Vilkkilänmäen huipuilta.

synnyttämät polut risteilevät mäellä ja johtavat korkeimpien
kohtien näköalapaikoille. Tärkeimmät näköalapaikat löytyvät
luoteisnurkasta sekä etelälaidasta alueen korkeimmalta
kohdalta. Luoteisnurkasta avautuu näkymiä Aurajoen suun
ja sataman suuntiin (kuva 1-13.). Luoteisnurkan näkymiä
leimaa kuitenkin myös 1990-luvun asuntorakentamisen
yhteydessä rakennettu suurikokoinen pysäköintikansi, joka
kaipaisi maisemointia. Luoteisreunalle on sijoitettu avautuvan
näköalan ihailemiseen tarkoitettu penkki muumileikkipuiston
rakentamisen yhteydessä. Eteläkärjestä taas avautuvat
näkymät eteläiseen Turkuun.
Korkeuseroista johtuen kulkuyhteydet Vilkkilänmäelle
ovat haastavat. Helppokulkuinen julkinen reitti puistoon
on järjestettävissä vain muutamasta kohdasta. Pääreitti
puistoon kulkee
Tapulikadun suunnasta hiekkakentän
kautta. Tältä laidalta löytyvät myös puistoa lähinnä olevat
pysäköintipaikat. Toinen julkisen luonteinen reitti puistoon
kulkee koillisnurkasta Vilhonkadulta. Vilhonkadun reitti
on kuitenkin vain puistoon nouseva pitkä puurakenteinen
porras, joka ei ole talvikunnossapidetty, ja on siis käytössä
vain kesäaikaan. 1990-luvulla rakennetut asuinrakennukset
KUVA 1-14., 1-15 ja 1-16. Näkymiä Vilkkilänmäen huipuilta.
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2. PÄIVÄKOTI VILKKILÄNMÄELLE

TONTTI

Tämän osan tarkoituksena on selvittää päiväkotitoiminnan
sijoittumismahdollisuuksia osoitetulta Vilkkilänmäen alueelta.
Mahdollisten eri sijoituspaikkojen vertailua ei tehtävään
sisältynyt, vaan työn keskiössä on päiväkotitoiminnan
toiminnallisen
ja
kaupunkikuvallisen
soveltuvuuden
selvittäminen annetulla suunnittelualueella. Työ toteutettiin
vaihtoehtotarkasteluina esittämällä vaihtoehdot kaaviomaisina
havainnekuvina ja vertailemalla vaihtoehtoja näiden pohjalta.
Vaihtoehdoista onnistuneimmaksi koettu ratkaisu valittiin
kolmannessa osassa esitellyn suunnitelman lähtökohdaksi.
Vaihtoehtotarkastelujen pohjalta tehtyjen johtopäätösten
on jatkossa tarkoitus toimia alueen kaavamuutosprosessin
lähtökohtina.
Vilkkilänmäen alueen pinnanmuotoja ja kulkuyhteyksiä
tarkastelemalla erottuu alueen itänurkasta päiväkodin tontiksi
kaavailtu kaupunkirakenteen rajalla oleva nykyinen leikkipaikan
hiekkakentän alue (kuvat 2-1.-2-6.). Myös rakeisuuskaavion
(kuva 2-7.) perusteella kaupunkirakenteen jatkaminen

38

KUVA 2-1., 2-2., 2-3., 2-4., 2-5. ja 2-6. Suunnittelualueen nykytila.

puiston laidalle tuntuu luontevalta. Kautta alueen historian
rakentamattomana säilynyt varsinainen mäkikukkulan alue
säilyisi tässä myös yhä rakentamattomana. Leikkipuiston
ja hiekkakentän pinnanmuodot ovat muun Vilkkilänmäen
suuriinkin korkeusvaihteluihin verrattuna tasaiset ja katulinjaan
sovitetut, mikä erottaa alueen varsinaisesta mäkikukkulasta ja
tukee kaupunkirakenteen jatkamista kyseiselle alueelle. Lisäksi
tämä on ainoa ajoneuvoliikenteellä saavutettavissa oleva osa
Vilkkilänmäkeä.
Hiekkakentän alue on vähän käytetty ja laittoman pysäköinnin
vuoksi epäsiistin oloinen. Leikkipuisto on käytössä, mutta
uusi muumileikkipuisto on vähentänyt sen tarvetta alueella.
Alueen kehityksessä tulee kuitenkin myös huomioida, että
Tapulikadun toiselle puolella Asuintaloissa sijaitsee kaksi
päiväkotiryhmää, jotka käyttävät muumileikkipuiston ohella
nykyistä leikkipuistoa pihanaan. Tehtäväksi muodostuu siis
myös näiden ryhmien korvaavan piha-alan huomioiminen.
KUVA 2-7. Rakeisuuskaavio.
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Päiväkotitoimintaa ajatellen Vilkkilänmäen sijainti on yleisesti
ottaen hyvä. Sen liikenteellinen saavutettavuus on läheisen
vilkasliikenteisen Stålarminkadun vuoksi hyvä. Lisäksi se
sijaitsee asuinvaltaisella alueella, ja puisto päiväkoteineen
voisi palvella sijaintinsa vuoksi lähialueen asukkaita luontevana
osana lapsen toiminnallista ympäristöä. Tämä tukee myös
Turun varhaiskasvatusselvitykseen kirjattua tavoitetta sijoittaa
päiväkoteja lähipalveluperiaatteella asutuksen läheisyyteen1.
Vilkkilänmäki kuuluu keskusta-alueen tapaan Läntiseen
varhaiskasvatusalueeseen. Martin alueella päiväkoti-ikäisiä
lapsia oli koko varhaiskasvatusalueesta eniten ja lapsimäärän
kasvun odotetaan lähivuosina jatkuvan. Alueen nykyisissä
kunnallisissa päiväkodeissa on tilanpuutetta, eikä olemassa
olevien tilojen nykyaikaisuus ja muuntojoustavuus täysin
vastaa tarpeisiin.1
Kentän poistuminen päiväkodin rakentamisen johdosta
olisi toki menetys asukkaille, mutta toisaalta rakentaminen
voisi tehdä ympäristöstä viimeistellympää. Rakennuksen
mahdollistama iltakäyttö aktivoisi puiston aluetta myös iltaaikaan, mikä lisäisi sosiaalista valvontaa ja täten koettua
turvallisuuden tunnetta ympäristössä. Tärkeää asukkaiden
ja puiston käytettävyyden kannalta on kuitenkin riittävän
helppokulkuisesta puistoyhteydestä huolehtiminen.
Päiväkotitoimintaa ajatellen alueen etuina on tontin sijainti
puistomaisen alueen laidalla sekä muumileikkipuiston läheinen
sijainti, mikä laajentaa päiväkodin pihaleikkimahdollisuuksia.
Alueella on lisäksi paljon luonnonmukaista kasvillisuutta,
kiviä ja puita pihassa hyödynnettäväksi eli tontilta
löytyisi paljon potentiaalia lasten löytöretkeilyyn. Lisäksi
pinnanmuotojen vaihtelevuus tekee alueesta suojaisan ja

luontaisesti rajautuvan. Liian avoimia ja paahteelta ja tuulelta
suojaamattomia paikkoja ei ole yleensä koettu parhaiksi
mahdollisiksi päiväkodin sijoituspaikoiksi, vaikka niissä toisaalta
luonnonvaloa riittääkin2. Edellä mainituista syistä näkisin
lähtökohdan päiväkotitoiminnan sijoittumiselle Vilkkilänmäen
alueella hyvänä. Pääasiallisina haasteina tulevat tarkemmassa
suunnittelutyössä kuitenkin olemaan puiston kulkuyhteyden ja
päiväkodin saatto- ja huoltoliikenteen sekä pysäköintitarpeen
ratkominen.
Tontin rajauksen tarkastelulla saadaan tietoa alueelle
sijoitettavissa
olevan
päiväkotiyksikön
koosta.
Kaupunkikuvallisiin ja toiminnallisiin seikkoihin perehdytään
tarkemmin rakennuksen massoittelututkielmissa. Seuraavassa
kappaleessa on laskennallisia esimerkkejä päiväkotitoimintaan
soveltuvan
tontin
rajausvaihtoehtojen
vaikutuksesta
päiväkodin tilapaikkalukuun. Tilapaikkaluku kuvaa päiväkotiin
sijoittuvien lasten laskennallista maksimimäärää, joka on 21
lasta /päiväkotiryhmä3. Todellinen lasten määrä riippuu mm.
päivähoidossa olevien lasten iästä. Tontin mahdollistaman
koon lähtökohtana on käytetty RT kortiston tilapaikkaluvun
mukaisia ohjeellisia tontin laajuuksia4. Turun kaupungin
varhaiskasvatuksen alustavana tavoitteena on 144 tilapaikan
yksikkökoko, mutta näin suuren yksikön sijoittaminen alueelle
ei välttämättä parasta mahdollista lopputulosta. Tässä
työssä olennaista onkin tutkia, mikä olisi kyseiselle tontille
lähtökohtien mukainen optimaalisin maksimikoko.
Koska Tapulikadun puoleisen puistoyhteyden säilyttäminen on
nähty tarkastelussa tärkeänä lähtökohtana, on sen mahdollinen
sijoittuminen esitetty viitteellisesti nuolella eri vaihtoehdoissa.
Reitin tarkempaan suunnitteluun perehdytään kuitenkin vasta
varsinaisen rakennussuunnitelman yhteydessä.

1. Turku varhaiskasvatusselvitys 2012, 5
2. Kouki 26.9.2014.
3. Rakennustieto 2010, 3
4. Rakennustieto 2010, 24
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KUVA 2-8. ja 2-9. Muumileikkipuisto.

KUVA 2-10, 2-11, 2-12 ja 2-13. Suunnittelualueen luonnon elementtejä; kiviä, risuja, pusikoita ja eläimiä.
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TONTIN RAJAUS

TONTIN RAJAUKSEN VAIKUTUS PÄIVÄKODIN
TILAMITOITUKSEEN

TONTTIVAIHTOEHTO 1:
Maaston muodoilla rajautuva, liikenteellisesti saavutettava osa
Vilkkilänmäen aluetta, pinta-ala noin 3000 m2
Päiväkodin mahdollinen mitoitus tontin koon perusteella:
korkeintaan 3 ryhmää eli 63 tilapaikkaa
		• Rakennuksen ohjeellinen koko noin 750 brm2
		
• Varsinaisen pihan tarve vähintään 1300 m2
TONTTIVAIHTOEHTO 2:
Laajempi maastonmuodoista juontava rajaus, johon otettu mukaan
myös ylemmällä tasolla rinteessä oleva luonnontilainen alue, pinta-ala
yhteensä noin 4800 m2
Päiväkodin mahdollinen mitoitus tontin koon perusteella:
korkeintaan 5 ryhmää eli 105 tilapaikkaa
		• Rakennuksen ohjeellinen koko noin 1200 brm2
		
• Varsinaisen pihan tarve vähintään 2100 m2
TONTTIVAIHTOEHTO 3:
Muumileikkipuiston hyödyntäminen päiväkodin pihakäytössä
Leikkipuiston aidattu pinta-ala noin 1100 m2. Pihan koon
muodostuessa mitoittavaksi tekijäksi voitaisi muumileikkipuiston
käytöllä siis lisätä päiväkodin kapasitettia jopa yhden lisäryhmän
verran.

3.
1.

2.

KUVA 2-14. Tontin rajaus, vaihtoehto 1, suppea rajaus.
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KUVA 2-15. Tontin rajaus, vaihtoehto 2, laajennettu rajaus.

KUVA 2-16. Tontin rajaus, vaihtoehto 3, muumileikkipuisto lisänä.

1. Rakennustieto 2010, 24.

Suppein tontin rajausvaihtoehdoista on sijoittaa tontti
rajautumaan ainoastaan nykyisen kentän ja leikkipuiston
alueelle, mitä kuvaa tonttivaihtoehto 1 (kuva 2-14.). Jos
tonttia laajennetaan lännen puolelle rinteeseen pätee
tonttivaihtoehto 2 (kuva 2-15.). Laskelmissa on käytetty
Rakennustietosäätiön ohjeiden mukaisia tilapaikkamääriltään
eri kokoisten päiväkotien tonttien suuntaa antavia
laajuuksia1. Tonttivaihtoehdossa 3 (kuva 2-16.) on käytetty
ns. minimipihaperiaatetta, jossa päiväkodin pihaksi riittäisi
pienempi ala, jos pihatoimintoihin voidaan käyttää turvallisen
matkan päässä olevaa aidattua puistoa tässä tapauksessa
muumileikkipuistoa (kuva 2-8. ja 2-9.). Turun kaupungin
varhaiskasvatuksen tavoittelemaa 144 paikan yksikkökoko ei
soveltuvan tonttialan laajuuden vuoksi vaikuta realistiselta
vaihtoehdolta. Tarkempia tarkasteluja vielä pihan koon
riittävyydestä seuraavassa.
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Tässä osiossa tarkastellaan rakennuksen kerrosluvun vaikutusta
tontin käytön jakautumiseen. Tontin alasta tulisi pihakäyttöön
jäädä vapaata tilaa vähintään noin 20 m2/tilapaikka. Toisaalta
ns. minimipihaperiaatetta soveltamalla voi tontille sijoittuva
piha-alue olla pienempikin, mutta tällöinkin vähintään 5 m2/
tilapaikka1. Luonnollisesti voidaan todeta yksikerroksisen
rakennuksen vievän enemmän piha-alaa tontilta kuin saman
kokoisen kahteen tasoon sijoitetun rakennuksen. Pihakäyttöön
jäävän tontin osan laajuutta on arvioitu myös vähentämällä
tontin alasta rakennuksen alan lisäksi mm. katosten, jätehuollon
ja ulkorakennusten arviolta vaatima tila (kuva 2-17.).

PIHAN RIITTÄVYYS RAKENNUKSEN KOON
JA KERROSLUVUN MUKAAN

a.

b.

c.

TTI

N
TO

Katokset +
jätehuolto
Rakennus

Ulkorakennukset
ja
nne
Liike väylät
u
kulk

KUVA 2-18. Yksikerroksisen 3 ryhmän rakennuksen sijoittuminen
suppealla tontilla, jäljelle jäävä piha-ala on riittävä.

KUVA 2-19. Yksikerroksisen 5 ryhmän rakennuksen sijoittuminen
muumileikkipuistoa hyödyntävällä tontilla, jäljelle jäävä piha-ala
+ muumileikkipuisto ei ole riittävä.

KUVA 2-20. Kaksikerroksisen 5 ryhmän rakennuksen sijoittuminen
muumileikkipuistoa hyödyntävällä tontilla, jäljelle jäävä piha-ala
+ muumileikkipuisto on riittävä.

3 RYHMÄÄ

5 RYHMÄÄ yhdessä tasossa
+ muumileikkipuisto

5 RYHMÄÄ kahdessa tasossa
+ muumileikkipuisto

Jos päiväkodin tontiksi ajatellaan suppeammin rajattu
tontti on sinne mahdollista sijoittaa 1-kerroksinen
3 ryhmän päiväkotirakennus siten, että tontille jää
varsinaista pihaa mitoitusohjeen mukainen määrä.

Jos tontille sijoitetaan viiden ryhmän 1-kerroksinen
päiväkotirakennus, ei suppeammalla rajauksella
jäljelle jäävä piha sellaisenaan riitä päiväkodin
käyttöön, vaikka läheistä muumileikkipuistoa
hyödynnettäisi päivisin päiväkodin pihakäytössä.

Jos viiden ryhmän päiväkoti sijoitetaan kahteen
tasoon ja muumileikkipuistoa hyödynnetään päivisin
päiväkodin pihakäytössä, saadaan ohjeellinen pihaalan tarve täyttymään.

Rakennuksen ala n. 750 m2
Tontti n. 3000 m2
Piha ≥ 1300 m2

Rakennuksen ala n. 1200 m2
Tontti n. 3000 m2 + muumileikkipuisto 1100 m2
Piha + muumileikkipuisto < 2100 m2

Rakennuksen ala n. 600 m2
Tontti n. 3000 m2 + muumileikkipuisto 1100 m2
Piha + muumileikkipuisto ≥ 2100 m2

Piha

KUVA 2-17. Tontin käytön jakautuminen.1

1. Rakennustieto 2010, 24.
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d.

e.

f.

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ KOKOMITOITUKSESTA

g.

Tarkastelujen perusteella mahdollisiksi suunnittelun lähtökohdiksi valikoituivat
seuraavat vaihtoehdot:
a:
c/e:
f:
g:
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KUVA 2-21. Yksikerroksisen 5 ryhmän rakennuksen sijoittuminen
laajennetulla tontilla, jäljelle jäävä piha-ala ei ole riittävä.

KUVA 2-22. Kaksikerroksisen 5 ryhmän rakennuksen sijoittuminen
laajennetulla tontilla, jäljelle jäävä piha-ala on riittävä.

KUVA 2-23. Yksikerroksisen 5 ryhmän rakennuksen sijoittuminen
laajennetulla tontilla + kattopinnan pihakäyttö, jäljelle jäävä
piha-ala on riittävä.

KUVA 2-24. Kaksikerroksisen 6 ryhmän rakennuksen sijoittuminen
laajennetulla muumileikkipuistoa hyödyntävällä tontilla, jäljelle
jäävä piha-ala + muumileikkipuisto on riittävä.

5 RYHMÄÄ yhdessä tasossa

5 RYHMÄÄ kahdessa tasossa

5 RYHMÄÄ yhdessä tasossa
+ kattopinnan hyötykäyttö

6 RYHMÄÄ kahdessa tasossa
+ muumileikkipuisto

Jos tontille sijoitetaan viiden ryhmän päiväkoti
yhteen tasoon, ei pihan laajuuden lisääminen
laajentamalla tontti rinteeseen (laskelman 2 tontti)
riitä vastaamaan tarvittavan piha-alan tarpeeseen,
vaan varsinaisen piha-alan laajuus jää alle ohjearvon.

Sijoitettaessa tilat kahteen tasoon rakennuksen
pohja-ala on pienempi, ja pihaa jää enemmän lasten
käyttöön. Tällöin saavutetaan myös riittävä piha-ala.

Käyttöpihan lisäämiseksi voidaan myös ajatella
rakennuksen katon ottamista hyötykäyttöön. Tällöin
myös yksikerroksisen rakennuksen tapauksessa
pihan ala olisi tavoitteen mukainen.

Jos
laajempaan
tonttiin
lisätään
vielä
muumileikkipuisto, on tontille mahdollista sijoittaa
jopa kuuden ryhmän päiväkoti siten, että piha-ala
yhä täyttyy.

Rakennuksen ala n.1200 m2
Tontti n. 4800 m2
Piha < 2100 m2

Rakennuksen ala n.600 m2
Tontti n. 4800 m2
Piha ≥ 2100 m2

Rakennuksen ala n.1200 m2
Tontti n. 4800 m2
Piha + katto ≥ 2100 m2

Rakennuksen ala n.720 m2
Tontti n. 4800 m2 + muumileikkipuisto 1100 m2
Piha + muumileikkipuisto ≥ 2500 m2

3 ryhmän päiväkoti pienelle tontille
5 ryhmän päiväkoti kahdessa tasossa ja laajennettu tontti
5 ryhmän päiväkoti yhdessä tasossa ja katon hyötykäyttö
6 ryhmän päiväkoti kahdessa tasossa laajimmalla mähdollisella tontilla

Suuren yksikkökokotavoitteen vuoksi kolmen ryhmän
päivähoitoyksikkö ei ole tavoitteen mukainen lähtökohta
jatkokehittelylle, sillä vielä suuremman yksikön sijoittaminen
alueelle vaikuttaa mahdolliselta. Toisaalta taas suurin
mahdollinen sijoitettava yksikkökoko eli kuusi ryhmää
antaa huonosti liikkumavaraa tilalliseen ja toiminnalliseen
suunnitteluun turhan tiukan mitoituksensa vuoksi. Liian
suureen tehokkuuteen pyrittäessä laadullisen ominaisuudet,
kuten inhimillinen lapselle sopiva mittakaava saattavat kärsiä.
Varsinaisen käytettävän tasaisen tonttipihan ala myös jäisi
tässä vaihtoehdossa suppeaksi. Järkevä lähtökohta olisi siis
hieman mahdollista maksimikokoa pienemmän eli viiden
ryhmän päivähoitoyksikön jatkokehittely.
Aiemmin mainitun läheisen Stålarminkadun päiväkodin
nykyistä leikkipuistoa korvaavaa piha-alaa ei ole laskelmissa
tässä kohtaa huomioitu, mutta väljempi mitoitus varautuisi
samalla myös yhteensä 42:n lapsen ryhmien pihatarpeeseen,
joka on yhteensä noin 840 m2.
47

Viiden ryhmän päivähoitoyksikön toteuttaminen edellyttää
tarkastelujen perusteella, joko laajennettua tonttirajausta
(kuva 2-15.) tai suppeamman tonttirajauksen käyttöä siten,
että pihakäytössä hyödynnetään lisäksi muumileikkipuistoa
(kuva 2-16). Edellä todettiin suppeamman tonttirajauksen
(kuva 2-14.) mahdollistavan vain kolmiryhmäisen yksikön
sijoittamisen alueelle.

Tontin haasteena ovat ilmansuunnat sekä liikenteellinen
saavutettavuus. Tie kulkee tontin etelälaidalla, eikä tilojen
avautuminen tien suuntaan ole tavoiteltavaa. Rinne varjostaa
tonttia hieman lännen puolelta, mutta antaa toisaalta suojaa
paahteelta ja tuulelta. Nykyinen polku Vilkkilänmäelle
kulkee valitun tontin keskeltä, joten myös tämän reitin
uudelleenjärjestäminen on keskeinen suunnittelutehtävä.

Johdannossa todettiin virikkeiden monipuolisuuden tärkeys
lapsen kehitykselle. Metsämäisen rinteeseen jatkuvan
alueen sisällyttäminen tonttiin tekisi siitä ympäristöltään
monipuolisemman. Muumileikkipuisto on suhteellisen
rakennettua ympäristöä ja hyödyntää vain vähän luonnon
ominaisuuksia. Myös suppeamman tontin alue on
rakennetun oloinen nykyisen käytön ja luonnonelementtien
vähäisyyden vuoksi. Muumileikkipuisto ei siis välttämättä
toisi pihaan vastaavanlaista lisäarvoa kuin rinteeseen
sijoittuva metsämäinen osa. Käyttämällä tonttirajausta 2.
muumileikkipuistoa ei välttämättä tarvittaisi päivittäisessä
käytössä ja se voisi toimia ajoittaisena lisänä päiväkodin
lähiretkeilymahdollisuuksiin.
Muumileikkipuisto
voisi
myös osittain vastata Stålarminkadun päiväkodin ryhmien
pihatarpeeseen.

Tontti sijaitsee nykyisen kaupunkirakenteen rajapinnassa.
Suunnitteluratkaisulla otetaan siis kantaa siihen, miten
uudisrakennus täydentäisi olemassa olevaa kaupunkirakennetta,
ja jatkaisi sitä Vilkkilänmäen puistoalueelle. Kaupunkikuvallisille
arvoille tulee siis toiminnallisten tekijöiden ohessa asettaa
riittävästi painoarvoa ratkaisumallia valittaessa.

Suunnittelun lähtökohdaksi otetaan siis viiden ryhmän
päivähoitoyksikön sijoittaminen oheisen kuvan mukaiselle
tontille (kuva 2-25.). Tässä lähtökohdassa pihatarpeen
toteutumiseksi rakennus tulee siis sijoittaa kahteen tasoon
tai yksikerroksisen rakennuksen kattopintaa tulee hyödyntää
pihakäytössä (vaihtoehdot e ja f), sillä tarkasteluissa todettiin,
että sijoittamalla tontille kokonaisuudessaan yksikerroksinen
viiden päivähoitoryhmän päiväkoti, maantasoon jäävä pihaalue ei yksin riitä vastaamaan päiväkodin pihan tarpeeseen.
Seuraavassa vertaillaan kooltaan noin viiden ryhmän (n.
1200 brm2) kaksikerroksisen tai osittain kaksikerroksisen
päiväkotirakennuksen erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja tontilla.
Kunkin vaihtoehdon havaitut hyvät ja huonot puolet on
esitetty kaavioissa. Vertailujen lähtökohdaksi saattoliikenne
suunniteltiin Tapulikadun varteen ja huoltoliikenne tontin
koillisreunaan.
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KUVA 2-25. Valitun tonttialueen rajaus. KUVA 2-26, 2-27 ja 2-28. Kuvia metsäisemmän rinteen reunasta tontille.

Pääosin puistoon rajautuvalla tontilla ei ole juurikaan
naapureita, mutta ainoan aivan tontin rajapintaan sijoittuvat
rakennuksen parvekkeet avautuvat hiekkakentälle ja sitä
kautta puistonäkymiin. Rakennuksen sijoittuminen naapurin
puoleisen rajan läheisyyteen peittäisi ainakin ensimmäisten
kerrosten puistonäkymiä. Toisaalta päiväkodin pihan
avautuminen esteettä parvekkeiden suuntaan voisi myös häiritä
asukkaita. Nykytilassa kentän usein toistuva pysäköintikäyttö
ei myöskään luo viihtyisiä näkymiä, joten uudisrakennuksesta
mahdollisesti aiheutuva haittavaikutus ei ole yksiselitteinen.
Uudisrakennuksen näkymiä peittävä vaikutus on kuitenkin
haluttu huomioida vaihtoehtotarkasteluissa.
Kaksikerroksisen rakennuksen toiminnallisuus on myös yksi
suunnittelun haasteista. Keskeistä toimivuuden kannalta on
mahdollinen kulkuyhteys toisen kerroksen ja ulkotilojen välillä.
Tarkasteluissa on myös arvioitu ratkaisujen luontevaa liittymistä
maastoon ja kattopinnan pihakäytön mahdollisuuksia.
Kattopinnan edes osittainen ottaminen pihakäyttöön
voisi aiempien tarkastelujen pohjalta mahdollistaa tilojen
sijoittamisen ainakin osittain yhteen tasoon.
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MASSOITTELUTARKASTELUJA

A1 JA A2
RAKENNUKSEN SIJOITUS RINTEEN SUUNTAISESTI:

A1

A2
HYVÄT PUOLET:
1. Rakennus mahdollista toteuttaa
rinneratkaisuna, jossa ylempi taso aukeaa
puistomaisemmalle pihalle.
3.
1.

2. Tiloja mahdollista avata itään ja länteen,
joilloin niitä on mahdollista hyödyntää
auringon kierron mukaan.

4.

3.
1.

4.

3. Näkymiä avautuu puistoon päin.
4. Rakennuksen päädystä on mahdollista
järjestää yhteys tontin yläosaan, jolloin
kattopinnan pihakäyttö olisi luontevaa.

2.

2.

HUONOT PUOLET:
KUVA 2-29. Vaihtoehdon A1 hyvät puolet.

KUVA 2-31. Vaihtoehdon A2 hyvät puolet.

1. Päiväkodin piha ei rajaudu kaikilta sivuiltaan
luontevasti ympäristöstä, vaan kadun varsi
joudutaan rajaamaan aidoin.
2. Pihakadun liikenne ja pysäköinti jäävät
näkyville pihan tuntumaan.
5.

3.
1.

6.

2.

4.

3. Huoltoliikenteen erottaminen
saattoliikenteestä ja turvallisen reitin
järjestäminen puistoon on haastavaa.
4. Rakennuksen sijoittaminen tontin keskelle
jättää katutilan hajanaiseksi.

4.

5.
1.
6.

2.

5. Piha-alue jakautuu vahvasti kahteen osaan
ja yhteys puistoon on heikko idän puoleiselta
piha-alueelta.
KUVA 2-30. Vaihtoehdon A1 huonot puolet.
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6. Ensimmäisen kerroksen tilat voivat avautua
vain yhteen suuntaan.

KUVA 2-32. Vaihtoehdon A2 huonot puolet.
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B.

6.
4.

2.

5.
1.

3.

KUVA 2-33. Vaihtoehdon B hyvät puolet.

B.
RAKENNUKSEN SIJOITUS KADUN SUUNTAISESTI:

C.
L-MALLINEN RAKENNUS TONTIN ITÄNURKKAAN

HYVÄT PUOLET:

HYVÄT PUOLET:

1. Piha rajautuu luontevasti liikenteestä.

1. Piha rajautuu luontevasti liikenteestä.

2. Piha ja näkymät aukeavat puiston suuntaan
ja piha-alue yhtyy luontevasti puistoon.

2. Piha ja näkymät aukeavat puiston suuntaan
ja piha-alue yhtyy luontevasti puistoon.

3. Rakennuksen päädystä on mahdollista
järjestää yhteys tontin yläosaan, jolloin
kattopinnan pihakäyttö olisi luontevaa.

3. Rakennuksen päädystä on mahdollista
järjestää yhteys tontin yläosaan, jolloin
kattopinnan pihakäyttö olisi luontevaa.

4. Piha rajautuu osittain luontevasti
maastonmuotojen avulla. Lopullinen rajaus
voidaan toteuttaa osittain maaston muotoja
hyödyntämällä.

4. Piha rajautuu osittain luontevasti
maastonmuotojen avulla. Lopullinen rajaus
voidaan toteuttaa osittain maaston muotoja
hyödyntämällä.

5. Ratkaisu sopeutuu kaupunkirakenteeseen.
Rakennus viimeistelee puiston rajan, ja
katutila on rajattu.

5. Ratkaisu sopeutuu kaupunkirakenteeseen.
Rakennus viimeistelee puiston rajan, ja
katutila on rajattu.

6. Naapuritontin puistonäkymät säilyvät.

6. Tiloja saadaan avattua myös aurinkoisiin
ilmansuuntiin.

C.

4.

2.

5.
1.

3.
6.

KUVA 2-35. Vaihtoehdon C hyvät puolet.

HUONOT PUOLET:
3.
2.

1.

1. Pihan puoleinen julkisivu ei avaudu
aurinkoisiin ilmansuuntiin ja kadun varteen
sijoittuva korkea massa varjostaa pihaa.
2. Kulku puistoon haasteellinen järjestää pihaalueen häiriintymättä.
3. Päiväkodin piha ei rajaudu kaikilta
sivuiltaan luontevasti ympäristöstä, vaan
naapuritalon puoli joudutaan rajaamaan
aidoin. Muodostuu yhtenäinen korttelipiha
naapurirakennuksen kanssa.

KUVA 2-34. Vaihtoehdon B huonot puolet.
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HUONOT PUOLET:
1. Kadun suuntainen massa varjostaa
pihaa, mutta toisin kuin vaihtoehdossa B.
kadun puoleinen osa voidaan toteuttaa
matalampana ja näin myös vähemmän
varjostavana.

3.
2.

1.

2. Kulku puistoon haasteellinen järjestää pihaalueen häiriintymättä.
3. Rakennus peittää naapuritontin
puistonäkymiä.
KUVA 2-36. Vaihtoehdon C huonot puolet.
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D1 JA D2
SUORA MASSA TONTIN KOILLISREUNAAN TAI L-MALLINEN
RAKENNUS KOILLISNURKKAAN

D1.

D2.

HYVÄT PUOLET:
1. Piha ja näkymät aukeavat puiston suuntaan
ja piha-alue yhtyy luontevasti puistoon.
4.

2. Tilat saadaan avattua aurinkoisiin
ilmansuuntiin.

5.
1.

5.
4.

3. Nykyinen kulkuyhteys puistoon on
säilytettävissä.

3.

4. Piha rajautuu osittain luontevasti
maastonmuotojen avulla.Lopullinen rajaus
voidaan toteuttaa muurimaisilla aidoilla.

2.

1.
3.

2.

5. Ratkaisu sopeutuu kaupunkirakenteeseen.
Uusi rakennus jatkaa kadun rakennusten
sarjaa.

KUVA 2-37. Vaihtoehdon D1 hyvät puolet.

KUVA 2-39. Vaihtoehdon D2 hyvät puolet.

HUONOT PUOLET:
1. Päiväkodin piha ei rajaudu kaikilta sivuiltaan
luontevasti ympäristöstä, vaan kadun varsi
joudutaan rajaamaan aidoin.
3.
5.

1.

4.

2.

2. Pihakadun liikenne ja pysäköinti jäävät
näkyville.
3. Rakennus peittää naapuritontin
puistonäkymiä.

3.
5.

1.

4.

2.

4. Rakennuksen sijoittaminen tontin reunaan
jättää katutilan hajanaiseksi.
5. Puiston reitti jakaa piha-alueen kahtia ja
rinteen puoleinen piha jää erilliseksi.
KUVA 2-38. Vaihtoehdon D1 huonot puolet.
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KUVA 2-40. Vaihtoehdon D2 huonot puolet.
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3. SUUNNITELMA

64

KUVA 3-5. Pohjapiirustus 1. krs 1:500.

KUVA 3-6. Pohjapiirustus 2. krs 1:500.
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LIITTYMINEN YMPÄRISTÖÖN
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KUVA 3-7. Havainnekuva metsämäiseltä pihalta kohti päiväkotirakennusta.

Rakennus muodostaa uuden ajallisen kerrostuman
ympäristöönsä. Sen hahmo on ympäröivistä asuinrakennuksista
poikkeava. Myös julkisivumateriaalien valinnalla on haluttu
erottaa rakennus ympäristöstään ja tehdä siitä julkisemman
rakennuksen luonteinen. Tavoitteena on ollut luoda
rakennukselle tunnistettava identiteetti, sillä puistoon
yhtyvänä ja sille portin muodostavana, sen tulisi liittyä osaksi
Martin alueen ympäristöä ja vaikuttaa Vilkkilänpuistoon
liittyviin mielikuviin.

Toisaalta rakennuksen sovittaminen ympäristöön on ollut
yksi suunnittelun lähtökohdista. Maastoon sulautuvana,
ympäristöönsä nähden suhteellisen matalana ja katulinjoihin
sovittautuvana ei rakennuksen hahmo ole liian huomiota
herättävä ja alueelle vieras. Ryhmätiloista muodostuva
Tapulikatuun nähden kohtisuorainen osa jatkaa ympäristön
mittakaavaa. Lähtökohtia erottuvuudesta, mutta sopivuudesta
ympäristöön on haluttu noudattaa myös katujulkisivujen
suunnittelussa.
KUVA 3-8. Päiväkotirakennuksen konsepti.
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JULKISIVUT

Tiilijulkisivu luo muurin, joka rajaa pois ulkomaailman.
Sisälle astuttaessa seuraa aivan toisenlainen tunnelma.
Puiston puoleisen julkisivun kaareutuvat seinät ovat lähes
kauttaaltaan lasiset. Sisällä ulkomaailma unohtuu ja katse
kohdistuu lasiseinien läpi avautuviin puiston luontonäkymiin.
Puiston puolella materiaalimaailma on toisenlainen kuin
kadun puolella. Julkisivumateriaalien vaihtumisen on tarkoitus
korostaa eri ympäristöjen rajapintaa. Tiilijulkisivut jäävät taakse
ja umpinaiset muuripinnat ovat valkobetonia. Rakennusmassa
on porrastettu, ja kerrokset korostuvat laattamaisten
rakenteiden piirtyessä selvästi esiin pihan puolella, mikä tuo
rakennuksen mittakaavaan inhimillisyyttä.

KUVA 3-9. Julkisivu länteen mittakaavassa 1:500.

KUVA 3-10. Julkisivu koilliseen mittakaavassa 1:500.
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Katujen puoleiset julkisivut ovat tiiltä. Tiili on ajaton materiaali,
eikä muodosta turhan voimakasta kontrastia ympäristössä
esiintyviin materiaaleihin. Pääosa alueen julkisivuista on
rapattuja. Alueelta löytyy lisäksi maalattuja puujulkisivuja
ja vähäisissä määrin tiilijulkisivuja. Päiväkodin tiilijulkisivun
toteutuksessa on haluttu löytää sille moderni ilme käyttämällä
vaaleaa vaihtelevansävyistä pitkänomaista tiiltä. Tiilen sävy
sovittautuu hyvin ympäristön rusehtaviin, punertaviin ja
pastellisiin värityksiin. Toinen katujulkisivuihin harkinnassa
ollut materiaali oli puu. Alueella esiintyvät lautaverhoillut
julkisivut liittyvät kuitenkin lähinnä pienempimittakaavaisiin
vanhempiin asuinrakennuksiin, eikä näihin vertautuva
julkisivumateriaali olisi yhtä hyvin, edes modernilla tavalla
toteutettuna, vastannut rakennukselle tavoiteltua luonnetta
julkisena asuntokannasta erottuvana rakennuksena.

Julkisivumateriaalit:
1. käsinpoltettu ruukintiili, harmaa
2. Valkobetoni
3. Lasi
4. Maalattu teräs, valkoinen

KUVAT 3-11.-3-16. Otteita ympäristön julkisivujen värityksistä.

Sisätiloissa materiaalimaailma on haluttu pitää mahdollisimman
luonnollisena, jotta lapsilla on mahdollisuus tutustua erilaisten
materiaalien luonteeseen moniaistisesti. Lattiat ovat lämmintä
puuta ja toisaalla taas samettista betonia. Lasiseinät päästävät
valon ja näkymät sisään ja niitä reunustavat hoikat kylmät
teräspilarit. Neutraali materiaalivalikoima toimii pohjana
päiväkotitoiminnalle lukuisine väreineen ja muotoineen.
Lähtökohdan ollessa riittävän yksinkertainen tilojen toiminta
voi muokata niistä omannäköisensä. Yksinkertainen
materiaali- ja värimaailma sallii paremmin lasten mukana
tulevien vaatteiden ja esineiden, sekä esimerkiksi käsitöiden
esillepanon lisäämään värikkään kerroksen, ja yleisilme säilyy
silti rauhallisena.
KUVA 3-17. Referenssikuva julkisivumateriaalista, House K / Graux &
Baeyens Arkkitehdit.
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Ryhmätilojen suunnittelussa lähtökohtana on ollut
muunneltavien vyöhykkeisesti avautuvien tilojen suunnittelu.
Jokaiselle ryhmälle on varattu suuri yhtenäinen avotila
lasiseinän äärellä. Tila voi tarvittaessa laajentua käytävälle
asti lasiseiniä avaamalla. Syvemmälle tiloihin mentäessä ne
pienenevät ja muuttuvat asteittain intiimimmiksi. Perälle,
toiseen reunaan, sijoittuu nukkumiseen käytettävä pienempi
leikkitila ja tämän viereen rauhoittumiseen tarkoitettu
vetäytymisnurkka johon voi kiivetä kirjoja katselemaan tai
muuten vain olemaan rauhassa.
Tilojen yksityisyyttä ja eri leikkien välisiä rajoja voi säädellä
tilassa useaan suuntaan kulkevilla siirtoseinillä ja akustisilla
verhoilla. Verhot ovat tavallisista siirtoseinistä poiketen
riittävän kevyitä myös pienemmille lapsille säädellä itse
leikkiensä välisiä rajoja niitä itse availemalla ja sulkemalla.
Tavoitteena on rohkaista lapsia omaehtoiseen sosiaaliseen
kanssakäymiseen luomalla myös paikkoja joissa voi rajoittaa
virikkeiden määrää. Suojaisemmista tiloista avautuu häivähdys
näkymistä ulkomaailmaan. Taustaseinien lasiseiniä verhoaa
toisaalla metallisäleikkö ja toisaalla taas verhomaisesti
muurattu tiili, sillä katseet on tarkoitus kohdistaa kohti puiston
luontoa. Keskittymistä vaativat yhteiset tapahtumat ja ruokailu
tapahtuvat etutilassa, josta tarjoutuu rauhoittavia näkymiä
puihin, pensaisiin, kiviin ja mäellä risteileville poluille.

yhteisesti käytettäväksi tilaksi. Tässä suunnitelmassa
eteistilojen erotteluilla ryhmäkohtaisiksi on haluttu vähentää
yhdessä tilassa samanaikaisesti oleskelevien lasten määrää.
Jokaiselle ryhmän lapselle löytyy eteisestä oma merkitty
vaatesäilytyskaluste ja haalarin voi ripustaa penkkien yllä
oleviin puun oksia muistuttaviin naulakoihin. Jokaiselle on
varattu oma oksansa.

RHMÄTILAT

Näkymäakselit vyöhykemäisen eteistilan halki auttavat
lapsia hahmottamaan tilaa ja omaa paikkaansa siinä. Tämän
tukemiseksi eri ryhmien visuaalista erottuvuutta on korostettu
myös ryhmien erilaisella värityksellä. Jokaisella ryhmällä on
oma ympäristön rakennuksista lähtöisin oleva teemavärinsä,
jota esiintyy mm. ryhmän kalusteissa ja tekstiileissä. Näin
lapsi voi visuaalisesti havaita erot eri ryhmien välillä ja
tuntea kuuluvansa tiettyyn esimerkiksi keltaiseen ryhmään.
Muuten neutraalia sävymaailmaa täydentävät lelut ja erilaiset
toiminnan tuotokset, kuten piirustukset ja askartelutyöt.

Suurien lounaaseen suuntautuvien lasipintojen ansiosta
luonnonvaloa saadaan hyödynnettyä tiloissa tehokkaasti. Liian
valon ja näkymien määrää voidaan säädellä verhoilla. Valoa
läpäisevillä verhoilla ja tilanjakajilla saadaan säädeltyä myös
tilojen tunnelmaa. Muuttuva varjomaailma havainnollistaa
luonnon valoilmiöitä. Valaistusta täydennetään lisäksi
himmennettävissä olevilla keinovaloilla. Yleisvalon avulla
tiloihin saadaan riittävä valaistus myös pimeään aikaan.
Tehostevaloilla voidaan luoda viihtyisyyttä ja erilaisia
tunnelmia tiloihin. Äänimaailmaa taas on haluttu vaimentaa
tuomalla tiloihin pehmentäviä elementtejä, kuten verhoja,
kasveja, mattoja, vaimentavia seinäpintoja ja verhoillut
vetäytymisnukkaukset.
Yleistyvänä suuntauksena päiväkotisuunnittelussa on
tilajako, jossa vierekkäisten ryhmien eteiset yhdistetään
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KUVA 3-21. Ote pohjapiirustuksesta, yhden ryhmän tilat 1:200.

KUVA 3-22. Havainnekuva ryhmätiloista.
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PIHA-ALUEET

Päiväkodin piha-alueet jakautuvat kolmeen osaan. Sylipiha
on kahden ensimmäiseen kerrokseen sijoittuvan lapsiryhmän
käyttöön mitoitettu piha-alue. Ensimmäisen kerroksen
ryhmät ja sylipiha soveltuisivat parhaiten pienimpien lasten
ryhmätiloiksi ja pihaksi, mutta sopivat tarvittaessa myös
isompien lasten käyttöön. Sylipihalla on leikkivälineitä,
mutta myös istuksia, kivirykelmiä, puita ja korkeuseroja
maakumpujen muodossa. Pihalle on suunniteltu vesiallas,
joka täyttyy sateella vesileikkien käyttöön. Kotikeittiöön liittyy
katettu terassi ulkoruokailua varten. Pihaa rajaa puiston
puolella maaston korkeusvaihteluihin sopeutuva istutuksilla
maisemoitu muuri. Rinnekatsomoa voi käyttää kiipeilyyn,
mutta se soveltuu myös edustalle sijoitetun lavan katsomoksi
pieniin kesäteatterimaisiin esityksiin ja kevätjuhliin.
Kolmea toisen kerrokseen sijoittuvaa ryhmää palvelee
rakennetumpi kattopiha ja sen jatkeena seikkailuun paremmin
soveltuva metsäpiha. Kattopihalle on sijoitettu perinteisempiä
leikkialueita, kuten hiekkalaatikko ja lisäksi laatikoita esimerkiksi

MUUMILEIKKIPUISTO
n. 1100 m2

pienviljelylle. Metsäpihalla taas on välineitä vauhdikkaampia
leikkejä varten. Metsäkaistaleiden välissä risteilee polkuja, jotka
vievät puiden lomaan sijoitetuille leikkivälineille. Metsäpihalla
yhdistyvät luontoelementit, seikkailu ja oppiminen. Tämän
piha-alue on mitoitettu laajaksi osittain myös vanhan
leikkipuiston poistosta seurannutta Stålarminkadun päiväkodin
lapsiryhmien pihatarvetta paikkaamaan. Ihannetapauksessa
pieni lapsi voisi aloittaa päiväkodissa ensimmäisen kerroksen
ryhmissä pihanaan turvallinen sylipiha. Kasvaessaan isommaksi
voisi reviiriä laajentaa siirtymällä toisen kerroksen ryhmään,
jossa myös itsenäisiin leikkeihin tarkoitettu piha olisi laajempi
ja jännittävämpi.
Alla on esitetty laskelma piha-alojen riittävyydestä eri
päiväkotiryhmien käyttöön. Piha-alueet riittävät hyvin
kattamaan uuden päiväkodin tarpeet mutta viereisen
Stålarminkadun päiväkotien pihatarvetta joudutaan osittain
paikkaamaan muumileikkipuiston käytöllä.

Piha-alueiden laajuudet:
SYLIPIHA
n. 970 m2

Sylipiha n. 970 m2
Kattopiha n. 530 m2
Metsäpiha n. 1315 m2
Muumileikkipuisto n. 1100 m2
Kahden lapsiryhmän tarve:
42 x 20 m2 = 840 m2
• Sylipiha riittää kattamaan tämän
Kattopiha + metsäpiha = 1845 m2
Kolmen lapsiryhmän tarve:
63 x 20 m2 = 1260 m2
• Metsäpiha riittäisi jo yksin kattamaan tämän

METSÄPIHA
n. 1315 m2

KATTOPIHA
n. 530 m2
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KUVA 3-23. Asemapiirustus ja pihasuunnitelma 1:1000.

Stålarminkadun päiväkodin kaksi ryhmää mukaan huomioiden
Pihan tarve yhteensä 2100 m2.
Metsäpiha + kattopiha = 1845 m2
• Ei aivan riitä kattamaan kaikkien pihantarvetta
KUVA 3-24. Kaavio päiväkodin piha-alueista.
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Yksi päiväkodin tontin suunnittelun suurimmista haasteista
on
ollut
liikenteellisten
ratkaisujen
järjestäminen
suppealla tonttialueella. Ainoa ajoneuvoyhteys tontille on
järjestettävissä Tapulikadun puolelta. Liikenteen suunnittelun
lähtökohtana on ollut autojen peruuttamistarpeen minimointi
saattoliikenteen läheisyydessä. Tapulikatu on päättyvä katu,
mikä hankaloittaa tilannetta entisestään. Lisäksi alueella on
jo nykyisin pulaa asukkaiden pysäköintipaikoista. Päiväkodin
sijoittaminen alueella nähdään kuitenkin ensisijaisena
tarpeena, ja pysäköintipaikkojen väheneminen voidaan todeta
luonnolliseksi tällaisissa hankkeissa ja tilamuutoksissa1. Tämän
edellytyksenä on kuitenkin tyydyttävän liikenneratkaisun
löytyminen. Suunnitellut liikenteelliset periaatteet on käyty
läpi Turun kaupungin liikennesuunnitteluinsinööri Maija
Noravan kanssa. Hänen kanssaan käytyjen keskustelujen
pohjalta on saatu lähtökohtia pysäköinnin mitoitukseen ja
ratkaisuja liikenteen toimivuuteen.
Päiväkodin saattoliikenteen järjestämisen lähtökohtana on
ollut Turussa vuonna 2013 käyttöönotetussa Kerttulinkadun
päiväkodissa jo toiminnassa oleva rajoitettuun pysäköintiin
perustuva malli. Vilkkilänmäen päiväkodin saattoliikenteen
käyttöön on Tapulikadun varrelle sijoitettu yhteensä
kymmenen kappaletta lyhytaikaiseen pysäköintiin tarkoitettuja
autopaikkoja. Päiväkodin saattoliikenteen ruuhka-aikoina
esimerkiksi klo 7-9 ja 14.30-16.30 väleillä näissä olisi
lyhytaikainen, 10-15 minuutin pysäköinti. Muina aikoina
näitä autopaikkoja voisi käyttää asukaspysäköinnin tarpeisiin.
Kerttulinkadun päiväkoti on mitoitettu Vilkkilänmäen
päiväkotiin nähden lähes kaksinkertaiselle lapsimäärälle ja siellä
saattoliikenteelle on varattu yhteensä 20 ja henkilökunnalle
yhteensä vain 6 autopaikkaa. Kymmenen saattoliikennepaikkaa
voidaan siis Kerttulinkadulta saadun kokemuksen pohjalta
todeta riittäväksi määräksi2. Ajo pysäköintipaikoille on
suunniteltu siten, että kääntyminen saattoliikennealueen
perällä on mahdollista ilman peruuttamista.
Henkilökunnan pysäköinnin järjestämiseksi oli tontilla käytössä
hyvin vähän tilaa, sillä tontin olosuhteet ovat haastavat
ja piha-alueisiin käytettävä ala haluttiin maksimoida. Viisi
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KUVA 3-25.Kaavio liikennejärjestelyistä alueella.

kappaletta pysäköintipaikkoja saatiin kuitenkin sijoitettua
tontin perälle rakennusmassan jatkeeksi. Optimitapauksessa
pysäköintipaikkoja
olisi
varattu
noin
kolmasosalle
henkilökunnasta, mutta tässä tapauksessa tontin olosuhteet
eivät mahdollistaneet näin suuren määrän sijoittelua. Alue
sijaitsee kuitenkin keskustan tuntumassa ja joukkoliikenteellinen
saavutettavuus on hyvä. Lisäksi henkilökunnalle on varattu
runsaasti polkupyöräpaikkoja tontin puiston puoleiselta sivulta.
Rakennuksen naapurin puoleiselle seinustalle on järjestetty
tontin sisäinen ajoyhteys henkilökunnan pysäköintipaikoille.
Ajoyhteys on pihakatumainen, nurmikivellä päällystetty, ja
erotettu naapuritontista istutusten avulla. Myös keittiön
huolto tapahtuu pihakadun alkupäästä.

LIIKENTEELLISET RATKAISUT

VAIHTOEHTOISET
JATKOKEHITTELYMAHDOLLISUUDET

Työssä tehdyt tarkastelut ja suunnitelma osoittavat, että
viiden ryhmän tilat käsittävä päiväkotirakennus esitetyllä
tavalla ratkaistuna on sovitettavissa Vilkkilänmäeltä osoitetulle
suunnittelualueelle. Kaavoituksen kannalta voidaan kuitenkin
todeta, että tämän kokoisen päiväkodin sovittaminen alueelle
vaatii ratkaisulta tehokkuutta ja onnistuminen on nyt todistettu
yhdellä ratkaisulla. Työ osoittaa myös sen, että alueelle
olisi helposti sovitettavissa ainakin neljä ryhmää käsittävä
päiväkoti. Tällöin suunnitelmassa esitetty toisen kerroksen
kolmas ryhmä voitaisi korvata yhteyskäyttöisillä tiloilla.
Potentiaalia voisi olla myös yksikerroksisen kolmiryhmäisen
päiväkodin suunnitteluun. Molemmissa sovelluksissa täytyisi
suunnitteluratkaisun toimivuus tutkia vielä erikseen. Tehtäväksi
muodostuisi näissä ainakin Tapulikadun puoleisen katua
rajaavana siiven tilojen uudelleenjärjestely ja kolmiryhmäisen
päiväkodin piha-alueiden jatkuvuus puiston reitin kohdalla,
sillä sylipihaa ei suoraan tämän ratkaisun kohdalta saada
riittämään kolmiryhmäisen päiväkodin tarpeisiin.

5 AP
PPP

tu
lika

u
Tap

10 AP

SAATTOLIIKENNE
HENKILÖKUNTA PYSÄKÖINTI
HENKILÖKUNTA POLKUPYÖRÄT
HUOLTO

1. Norava, M. henkilökohtainen tiedonanto 13.11.2014
2. Norava, M. henkilökohtainen tiedonanto 3.11.2014

KUVA 3-26. Rakeisuuskaavio.
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YHTEENVETO

Diplomityön tavoitteena oli laatia päiväkotisuunnitelma
Vilkkilänmäelle, Turkuun. Suunnittelutyö koostui Turun
kaupungin kaavoituksen tarpeeseen tehdyistä päiväkodin
sijoittumismahdollisuuksia koskevista vaihtoehtotarkasteluista,
sekä päiväkodin luonnossuunnitelmista. Tavoitteena oli löytää
alueen ominaisuuksien pohjalta optimaalisin lähtökohta
päiväkotirakennuksen sijoittelulle, mitoitukselle, massoittelulle
ja piha-alueille. Tavoitteena oli lisäksi osoittaa valittujen
lähtökohtien toimivuus laatimalla rakennussuunnitelmat
uudisrakennuksesta.
Työssä haastavaa oli kaavoituksen tarpeiden ja diplomityössä
painotettavien suunnittelun osa-alueiden yhteensovittaminen
siten, että diplomityön laajuus ei kasvaisi tarpeettoman
suureksi. Toisaalta tosielämään perustuva tarve ja realistinen
lähtökohta toivat merkityksellisyyttä työlle ja auttoivat
rajaamaan työn aihetta, kuten sijoituspaikkaa ja rakennuksen
käyttötarkoitusta.
Selvitykset, jotka koskivat historiaa ja nykytilaa, osoittautuivat
tärkeiksi ennen varsinaisen suunnittelutyön aloittamista.
Nämä
auttoivat
erityisesti
alueen
erityispiiteiden
ymmärtämisessä. Taustoittava kirjallisuus herätti ajatuksia ja
auttoi mieltä virittäytymään lapsen erityistarpeet huomioivalle
herkkyystasolle. Selvitykset osoittivat alueen soveltuvan
hyvin päiväkotitoiminnan sijoituspaikaksi. Alueen kannalta
suunnitteluratkaisuissa huomionarvoista oli kuitenkin
puistokäytön jatkumisen mahdollistaminen mahdollisesta
päiväkotitoiminnasta huolimatta. Toisaalta päiväkotirakennus
voisi myös aktivoida puiston käyttöä tuomalla sen yhteyteen
uudenlaista toimintaa tilojen iltakäytön muodossa. Puiston
käytön aktivoituminen myös ilta-aikaan lisäisi sosiaalista
valvontaa ja parantaisi samalla yleistä turvallisuuden tunnetta.
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KUVA 3-27. Havainnekuva ryhmätiloista pihalle ja vehreisiin näkymiin.

Työn lopputuloksena syntynyt viidelle ryhmälle suunniteltu
päiväkoti rajautuu selkeästi kaupunkirakenteesta omaksi
turvalliseksi pienoisympäristökseen. Tilat suuntautuvat kohti
Vilkkilänmäen luontoa, ja myös piha-alueisiin on onnistuttu
tuomaan elämyksellisyyttä alueen luonnonelementtejä
hyödyntämällä. Rakennuksen muotokieli tukeutuu vahvasti
Vilkkilänmäen alueen ominaispiirteisiin, kuten mäkikukkulan
korkeusvaihteluihin. Puiston puoleinen julkisivu muodostaa
vastaparin kaartuvalle rinteelle, ja tilojen lähtökohtana
oli vyöhykkeinen sijoittuminen kaaren ympärille ja vahva
suuntautuminen
puistonäkymiin.
Kaupunkikuvallisesti
ratkaisulla on julkisen rakennuksen luonne. Rakennus
muodostaa portin puistoon vievälle reitille.
Jatkossa diplomityöstä saatuja johtopäätöksiä alueelle
soveltuvasta mitoituksesta ja muista suunnittelun lähtökohdista
voidaan käyttää taustatietona alueen kaavamuutosta
valmisteltaessa. Se millainen päiväkoti alueelle tulevaisuudessa
rakentuu jää kuitenkin vielä nähtäväksi. Diplomityössä esitetty
ratkaisu tarjoaa kuitenkin yhden kehitysidea olemassa olevan
tarpeen ratkaisemiseksi.
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LÄHTEET
LOPUKSI
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PAINETUT LÄHTEET JA VERKKOJULKAISUT

Tutustuttuani ympäristön ihmisläheisyyttä koskevaan
kirjallisuuteen havaitsin, että asiaan viittaavaa tietoutta
ja ohjeistusta on ympärilläni enemmän kuin arvasinkaan.
Etenkin
lapsille
tarkoitettujen
rakennusten,
kuten
koulujen ja päiväkotien suunnitteluohjeissa painottuvat
lapsiystävällisyyden tavoitteet. Tutkimustieto on siis vaikuttanut
suunnitteluni suuntaan myös tiedostamatta. Voisi siis kuvitella,
että suunnitelmasta olisi ilman taustoitusta tullut osittain
myös hyvin samankaltainen. Luontoon suuntautuminen olisi
varmasti ollut lähtökohtana myös ilman taustoitusta. Toisaalta
olisin varmasti suunnitellut rakennuksesta sisätiloiltaan
julkisemman oloisen ja avonaisemman. Tämä osittain
myös siksi, että ymmärrys päiväkodin toimintaperiaatteisiin
ei ilman aiheeseen perehtymistä ole itsestään selvää.
Suunnitteluratkaisun painottuminen pienempimittakaavaisiin
muunneltaviin yksityisluonteisiin tiloihin on seurausta käydystä
prosessista kokonaisuutena. Myös pihatilojen suunnitteluun
syntyi uusia ideoita luetun kirjallisuuden myötä.

1.

Varmaa on kuitenkin se, että koko käyty prosessi on muokannut
käsitystäni suunnittelusta ja avartanut näkemystäni siitä kuinka
monialaista osaamista onnistunut arkkitehtuuri edellyttää.
Tärkeä havainto on ollut myös se, että ihmisläheisyyden
huomioiminen ei ole aivan niin nykypäiväisestä suunnittelusta
erkaantunut asia kuin työni alussa kuvittelin. Uskonkin, että
vallalla ollut ns. wau-arkkitehtuurin kausi on väistymässä ja
vastareaktiona aika olisi kypsä olemassa olevaa ympäristöä
kunnioittavammalle arkkitehtuurille, joka toisi ympäristöön
tarinoita kertovaa ajallista kerroksellisuutta ja loisi
ihmisläheisempää ympäristöä. Kiinnostavaa olisi myös nähdä
suunnittelemani toteutuvan, sillä vasta käyttäjäkokemusten
myötä olisi mahdollista todella arvioida ihmisten tarpeita
huomioivien ratkaisujen onnistumista suunnittelutyössäni.
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Rakennus muodostaa uuden kerroksen ympäristöönsä. Sen hahmo on
ympäröivistä asuinrakennuksista poikkeava. Myös julkisivumateriaalien
valinnalla on haluttu erottaa rakennus ympäristöstään ja tehdä siitä
julkisemman rakennuksen luonteinen. Toisaalta rakennuksen sovittaminen
ympäristöön on ollut yksi suunnittelun lähtökohdista. Maastoon

Ryhmätilat sijoittuvat pääosin tontin koillisreunalle kahteen tasoon.
Näin muodostuu lamellimainen osa, joka ottaa kantaa ympäröivien
rakennusten mittakaavaan. Kaikista ryhmätiloista näkymät avautuvat
lounaan suuntaan, välittävän käytävätilan läpi pihalle ja puiston luonnon
suuntaan. Yhteiset ja iltakäytössä olevat tilat taas sijoittuvat Tapulikadun
puoleiseen yksikerroksiseen siipeen. Rakennus sulautuu molemmista
päistään osaksi rinnettä. Yksikerroksinen siipi rajaa katua kaakkoissivulta,
ja sen jatke muodostaa portin puistoon vievälle polulle. Tapulikatua
reunustavan yksikerroksisen osan katto on pihakäytössä, mikä mahdollistaa
suoran käynnin pihalle myös toisen kerroksen ryhmätiloista. Ensimmäisen
kerroksen ryhmätiloihin käynti tapahtuu portin ali sylipihan kautta, ja toiseen
kerrokseen taas portin edustalta kulkevan portaan kautta kattopihalta.

ja rajautuneen katutilan muodostaminen. Julkisivu linjautuu ympäröiviin
rakennuksiin viimeistellen puiston avonaisen nurkan. Pihalta tarkasteltaessa
rakennuksen hahmo on pehmeämpi, enemmän luonnonmaisemaan
vertautuva ja mittakaava inhimillinen.

Tiilijulkisivu luo muurin, joka rajaa pois ulkomaailman. Sisällä on aivan
toisenlainen tunnelma. Puiston puoleisen julkisivun kaareutuvat seinät ovat
lähes kauttaaltaan lasiset. Sisällä ulkomaailma unohtuu ja katse kohdistuu
lasiseinien läpi avautuviin näkymiin. Puiston puolella materiaalimaailma
on toisenlainen kuin kadun puolella. Julkisivumateriaalien vaihtumisen
on tarkoitus korostaa eri ympäristöjen rajapintaa. Tiilijulkisivut jäävät
taakse ja umpinaiset muuripinnat ovat valkobetonia. Kerrokset korostuvat
laattamaisten rakenteiden piirtyessä selvästi esiin pihan puolella, mikä tuo
rakennuksen mittakaavaan inhimillisyyttä.

Lähtökohtia erottuvuudesta, mutta sopivuudesta ympäristöön on haluttu
noudattaa myös katujulkisivujen suunnittelussa. Katujen puoleiset julkisivut
ovat tiiltä. Tiili on ajaton materiaali, eikä muodosta turhan voimakasta
kontrastia ympäristössä esiintyviin materiaaleihin. Pääosa alueen
julkisivuista on rapattuja. Alueelta löytyy lisäksi maalattuja puujulkisivuja ja
vähäisissä määrin tiilijulkisivuja. Päiväkodin tiilijulkisivun toteutuksessa on
haluttu löytää sille moderni ilme käyttämällä vaaleaa vaihtelevansävyistä
pitkänomaista tiiltä. Tiilen sävy sovittautuu hyvin ympäristön rusehtaviin,
punertaviin ja pastellisiin värityksiin.

sulautuvana, ympäristöönsä nähden suhteellisen matalana ja katulinjoihin
sovittautuvana ei rakennuksen hahmo ole liian huomiota herättävä ja
alueelle vieras.

Suunnitelman konsepti
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Valittujen lähtökohtien pohjalta suunniteltiin päiväkoti, joka on kuin syli,
joka sulkee lapset suojaansa ulkomaailmalta. Rakennus sijoittuu tontin
itänurkkaan siten, että sen tilat avautuvat suojaisalle pihalle. Kadun puolen
ilme on suoraviivaisempi ja rakennusmaisempi. Tavoitteena on ollut selkeän

Päiväkotisuunnitelman
taustalla
on
Turun
kaupungilta
saatu
toimeksianto, jonka tavoitteena oli selvittää päiväkotitoiminnan
sijoittumismahdollisuuksia Vilkkilänmäeksi kutsutulla suunnittelualueella.
Alue on asemakaavan mukaista puistoa, ja tavoitteena oli arvioida, onko
alueelle kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti mahdollista kaavoittaa tontti
päiväkotitoimintaa varten. Vaihtoehtotarkastelut esitettiin kaaviomaisina
havainnekuvina selostusosassa. Tarkastelujen johtopäätöksinä rajattiin
alueelle soveltuvan päiväkotirakennuksen mitoitus, kerrosluku ja tontille
sijoittumisen lähtökohdat. Näiden lähtötietojen pohjalta toteutettiin
varsinainen päiväkodin rakennussuunnitelma.

Diplomityön aiheena oli päiväkodin suunnittelu Turkuun Vilkkilänmäelle.
Työ sisältää rakennussuunnitelman ja selostusosan. Suunnitteluun
painottuvaa työtä taustoitettiin selostusosassa muun muassa tutustumalla
ihmisen ja ympäristön suhdetta käsittelevään kirjallisuuteen ja lasten
ympäristöjen suunnittelun erityispiirteisiin. Selostusosassa käsiteltiin lisäksi
suunnittelun kohteena olevan alueen taustaa ja nykytilaa ja siten lähtökohtia
rakennussuunnittelulle.

Valittu tonttirajaus

Päiväkodin piha-alueet

KATTOPIHA
n. 530 m2

SYLIPIHA
n. 970 m2

DIPLOMITYÖ VILKKILÄNMÄEN PÄIVÄKOTI

Asemapiirustus ja Pihasuunnitelma 1:500

METSÄPIHA
n. 1315 m2

MUUMILEIKKIPUISTO
n. 1100 m2

Yksi päiväkodin tontin suunnittelun suurimmista haasteista on ollut
liikenteellisten ratkaisujen järjestäminen suppealla tonttialueella.
Ainoa ajoneuvoyhteys tontille on järjestettävissä Tapulikadun puolelta.

Päiväkodin saattoliikenteen järjestämisen lähtökohtana on ollut Turussa
vuonna 2013 käyttöönotetussa Kerttulinkadun päiväkodissa jo toiminnassa
oleva rajoitettuun pysäköintiin perustuva malli. Vilkkilänmäen päiväkodin
saattoliikenteen käyttöön on Tapulikadun varrelle sijoitettu yhteensä
kymmenen kappaletta lyhytaikaiseen pysäköintiin tarkoitettuja autopaikkoja.

Kolmea toisen kerrokseen sijoittuvaa ryhmää palvelee rakennetumpi
kattopiha ja sen jatkeena seikkailuun paremmin soveltuva metsäpiha.
Kattopihalle on sijoitettu perinteisempiä leikkialueita, kuten hiekkalaatikko
ja lisäksi laatikoita esimerkiksi pienviljelylle. Metsäpihalla taas on välineitä
vauhdikkaampia leikkejä varten. Metsäkaistaleiden välissä risteilee polkuja,
jotka vievät puiden lomaan sijoitetuille leikkivälineille. Metsäpihalla
yhdistyvät luontoelementit, seikkailu ja oppiminen. Tämän piha-alue on
mitoitettu laajaksi osittain myös vanhan leikkipuiston poistosta seurannutta
Stålarminkadun päiväkodin lapsiryhmien pihatarvetta paikkaamaan.
Ihannetapauksessa pieni lapsi voisi aloittaa päiväkodissa ensimmäisen
kerroksen ryhmissä pihanaan turvallinen sylipiha. Kasvaessaan isommaksi
voisi reviiriä laajentaa siirtymällä toisen kerroksen ryhmään, jossa myös
itsenäisiin leikkeihin tarkoitettu piha olisi laajempi ja jännittävämpi.

5 AP

10 AP

Liikennejärjestelyt tontilla

PPP

tu
ka
uli
Tap

Henkilökunnan pysäköinnin järjestämiseksi oli tontilla käytössä hyvin
vähän tilaa, sillä tontin olosuhteet ovat haastavat ja piha-alueisiin
käytettävä ala haluttiin maksimoida. Viisi kappaletta pysäköintipaikkoja
saatiin kuitenkin sijoitettua tontin perälle rakennusmassan jatkeeksi.
Alueelle on myös hyvät julkiset liikenneyhteydet. Lisäksi henkilökunnalle
on varattu runsaasti polkupyöräpaikkoja tontin puiston puoleiselta sivulta.
Rakennuksen naapurin puoleiselle seinustalle on järjestetty tontin sisäinen
ajoyhteys henkilökunnan pysäköintipaikoille. Ajoyhteys on pihakatumainen,
nurmikivellä päällystetty ja erotettu naapuritontista istutusten avulla. Myös
keittiön huolto tapahtuu pihakadun alkupäästä.

Liikenteen suunnittelun lähtökohtana on ollut autojen peruuttamistarpeen
minimointi saattoliikenteen läheisyydessä. Tapulikatu on päättyvä katu, mikä
hankaloittaa tilannetta entisestään.

muuri. Rinnekatsomoa voi käyttää kiipeilyyn, mutta se soveltuu myös
edustalle sijoitetun lavan katsomoksi pieniin kesäteatterimaisiin esityksiin
ja kevätjuhliin.
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Rakeisuuskuva

Päiväkodin piha-alueet jakautuvat kolmeen osaan. Sylipiha on kahden
ensimmäiseen kerrokseen sijoittuvan lapsiryhmän käyttöön mitoitettu
piha-alue. Ensimmäisen kerroksen tilat ja sylipiha soveltuisivat parhaiten
pienimpien lasten ryhmätiloiksi ja pihaksi, mutta tarvittaessa myös
isompien lasten käyttöön. Sylipihalla on leikkivälineitä, mutta myös
istuksia, kivirykelmiä, puita ja korkeuseroja maakumpujen muodossa.
Pihalle on suunniteltu vesiallas, joka täyttyy sateella vesileikkien käyttöön.
Kotikeittiöön liittyy katettu terassi ulkoruokailua varten. Pihaa rajaa puiston
puolella maaston korkeusvaihteluihin sopeutuva istutuksilla maisemoitu

Sisätiloissa materiaalimaailma on haluttu pitää mahdollisimman
luonnollisena, jotta lapsilla on mahdollisuus tutustua erilaisten materiaalien
luonteeseen moniaistisesti. Lattiat ovat lämmintä puuta ja toisaalla taas
samettista betonia. Lasiseinät päästävät valon ja näkymät sisään ja niitä
reunustavat hoikat kylmät teräspilarit. Neutraali materiaalivalikoima
toimii pohjana päiväkotitoiminnalle lukuisine väreineen ja muotoineen.
Lähtökohdan ollessa riittävän yksinkertainen tilojen toiminta voi muokata
niistä omannäköisensä. Yksinkertainen materiaali- ja värimaailma sallii
paremmin lasten mukana tulevien vaatteiden ja esineiden, sekä esimerkiksi
käsitöiden esillepanon lisäämään värikkään kerroksen, ja yleisilme säilyy silti
rauhallisena.
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Julkisivu länteen 1:200

Leikkaus A 1:200
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Julkisivu kaakkoon 1:200

Pohjapiirustus 1. kerros 1:200

Julkisivumateriaalit:
1. käsinpoltettu ruukintiili, harmaa
2. Valkobetoni
3. Lasi
4. Maalattu teräs, valkoinen
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Julkisivu koilliseen 1:200

Pohjapiirustus 2. kerros 1:200

KEITTIÖ

HENK.

Tilakaaviot 1. ja 2. kerros

VERSTAS

RYHMÄ 5

RYHMÄ 4

Jokaiseen ryhmään on suora käynti pihalta eteistilavyöhykkeen kautta.
Eteistilamainen sivukäytävä toimii talvella tuulikaappina ja välittävänä tilana.
Kesällä se taas helpottaa liikalämmön hallinnassa. Erillistä märkäeteistä
ryhmätiloissa ei ole vaan vaatteet voidaan puhdistaa eteisvyöhykkeellä.
Märkäeteistä korvaa myös eteistä edeltävä märkien vaatteiden säilytykseen
tarkoitettu tila kuivausnaulakoineen. Jokaiselle ryhmän lapselle löytyy
eteisestä oma merkitty vaatesäilytyskaluste ja haalarin voi ripustaa penkkien
yllä oleviin puun oksia muistuttaviin naulakoihin.

Tilojen yksityisyttä ja eri leikkien välisiä rajoja voi säädellä tilassa useaan
suuntaan kulkevilla siirtoseinillä ja akustisilla verhoilla. Verhot ovat
tavallisista siirtoseinistä poiketen riittävän kevyitä myös pienemmille lapsille
säädellä itse leikkiensä välisiä rajoja niitä itse availemalla ja sulkemalla.
Tavoitteena on rohkaista lapsia omaehtoiseen sosiaaliseen kanssakäymiseen
luomalla myös paikkoja joissa voi rajoittaa virikkeiden määrää.
Suojaisemmista tiloista avautuu häivähdys näkymistä ulkomaailmaan.
Taustaseinien lasiseiniä verhoaa toisaalla metallisäleikkö ja toisaalla taas
verhomaisesti muurattu tiili, sillä katseet on tarkoitus kohdistaa kohti puiston
luontoa. Keskittymistä vaativat yhteiset tapahtumat ja ruokailu tapahtuvat
etutilassa, josta tarjoutuu rauhoittavia näkymiä puihin, pensaisiin, kiviin ja
mäellä risteileville poluille.

RYHMÄ 3

Näkymäakselit vyöhykemäisen eteistilan halki auttavat lapsia hahmottamaan
tilaa ja omaa paikkaansa siinä. Tämän tukemiseksi eri ryhmien visuaalista
erottuvuutta on korostettu myös ryhmien erilaisella värityksellä. Jokaisella
ryhmällä on oma ympäristön rakennuksista lähtöisin oleva teemavärinsä,
jota esiintyy mm. ryhmän kalusteissa ja tekstiileissä. Näin lapsi voi
visuaalisesti havaita erot eri ryhmien välillä ja tuntea kuuluvansa tiettyyn
esimerkiksi keltaiseen ryhmään. Muuten neutraalia sävymaailmaa
täydentävät lelut ja erilaiset toiminnan tuotokset, kuten piirustukset ja
askartelutyöt.

Suurien lounaaseen suuntautuvien lasipintojen ansiosta luonnonvaloa
saadaan hyödynnettyä tiloissa tehokkaasti. Liian valon ja näkymien määrää
voidaan säädellä verhoilla. Valoa läpäisevillä verhoilla ja tilanjakajilla saadaan
säädeltyä myös tilojen tunnelmaa. Muuttuva varjomaailma havainnollistaa
luonnon valoilmiöitä. Valaistusta täydennetään lisäksi himmennettävissä
olevilla keinovaloilla. Yleisvalon avulla tiloihin saadaan riittävä valaistus
myös pimeään aikaan. Tehostevaloilla voidaan luoda viihtyisyyttä ja erilaisia
tunnelmia tiloihin. Äänimaailmaa taas on haluttu vaimentaa tuomalla tiloihin
pehmentäviä elementtejä, kuten verhoja, kasveja, mattoja, vaimentavia
seinäpintoja ja verhoillut vetäytymisnukkaukset. Melun hallitsemiseksi myös
eteistilat on haluttu erotella ryhmäkohtaisiksi.

Ryhmätilojen pohjapiirustus 1:100
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Jokaiselle ryhmälle on varattu suuri yhtenäinen avotila lasiseinän äärellä. Tila
voi tarvittaessa laajentua käytävälle asti lasiseiniä avaamalla. Syvemmälle
tiloihin mentäessä ne pienenevät ja muuttuvat asteittain intiimimmiksi.
Perälle, toiseen reunaan, sijoittuu nukkumiseen käytettävä pienempi
leikkitila ja tämän viereen rahoittumiseen tarkoitettu vetäytymisnurkka
johon voi kiivetä kirjoja katselemaan tai muuten vain olemaan rauhassa.

Päiväkodin tilojen suunnittelun lähtökohtana on ollut tilaohjelma, joka on
syntynyt yhdistelemällä RT-kortiston ohjeita ja Turun kaupungilta saatua
uuden päiväkodin suunnitteluun tarkoitettua tilaohjelmaa. Toimintatilat on
tietoisesti haluttu painottaa muunneltavien ryhmäkohtaisten kotialueiden
kattavuuteen yhteisten tilojen kustannuksella. Myös pienryhmätiloille
varattu ala on sisällytetty ryhmäkohtaisiin tiloihin. Yhteiskäyttöisiä tiloja
on suunniteltu salin lisäksi vain kotikeittiö ja toiseen kerrokseen sijoittuva
pieni verstastila sekä siihen liittyvä luovan työskentelyn tila. Kotikeittiö toimii
myös henkilökunnan taukotilana. Yhteistilat on suunniteltu sellaisiksi, että
ne palvelisivat mahdollisimman hyvin päiväkodin oman toiminnan lisäksi
iltaisin tapahtuvaa kerhotoimintaa. Ryhmien toiminta tapahtuu katumaisen
käytävän varrelle sijoittuvissa yksiköissä, joissa myös ruokaillaan. Katua pitkin
voidaan toisinaan lähteä retkelle yhteiskäyttöisiin tiloihin, kuten verstaaseen,
kotikeittiöön tai saliin.
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