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Diplomityöni on suunnitelma Jätkäsaaren peruskouluksi sekä siihen 

liittyvää taustatutkimusta nykyaikaisen toimivan koulurakennuksen 

suunnittelemiseksi Jätkäsaaren suunnittelutontille. Työ jakautuu 

kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa tarkastelen Jätkäsaarta 

alueena erilaisista näkökulmista. Tarkastelussa etenen 

suuremmasta mittakaavasta pienempään. Lopuksi tarkastelen 

suunnittelu aluetta eli koulutonttia lähemmin.  Toinen osa on 

suunnitelma osuus, jossa tarkastelen aluksi ratkaisuvaihtoehtoja 

koulurakennukseksi. Analyysien pohjalta valitsen parhaan 

vaihtoehdon suunnitelman lähtökohdaksi. Tästä parhaasta 

vaihtoehdosta teen lopuksi suunnitelmat Jätkäsaaren peruskouluksi.  

Työni lähtökohdat perustuvat Jätkäsaaren Peruskoulusta vuonna 

2015 järjestettyyn yleiseen arkkitehtikilpailuun. Kilpailun tavoitteena 

oli suunnitella alueelle nykyaikainen oppimisympäristö, jossa 

korostuvat mm. toimivuus, taloudellisuus, viihtyisyys, 

energiatehokkuus sekä muuntojoustavuus. Näitä olen pyrkinyt 

painottamaan ja ottamaan lähtökohdiksi myös omassa 

tarkastelussa ja suunnitelmissa. Erityisesti tilojen muuntojoustavuus 

ja monipuoliset käyttömahdollisuudet tiloissa osoittautuivat tärkeiksi 

asioiksi nykyaikeisessa oppimisympäristössä. Myös 

rakennusmassan kokonaismuodolla ja pihan sijoittelulla on suuri 

merkitys rakennuksen toimivuuteen. 

Tarkoituksena on ollut taustatutkimuksen ja analyysien pohjalta 

tehdä koulutontille mahdollisimman sopiva suunnitelma Jätkäsaaren 

peruskouluksi. Tontin ja sen ympäristön erityispiirteet loivat 

haastetta suunnittelussa. Taustatutkimukseen kuului alueen ja sen 

historian tarkastelun lisäksi koulurakennusten tarkastelua 

historiassa ja nykyaikana. Millaiselle opetusympäristölle olisi 

nykyään ja tulevaisuudessa tarvetta? Kouluarkkitehtuuri on hyvin 

tärkeässä roolissa nykyaikaisiin oppimistavoitteisiin pääsemisessä 

opetustapojen uudistuessa. Tarkastelin lisäksi pedagogisesta 

näkökulmasta nykyaikaista muuttuvaa koulumaailmaa ja sen 

vaikutusta oppimisympäristöön. Tarkastelussa käytin apuna mm. 

esimerkkikohteita koulurakennuksista 2000-luvulta.   
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ABSTRACT FOR THESIS 
I made my thesis as the plans for the comprehensive school of 

Jätkäsaari. It also includes back research in order to create a 

contemporary and working school building to the lot in Jätkäsaari.  

The thesis consists of two parts. On the first part I will look at 

Jätkäsaari as an area from different points of view. I will proceed 

from a smaller scale to bigger scale when looking at it. At the end of 

part one I will examine the lot where I will be planning the school 

building to. On part two I will be akin the plans for the school 

building. First I will be looking at the different options as the plans. 

Based on the analysis I will choose the best fitting option as the 

basis of my plans. From that best option I will be making the final 

plans as the comprehensive school of Jätkäsaari.  

The thesis is based on an open architecture competition arranged in 

2015. The goal of the competition was to make plans to create a 

modern learning environment for the Jätkäsaari area, where 

functionality, comfort, economical and ecological aspects as well as 

flexibility were highlighted. Those are also the aspects I have been 

working towards when making the plans and working on the 

research. Particularly the flexibility of spaces and the diverse 

usability options of the spaces proved to be important aspects in 

today's modern learning spaces. In addition the massing of the 

building and its shape as well as the location of the court yard are 

important factors when trying to plan a well functioning school 

building.  

The aim of the thesis has been to create plans for the Jätkäsaari- 

school that are as suitable as possible for it in its location and in 

today's world.  This has been done by researching and based on 

the analysis I have made. The lot and the circumstances of its 

surroundings created some challenges for the planning process. 

The analysis included reached on the area and its history as well as 

research on the school buildings today and their history. What kind 

of learning environments would we need today and in the future? 

School architecture plays an important role when thinking of how to 

reach the goals we set in today's learning aims and styles. I also did 

research on the changing school system in Finland from 

pedagogical aspect and how it should affect the learning 

environments today. For the analysis I used examples of existing 

school buildings from 2000s.  
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn sisältö 
Diplomityönäni olen tehnyt suunnitelman Jätkäsaaren peruskoulusta 

siitä järjestetyn yleisen arkkitehtikilpailun ohjelman mukaisesti. 

Työssäni olen tarkastellut suunnitelmaan vaikuttavia lähtökohtia 

suuremmasta mittakaavasta kohti pienempää mittakaavaa. Työni 

jakautuu Jätkäsaaren tarkasteluun alueellisella tasolla, 

suunnittelualueen tarkasteluun lähemmin ja sen jälkeen 

koulurakennuksen tasolla olevaan tarkasteluun. Suunnitelma 

osuuden aluksi tarkastelen ja analysoin erilaisia vaihtoehtoja 

parhaan suunnitelman valitsemiseksi. Valitsemastani parhaasta 

ehdotuksesta olen tehnyt suunnitelmat Jätkäsaaren peruskouluksi. 

1.2 Työn tavoitteet  
Tavoitteena on ollut suunnitella Jätkäsaaren ympäristöön omalle 

paikalleen sopiva koulurakennus. Suunnittelualue sijaitsee 

ilmastollisesti haastavalla paikalla meren läheisyydessä. 

Tavoitteena on ollut Jätkäsaaren ja suunnittelualueen ympäristön 

ominaispiirteiden huomioiminen suunnitelmassa. Tavoitteena on 

ollut myös nykyaikaisiin pedagogisiin tavoitteisiin sopivan sekä 

ekologisesti kestävän koulurakennuksen suunnittelu.  

 

1.3 Suunnittelun lähtökohdat 
Diplomityöni perustuu Jätkäsaaren peruskoulusta järjestettyyn 

yleiseen arkkitehtikilpailuun. En kuitenkaan osallistunut kilpailuun 

vaan tein diplomityötäni omassa aikataulussani enkä kilpailun 

aikataulun mukaan. Kilpailu on ollut käynnissä työni tekemisen 

aikana ja ratkesi 19.10.2015, jolloin voittajaksi selvisi Aarti Ollila 

Ristola Arkkitehdit Oy:n kilpailuehdotus1.  

 

                                                 
1 Jätkäsaaren peruskoulun arkkitehtuurikilpailun tulokset, 
www.hel.fi/static/kv/Tilakeskus/jatkasaari/kilpailun_tulos.pdf  
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2 JÄTKÄSAARI 

2.1 Historia   
Osayleiskaava-alueella on sijainnut alkuaan kolme saarta, jotka 

olivat Jätkäsaari, Hietasaari ja Saukko. Saarten yhteispinta-ala oli 

15.5 ha. Saaret olivat alun perin lähinnä kesähuvila- ja 

virkistyskäytössä. Alueelle alettiin rakentaa tavarasatamaa vuonna 

1913, jolloin kaikki alkuperäiset saaret tasattiin ja niitä alettiin 

yhdistää täyttömaalla satama-alueen kasvaessa vähitellen.2 Alue 

laajeni noin kolminkertaiseksi alkuperäisestä merta täytettäessä. 

Alueen mantereeseen yhdistämisen jälkeen vuodesta 1928 alkaen 

aluetta alettiin kutsua Jätkäsaareksi. Merenpohjaa ruoppaamalla ja 

pitkän laiturin rakentamisen ansiosta luotiin puitteet 

satamatoiminnoille ja tilaa suurille valtamerialuksille. Alueelle 

aloitettiin myös liikennöinti rautateitä pitkin vuonna 1916. Rata 

purettiin kuitenkin 1980-luvulla sen tultua tarpeettomaksi.3 Lisäksi se 

aiheutti liikenteen ruuhkautumista entisestään Jätkäsaaren jo 

rekkaliikenteen takia ruuhkaisessa liikenteessä. Vuonna 2008 

tavarasatama siirtyikin Vuosaareen, jossa sen toiminnalle oli 

enemmän tilaa. 1990-luvun puolivälissä Jätkäsaaressa 

käynnistettiin matkustajaliikenne pääasiassa Helsingin ja Tallinnan 

                                                 
2 Jätkäsaari, osayleiskaava selostus 2006, s.11, s.20  
3 Bysa ja Sandis ja Uttern- sittemmin Jätkäsaari, 
  www.uuttahelsinkia.fi/fi/lansisatama/perustietoa 

välillä.4 Matkustajasatama jatkaa edelleen toimintaansa 

Jätkäsaaressa. 

2.1.1 Suojelurakennukset 
Suurin osa Jätkäsaaressa olemassa olevista rakennuksista joutuvat 

puretuiksi rakentamisen edetessä tekemään tilaa uudelle 

rakennuskannalle. Olemassa olevat rakennukset ovat pääosin 

1960- ja 1970-luvuilla rakennettuja halleja ja varastoja, jotka 

palvelivat satamatoimintaa5.  Joitakin rakennuksia kuitenkin 

säilytetään ja suojellaan muistuttamaan muuttuvan alueen 

historiasta tavarasatamana.  

Alueen itärannassa alueen historiasta muistuttaa joukko punatiilisiä 

rakennuksia. Lisäksi rannan laiturirakenteet on jätetty 

satamatoiminnasta muistuttamaan. Lars Sonckin suunnittelemat 

punatiiliset makasiinit L2 ja L3 rakennettiin itärannalle 1920- ja 

1930-luvulla6. Nykyisellään rakennukset on suojeltu 

asemakaavoissa merkinnällä sr-1 rakennustaiteellisesti ja 

kulttuurihistoriallisesti arvokkaina, mutta ne olivat jo vuoden 1979 

asemakaavassa suojeltu merkinnällä ark. Rakennukset tullaan 

                                                 
4 Jätkäsaarenkallio ja Hietasaari Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 
selostus 2009, s.14, s.19  
5 Asemakaavan selostus 2009, s.24  
6 Asemakaavan selostus 2009, s.16 
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nopeana pääreittinä aina alueen etelässä sijaitsevaan rantaan 

asti.13 Hyväntoivonpuisto toimii alueella kokonaisrakenteellisesti 

tarkasteltuna sen yhtenä tärkeänä tunnusmerkkinä. Se kertoo myös 

alueen kevyttä liikennettä kannattavasta teemasta ja siten myös 

luonnon ja ekologisen näkökulman tärkeydestä alueella. Muita 

puistoja Jätkäsaaressa ovat Poseidonin puisto, 

Länsisatamanpuisto, kortteli- ja rantapuistot sekä suunniteltavan 

koulurakennuksen läheisyydessä sijaitseva laaja liikuntapuisto14. 

Jätkäsaari muodostuu hengeltään erilaisista osa-alueista jotka ovat 

Jätkäsaarenkallio, Hietasaari, Valtamerenkaari, Atlantinkaari, 

Saukonnokka, Saukon ranta, Saukon torinkeskus sekä 

Kirkkosaari15. Näistä Hietasaaren alueella sijaitsee tuleva 

Jätkäsaaren peruskoulu. Jätkäsaarenkallio ja Hietasaaren alue ovat 

tiivistä kaupunkimaista rakentamista niiden ollessa osa-alueista 

lähimpänä keskustaa. Hietasaaren alue muodostuu kahdesta rivistä 

umpikortteleita, joiden välissä kulkevat kevyen liikenteen raitit. 

Tonttikatujen risteyskohtiin muodostuu pieniä aukioita.16  

 

 

 

                                                 
13 Jätkäsaari, osayleiskaava selostus 2006, s.29 
14 Jätkäsaari, osayleiskaava selostus 2006, s.38-39 
15 Jätkäsaari, osayleiskaava selostus 2006, s.32-35 
16 Asemakaavan selostus 2009, s. 41 

Kuva 5 Osayleiskaava alueelta. 20.kaupungin osa Länsisatama,
Jätkäsaaren osayleiskaava. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2004 
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2.2.2 Alueen tavoitteet ja luonne  
Jätkäsaaren sijainti kantakaupungissa tukee osaltaan sen kestävän 

kehityksen tavoitteiden mukaista suunnitteluperiaatetta. Jätkäsaari 

jatkaa kantakaupungille tyypillistä rakennetta. Suunnittelussa ja 

toteutuksessa on ollut tavoitteena luoda kantakaupungille 

tyypillisesti tiivis ja Jätkäsaarelle tunnusomainen merihenkinen 

kaupunginosan. Tavoitteena on ollut luoda erilaisista osa-alueista 

koostuva kokonaisuus, jossa osa-alueiden yhteinen tekijä on tiivis 

kaupunkirakenne. Erilaiset toiminnot on pyritty limittämään ja 

sekoittamaan alueen rakenteessa mahdollisimman paljon. Myös 

sosiaalisesti tarkasteltuna alueella on tavoitteena sekoittaa erilaisia 

väestöryhmiä. Kaupunginosan siluetti on Helsingille tyypillisesti 

tasakorkeaa, noin 5-7 kerroksista rakentamista. Lounaisrannan 

tuntumassa rakentamista on pyritty mataloittamaan. Yleisesti ottaen 

kaikki rakennusmassat mataloituvat keskustasta rantaan päin 

mentäessä.17 Siluetissa tulevat korostumaan alueen sisääntulon 

portteina korkea tornihotelli ja puurakenteinen Wood City- kortteli. 

Kaupunkirakenteessa ominaispiirteiksi rakennuksissa nousevat 

kantakaupungille tyypillisesti liiketilat asuinrakennusten 

maantasokerroksissa sekä rikas kattokerrosten maailma. 

Korkeimmissa asuinkerrostaloissa kaksi ylintä kerrosta erottuvat 

muusta massasta pienemmällä ja rikkonaisemmalla 

                                                 
17 Jätkäsaari, osayleiskaava selostus 2006, s.4, s.13 

massoittelullaan. Kattokerrokset jäsentyvät terassipihoineen 

rivitalojen ja pientalojen tapaan.18 

Kerrostaloasumista on tarkoitus kehittää alueelle suunniteltavissa 

kerrostaloissa monipuolisemmiksi ilmeeltään ja asuttavuudeltaan 

viimeaikoina rakennettuihin asuinkerrostaloihin verrattuna19. 

Rakennukset suunnitellaan laadullisesti korkeatasoisiksi ja niissä 

käytetään laadukkaita materiaaleja. Ekologisiin ratkaisuihin, 

muuntojoustavuuteen ja toimivuuteen halutaan myös kiinnittää 

huomiota alueen asunto rakentamisessa.20 

Alueen eri toimintojen on tarkoitus palvella myös koko muuta 

kaupunkiseutua. Esimerkiksi puistoalueille pääsevät virkistymään 

koko lähiseudun asukkaat. Alueella viihtyisyyttä ja identiteettiä 

osaltaan tulee luomaan suuri koko aluetta keskeltä halkova 

kaareutuva Hyväntoivon puisto. Helsingin rantaviivaa kiertävää 

yhtenäistä rantaa halutaan jatkaa myös Jätkäsaaren osalla 

yhtenäiseksi rantareitiksi. Matkustajasataman toiminta on alueelle ja 

sen identiteetille tärkeää ja sen palveluita halutaankin korostaa 

Jätkäsaaressa. Alueella halutaan korostaa myös kevyenliikenteen ja 

joukkoliikenteen toimivuutta, jotta yksityisautoilua voitaisiin 

vähentää.21 Alueesta halutaan tehdä myös lapsiperheille viihtyisä ja 

houkutteleva. Tähän pääsemiseksi liikenneturvallisuuteen 

                                                 
18 Asemakaavan selostus 2009, s. 6, s.41 
19 Asemakaavan selostus 2009, s. 35 
20 Jätkäsaari, osayleiskaava selostus 2006, s.13 
21 Jätkäsaari, osayleiskaava selostus 2006, s.4, s.13 
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kiinnitetään alueella erityistä huomiota. Lisäksi perheasuntojen 

määrää kantakaupungissa pyritään lisäämään. Ikääntyneiden 

suhteellinen osuus on Helsingissä 2010-luvulla suurempi kuin 

koskaan ennen. Tämä otetaan alueella huomioon esteettömyyden 

korostamisella sekä vanhuksille rakennettavilla palveluasunnoilla.22  

2.2.3 Ilmasto-olosuhteet ja ympäristön haittatekijät 
Alueen sijainti avomeren ympäröimänä monesta suunnasta altistaa 

sen koville tuulille Helsingin olosuhteisiin nähden. Rannan 

läheisyydessä tuulisuus on luonnollisesti kovempaa kuin alueen 

sisemmissä osissa. Jätkäsaareen kaupunkirakenteen pienoismallin 

ja tilastotietojen avulla tehtyjen tuulisuuskokeiden perusteella 

erityisesti umpikorttelit suojaavat tehokkaasti tuulelta jopa rannan 

läheisyydessä. Rannanpuoleiseen julkisivuun kohdistuva tuuli on 

selkeästi rankempaa kuin rakennusmassan suojapuolella varsinkin 

meren rannan reunimmaisissa kortteleissa. Olosuhdekuormitus voi 

olla jopa kolminkertainen rannanpuolen julkisivuissa kuin suojan 

puoleisella julkisivulla.  

Pitkillä ja kapeilla kujilla, joita rajaavat korkeat rakennusmassat sekä 

suurten rakennusten läheisyydessä tuuli voi muodostua 

ongelmalliseksi. Tällaisissa kohdissa tuuli voi yltyä pyörteiseksi ja 

voimakkaaksi. Lisäksi korkeilla kattoterasseilla puuskatuulia esiintyy 

                                                 
22 Asemakaavan selostus 2009, s. 6, s.36 

moninkertainen määrä katutasoon nähden.23 Ympäristöään selvästi 

korkeammat rakennukset lisäävä tuulisuutta ohjaamalla tuulta 

osittain katutasoon. Selvästi ympäristöään korkeampina 

rakennuksina pidetään rakennuksia joka ovat vähintään kaksi 

kertaa korkeampia kuin muu ympäröivä rakennusmassa. Tuulisuus 

vaikuttaa rakennusten energiankulutukseen ja siten myös 

ekologisuuteen esimerkiksi rakennuksen vaipan vuotokohtien 

viilennysvaikutuksen takia. Vuotokohtia ovat tavallisesti ikkunat.24 

Tuulisimmilla paikoilla matalat tiheästi rakennetut rakennukset 

muodostavat hyvää suojaa tuulelta25. Jätkäsaaren Bunkkerille asti 

ulottuvan ensimmäisen vaiheen asemakaava-alueen tuuliolot 

vastaavat esimerkiksi nykyisen Ruoholahden alueen oloja, mutta 

myöhemmin kaavoitettavalla alueella rannan tuntumassa oleviin 

rakennuksiin kohdistuva tuuli on voimakkaampaa26. VTT:n 

lausunnon mukaan alue tulisi suojata erityisesti kylmiltä pohjois- ja 

luoteistuulilta27. Nykyinen olemassa oleva kaupunkirakenne suojaa 

aluetta pohjoisen, koillisen ja idän suunnilta tulevilta kylmiltä tuulilta. 

Alueella myös pakkasen ja tuulen yhteisvaikutus eli pakkasen 

                                                 
23 Asemakaavan selostus 2009, s.33 
24Jätkäsaaren liikuntapuiston pohjoisosa ja koulun piha-alue, Lausunto tuulisuuden 
vaikutuksista 2011, WSP Finland,          
    s.9, s.13 
25 Jätkäsaari, osayleiskaava selostus 2009, s.26 
26 Asemakaavan selostus 2009, s.33 
27 Jätkäsaari, osayleiskaava selostus 2009, s.26 
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purevuus aiheuttaa talvisin ankaria olosuhteita. Alueella ei 

kuitenkaan edellytetä erityisrakenteita sääolosuhteiden takia.28 

Alueella pääasiallisia melun lähteitä ovat matkustajasataman 

laivaliikenne toimintoineen sekä kokoojakatujen moninainen 

liikenne. Laivamelu on äänentaajuudeltaan vaikeammin 

eristettävissä seinärakenteilla kuin tavallinen ajoneuvoliikenteen 

aiheuttama melu. Tämän takia erityisesti sataman puoleisissa 

julkisivuissa varsinkin asuinrakennuksien kohdalla rakenteista on 

tehty hyvin ääntä eristäviä. Suurimpaan osaan kortteleista ei 

aiheudu meluhaittaa kortteleiden ollessa suojaisia umpikortteleita tai 

ne sijaitsevat tarpeeksi kaukana melun lähteistä. Eniten melua 

aiheutuu satamaa ja ajoneuvoliikennettä lähellä oleville melun 

puoleisille erityisesti katutason kerroksille sekä parvekkeille, pihoille 

ja puistoihin. Tällaisissa kohdissa katutasoon onkin usein sijoitettu 

muuta kuin asumista, esimerkiksi liiketiloja. Ulko-oleskelu on myös 

alueen rakennuksissa pyritty sijoittamaan pääosin melulta suojatulle 

puolelle. Sataman lähimpien kortteleiden ylimmissä kerroksissa 

parvekkeet on asemakaavassa määrätty sijoitettaviksi sisäpihan 

puolelle suojaan melulta. Myöskään tuuletusikkunoita tai 

raitisilmaventtiileitä ei ole suositeltu sijoitettaviksi sataman melun 

puolelle.29  

 

                                                 
28 Asemakaavan selostus 2009, s.33 
29 Jätkäsaari, osayleiskaava selostus 2009, s.51 

2.2.4 Liikenne 
Liikenteen suunnittelussa lähtökohtana on ollut kestävänkehityksen 

mukainen suunnittelu. Liikennejärjestelyissä suositaan joukko- ja 

kevyttäliikennettä ja se on etusijalla alueella autoliikenteeseen 

nähden. Kulkuyhteydet kävellen ja pyörällä on tehty 

mahdollisimman helpoiksi ja esteettömiksi.30 Kevyenliikenteen 

pääraittina toimii Hyväntoivonpuisto. Jätkäsaaren laajat puistoalueet 

ovat autottomia vyöhykkeitä. Niitä pitkin kevyenliikenteen on helppo 

kulkea koko alueen läpi ja päästä kätevästi Ruoholahteen metrolle 

suoraan esimerkiksi matkustajasatamasta. Pyörätiet kulkevat 

yksisuuntaisina erikseen jalankulkuväylien vieressä.31 Tämä on 

toimiva ratkaisu alueen lasten liikenneturvallisuutta korostavalta 

kannalta. Joukkoliikenne perustuu alueella raitiovaunuliikenteeseen, 

jossa pysäkit on sijoitettu tarpeeksi lyhyiden kävelyetäisyyksien 

päähän alueen eri kohdista. Pysäkit eivät sijaitse kauempana kuin 

300m asunnoista tai työpaikoista. Raitiotiet kulkevat omilla 

kaistoillaan kokoojakatujen välissä.32  

 

 

 

                                                 
30 Asemakaavan selostus 2009, s.37 
31 Jätkäsaari, osayleiskaava selostus 2009, s.41 
32 Asemakaavan selostus 2009, s.59 
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Katurakenne on hierarkkinen ja mahdollisimman kapea 

kaupunkimaisen ympäristön luomiseksi. Kokoojakaduilta lähtevät 

kapeammat tonttikadut ovat umpikatuja autoille, mutta kevytliikenne 

pääsee jatkamaan kulkua niiden läpi alueella esteettä esimerkiksi 

puistoon. Pysäköinti on hoidettu kadun molemmin puolin 

kadunvarsipysäköintinä. Suurin osa pysäköinnistä on sijoitettu 

alueelle rakennettuun kallioparkkiin maan alle asukas- ja 

työmatkapysäköintiä varten. Asukas- ja työpaikkapysäköinnissä 

lähtökohtana on ollut vuoroittaispysäköinnin käytäntö. 

Henkilöautoilua pyritään vähentämään alueella monin eritavoin. 

Joukko- ja kevyenliikenteen toimivuuden korostamisen lisäksi 

alueella mietitään mm. yhteiskäyttöauton mahdollisuuksia. 33 

Huoltoliikennettä ei tarvita lähes ollenkaan jätteenkeräyksen osalta 

alueelle rakennettavan jätteen imukeräysjärjestelmän ansiosta34. 

Näin tonttikaduilta saadaan pois turhaa liikennettä ja vaikutus on 

myönteinen ekologiselta kannalta.  

 

 

 

 

 

                                                 
33 Asemakaavan selostus 2009, s.37, s.55, s.60 
34 Jätkäsaari, osayleiskaava selostus 2009, s.42 
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2.2.5 Uudiskohteita alueella 
Jätkäsaareen saavuttaessa Tyynenmerenkadun varrella alueen 

portteina toimivat Wood City -kortteli sekä 16-kerroksinen tornihotelli 

rannan puolella. Molemmat sijaitsevat näkyvällä paikalla alueen 

portteina. Hietalahdesta tarkasteltuna tornihotelli korostuu 

korkeutensa takia alueen siluetissa Jätkäsaaren yhtenä 

maamerkkinä. Hotelli muodostuu kahdesta korkeasta massasta 

jotka ovat yhdistetty lasiseinällä toisiinsa. Rakennukseen kuuluu 

hotellin lisäksi Lars Sonckin suunnittelemaan vanhaan L2 

makasiiniin rakennettu kongressikeskus, johon on kulkuyhteys 

lasisen rakennusmassan kautta. Rakennuksen on suunnitellut 

arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy. Hotellirakennuksen 

arkkitehtuurissa korostuvat pystysuuntaiset linjat raskaan 

vaikutelman välttämiseksi.35 

Wood City -korttelista on tarkoituksena kehittää puurakentamisen 

kehittämiskeskus ja lippulaiva. Korttelin on suunnitellut Anttinen 

Oiva Arkkitehdit. Kahdeksankerroksinen Suomen suurin puukortteli 

koostuu toimistotiloista, asunnoista, liiketiloista ja hotellitiloista. 

Katutason aula on kaikille kaupunkilaisille avoin julkinen tila. 

Korttelin rakennuksissa on pyritty urbaaniin kaupunkiarkkitehtuuriin 

puurakentamisen keinoin, koko käytön aikaisiin energiatehokkaisiin 

ja ekologisesti kestäviin ratkaisuihin, uusimpaan 

                                                 
35 Kansainvälinen Clarion Hotel Helsinki,  
    www.uuttahelsinkia.fi/fi/lansisatama-jatkasaari/rakentaminen/jatkasaaresta-
tulossa-merkittava-hotellialue 

ympäristöystävälliseen rakentamisteknologiaan sekä suomalaisen 

puurakentamisen edistämiseen. Asunnot ja hotellirakennus 

toteutetaan tilaelementteinä tehtaalla pintaverhouksiaan ja 

talotekniikkaa myöten. Valmiit tilaelementit nostetaan työmaalla 

paikoilleen. Valmiiden elementtien etuna on tehtaalla saavutettava 

hyvä rakentamisen laatu verrattuna säälle alttiiseen 

työmaaympäristöön. Rakennusten tilojen suunnittelussa on pyritty 

myös uudenlaiseen tilojen käyttöön joka luo joustavia tilaratkaisuja 

sekä vuokralaisille että vierailijoille.36  

Rakennukset ovat rungoltaan puurakenteisia ja lisäksi 

rakennuksissa hyödynnetään pilari-palkki-rakennetta sekä erilaisia 

ulko- ja sisäverhoustuotteita. Rakennuksen puurakenteissa on 

käytetty CLT- ristiinliimattuihin massiivipuulevyihin ja elementteihin 

perustuvaa Stora Enson Urban MultiStorey -runkojärjestelmää.37 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 www.woodcity.fi 
37 www.woodcity.fi 
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3 SUUNNITTELUALUE JA 
LÄHIYMPÄRISTÖ 

3.1 Asemakaava 
Tontti sijaitsee Hietasaaren alueella, jonka asemakaava-alueelle 

kuuluu lisäksi Jätkäsaarenkallion alue. Tontti on asemakaavassa 

opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta YO. 

Viimeksi alue on ollut satamatoimintojen aluetta. Tontti sijoittuu 

tiiviiseen korttelirakenteeseen urbaaniin ympäristöön. Tontti 

rajautuu etelässä tulevaan laajaan liikuntapuistoon ja 

Länsisatamankujaan sekä pohjoisessa kahdeksan kerroksisiin 

asuinrakennuksiin ja Bunkkerinkujaan. Lännessä tontti rajautuu 

Hyväntoivonkatuun ja idässä Bunkkeriin ja Hampurinkujaan. 

Hampurinkuja sekä Länsisatamankuja toimivat kevyenliikenteen 

väylinä. Asemakaavassa tontin rakennusoikeus on 8000 k-m2 ja 

rakennuksen maksimikorkeus neljä kerrosta. Rakennus tulee 

rakentaa kiinni tontin itäpuolella sijaitsevaan Hampurinkujaan.38 

Maisema avautuu tontilta etelän suuntaan kohti tulevaa 

liikuntapuistoa suurine urheilukenttineen kohti satamaa. Muilta 

suunnilta näkymät eivät ole kovin pitkiä vaan rajoittuvat suuriin 

rakennuksiin. Luoteisnurkastaan tontille avautuu vain kapea 

näkymä kerrostalojen välistä Hyväntoivon puistoon. 

 

                                                 
38 Kilpailuohjelma, s.9 
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Kuva 14 Koulutontti. Kilpailuaineisto. Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto, 
Tilakeskus ja Opetusvirasto 2015. 

3.2 Viereiset rakennukset 
Bunkkeri sijaitsee suunnittelualueen viereisellä tontilla sen 

itäpuolella. Alueen maamerkkinä kohoava Bunkkeri valmistui 

vuonna 1972 arkkitehti Risto-Veikko Luukkosen suunnittelemana. 

Sataman varastorakennukseksi rakennettu rakennus oli aktiivisessa 

käytössä vuoteen 1995 asti. Bunkkeri on alkuperäiseltä kooltaan 

noin 38800 m2. Bertel Ekengren toimi Bunkkerin 

rakennesuunnittelijana. Kuusi kerroksinen jykevä rakennus oli 

aikansa betonirakentamisen malliesimerkki. Bunkkerin välipohjien 

rakenne muodostuu kasettirakenteesta, joka muodostaa neliöistä 

koostuvan moduuliruudukon. Halkaisijaltaan suuret betonipilarit 

kannattelevat rakennetta. Rakennus on ainoa alueen vanhoista 

tavarasataman aikaisista rakennuksista jota ei ole suojeltu. 

Museoviraston mukaan se ei ole tarpeeksi vanha suojeltavaksi, 

mutta se on kuitenkin perusteltua säilyttää sen arkkitehtuuriarvojen 

takia.39 Tällä hetkellä rakennuksessa on suurimmaksi osaksi 

Verkkokauppa.com: in varasto tiloja, kellarissa on kaupungin omia 

tiloja sekä ylimmässä kerroksessa paintball -pelihalli ja lajin 

varustemyymälä.40 

Alueella rakennus on selvästi silmiin pistävä harmaan betonisen 

kokonaisilmeensä ja massiivisen kokonsa takia. 

Kokonaisuudessaan massa on selkeän laatikkomainen. 

Suorakulmaisen massan rikkovat rakennuksen pyöristetyt kulmat. 

Massassa erottuvat selkeästi kerrosten jako matalin nauhaikkunoin 

vaakasuunnassa sekä julkisivun betonilaattojen jako tasaisin välein 

pystysuunnassa. Alimman kerroksen lastauslaiturin päällä on 

rakennusta ympäröivä ylhäältä kannatettu betoninen katosrakenne. 

Lisäksi alin kerros on sisäänpäin vedetty, mikä korostaa pitkälle 

ulottuvaa katosta ja keventää hieman raskaan rakennusmassan 

ilmettä luomalla varjoa alakerrokseen. Kattokerroksen päällä on 

vielä julkisivuun nähden hieman sisennettyä rakennusmassaa.  

                                                 
39 Jätkäsaaren Bunkkerin toteutuskilpailu, Alustava hankekuvaus 2014, s.3, s.9-10 
40 Helsingin uutiset 12.3.2015, www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/272059-
jatkasaaren-bunkkeri-vihdoin-myyntiin 



 

B

s

h

to

J

A

o

s

v

s

n

p

ra

u

A

ra

m

E

k

p

o

A

  
41

m
42

Bunkkeri soveltu

uunnitelmia. 

hybridirakentamis

oisiaan. Raken

ätkäsaaren ja

Asemakaava ma

opetustoiminnan 

en tiloissa. 

viitesuunnitelmie

ijoittuisi uimaha

nuorisotiloja sekä

päälle on suunni

akennuksen hy

uudenlaista asu

Asuntoihin kulk

akennuksen po

muutoksia ja 

Esimerkiksi julki

käyttää uusia m

purkaa ja rakent

on etelästä Tyy

Autopaikat sijoite

                         
1 Jätkäsaaren ta

muutoksen selostus 
2 Jätkäsaaren Bunk

u uudiskäyttöön

Rakennuksen

sen esimerkkiko

nuksen tulevilla

 koko Etelä-

ahdollistaa bunk

tiloja ja lisäksi

Kiinteistövira

n mukaan ra

alli ja ylempiin k

ä liikuntatiloja k

iteltu townhouse

ybridiluonnetta. 

inrakentamista, 

ku voitaisiin jä

ohjoispuolelta. 4

siitä huolimat

sivuun voi ava

ateriaaleja kute

taa tilalle uudisr

ynenmerenkadu

ettaisiin pääasias

                      
alletusvarasto Bun
2012, s.1, 4, 6-8  

kkerin toteutuskilpail

 ja sen käytöstä

n tavoitteena

ohteena, jossa e

a toiminnoilla o

-Helsingin asu

kerissa olevan l

i kaupalliset pa

aston tilakesk

akennuksen m

kerroksiin taas 

kuten liikuntaken

e -korttelin rake

Lisäksi se l

mikä on yksi 

ärjestää omilla
1 Bunkkeriin s

ta sen omina

ata uusia aukko

en lasia sekä yl

rakentamista. Aj

lta sekä pohjo

ssa maan alle. 42

nkkeri ja naapuri

lu, Alustava hankek

ä on tehty monin

a on to

eri toiminnot tuk

on tärkeä mer

ukkaiden kann

liikunta-, kulttuu

alvelut ovat sall

kuksen tilaam

maantasokerroks

opetus-, kirjasto

nttiä. Kattokerro

ntamista, mikä 

uo alueelle tä

alueen tavoitte

 porrashuonei

aa tehdä suur

aispiirteet säily

oja, julkisivussa

impiä kerroksia 

joyhteys Bunkke

oisesta Rionkad
2 

ikorttelit, Asemaka

kuvaus 2014, s.10-1

aisia 

oimia 

kevat 

rkitys 

nalta. 

ri- ja 

ittuja 

mien 

seen 

o- ja 

ksen 

lisää 

äysin 

eista. 

llaan 

riakin 

yvät. 

a voi 

saa 

erille 

dulta. 

aavan 

1  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 15 Bu

Kuva 16 Bu

unkkerin ja Verkko

unkkerin pyöristet

okauppa.com:in ju

tyt kulmat 

2

lkisivut etelään 

23 



24 

 

Alun perin Jätkäsaaren peruskoulu oli tarkoitus sijoittaa Bunkkerin 

tiloihin, mutta opetusviraston mukaan se olisi ollut liian haastavaa. 

Tällöin Bunkkerin länsipuolella sijaitseva nykyinen koulutontti olisi 

ollut asuintontti. Tällä hetkellä Bunkkeriin on suunniteltu 

sijoitettavaksi opetustoimintaa lähinnä Bunkkerin muutoksen 

taloudellisen toteutettavuuden takia. Rakennukseen voidaan 

sijoittaa esimerkiksi toisen asteen oppilaitos tai yksityiskoulu.43  

Bunkkerin eteläpuolelle Liikuntapuiston yhteyteen rakentuu 

Tyynenmerenkadun varteen myös esimerkiksi koulutoimintaa 

palveleva ja siten myös Bunkkerin toimintaa palveleva piha-alue. 

Piha-alue voidaan korottaa maantasosta niin, että kulku Bunkkerin 

toiseen kerrokseen on esteetöntä pihalta. Erityisesti maantason 

etelän puolen piha-alueet sekä kattokerrosten townhouse -

asuntojen pihat ovat alttiina voimakkaille tuulille Bunkkerin 

ympäristössä. Townhouse -asuntojen pihat ovat kuitenkin helposti 

suojattavissa tuulilta sulkemalla piha-alueet umpiokorttelirakenteen 

sisään. Lisäksi Liikuntapuiston pohjoisreunan lähiliikunta-alue 

suojataan melulta ja tuulelta aitarakenteilla. Bunkkeri suojaa piha-

aluetta kylmimmiltä pohjoistuulilta.44 

 

 

                                                 
43 Jätkäsaaren talletusvarasto Bunkkeri ja naapurikorttelit, Asemakaavan 
muutoksen selostus 2012, s.17 
44 Jätkäsaaren talletusvarasto Bunkkeri ja naapurikorttelit, Asemakaavan 
muutoksen selostus 2012, s.12-13 

Bunkkerin ja aivan sen vieressä sijaitseva Verkkokauppa.com: in 

rakennus ovat toisilleen mielenkiintoiset naapurirakennukset. 

Verkkokaupan rakennuksen nykyaikaisuus ja bunkkerin oman 

aikansa ilme luovat rikasta monikerroksista kaupunkirakennetta. 

Verkkokaupan rakennus on kuusikerroksinen, mutta vastaa 

todelliselta korkeudeltaan noin yksitoistakerroksista rakennusta 

suurten kerroskorkeuksiensa myötä. Tällä hetkellä Verkkokaupan 

rakennus on korkeampi kuin viereinen Bunkkeri. Tilannetta tulee 

tulevaisuudessa kuitenkin kaupunkikuvallisesti tasapainottamaan 

mahdollisesti Bunkkerin katolle rakennettava townhouse -kortteli. 

Asuinkortteli rakennuksen katolla nostaisi Bunkkerin samaan 

korkeuteen Verkkokaupan rakennuksen kanssa45. Verkkokaupan 

rakennuksen on suunnitellut vuonna 2012 Arkkitehdit Helin & Co. 

Rakennuksen julkisivu on saanut vaikutteita mm. Bunkkerin 

matalasta nauhaikkuna jaosta. Julkisivun suunnittelussa 

muuntojoustavuus nousi tärkeään asemaan. Suunnitteluun vaikutti 

suuresti se, että julkisivua olisi tarvittaessa voitava muuttaa 

rakennuksen käyttötarkoituksen mahdollisesti muuttuessa 

esimerkiksi kokonaan toimistokäyttöön. Runko on toteutettu 

teräsrakenteisena pilareineen ja palkkeineen. Rakenne on 

suunniteltu alueen sääolosuhteen erityisesti huomioon ottaen 

kaksoisjulkisivuksi, jossa pelti-villa-pelti-rakenteisten elementtien 

ulkopuolella on vielä alumiiniverkkoelementtiä. Myös perustuksissa 

                                                 
45 Kilpailuohjelma, s.10 
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merenpinnan nousu on otettu huomioon tekemällä niistä tarpeeksi 

korkeat ja vedenpitävät.46 Rakennusta on pyritty suunnittelemaan 

luontevan näköinen naapurirakennus Bunkkerille.  Se on Bunkkerin 

tapaan väritykseltään harmaa. Materiaaliltaan sen julkisivu on 

kuitenkin peltiä. Bunkkerin vaakasuuntainen nauhaikkunajako 

toistuu myös Verkkokauppa.com: in rakennuksen julkisivussa. 

Rakennuksen ylin kerros on sisäänpäin vedetty kuten Bunkkerinkin 

kattokerros. Ylimmän kerroksen ulkotila toimii rakennuksen 

näköalatasanteena. Katutasolla Tyynenmerenkadun puoleisen 

julkisivun maantasokerros on lasia, mikä keventää rakennuksen 

ilmettä samaan tapaan kuin Bunkkerissa maantason lastauslaiturin 

sisään veto. Bunkkerin ilmettä pitkälti seuraavaan rakennukseen luo 

nykyaikaista ilmettä massan nurkassa kerroksen kulman taittuminen 

ilmeikkäästi. Korkea rakennus myötäilee katulinjaa ja luo osaltaan 

kaupunkimaista katukuvaa Jätkäsaareen.  

 

 

 

 

 

                                                 
46 Tompuri, Vesa: Verkkokauppa.com valmistui mahdottomassa aikataulussa, 
Projektiuutiset 3/2012, s.64-67  

Suunnittelualueen länsipuolella on asuinkerrostalo rakentamista. 

Koulutontin lounaispuolelle Hyväntoivonkadulle rakentuu 

kahdeksankerroksinen asuinkerrostalokortteli "Vihreistä vihrein". 

Rakennusta suunnitellaan yhteistyössä Aalto-yliopiston ja Helsingin 

yliopiston kanssa ja sen on kokeellinen seuranta projekti, jossa 

tutkitaan viherrakentamisen toimivuutta kerrostalojen katoilla. 

Rakennuksessa tutkitaan myös julkisivujen käyttöä 

viherrakentamisessa sekä sitä, miten erilaiset viheralueet 

vaikuttavat yhteisöllisyyteen ja asukkaisiin. Myös viherrakentamisen 

vaikutusta ylilämmön torjunnassa tutkitaan projektissa. Tavoitteena 

on myös selvittää, millaisia kasvilajeja soveltuu parhaiten katoille ja 

julkisivuille sekä niiden teknisiä toteutusratkaisuja. Projektin tuloksia 

seurataan ja niitä käytetään asuntorakentamisen kehittämiseen.47  

Peruskoulun tontin viereen länsipuolelle taas rakentuu noin 

kahdeksankerroksinen CIN- innovaatiokortteli. Kortteli perustuu 

Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun vetämään CityInnoNets- 

tutkimushankkeeseen, joka tutkii arvoverkostojen muodostumista ja 

niiden hyödyntämistä kaupunki-innovaatioiden leviämisessä. CIN- 

projekti pyrkii tukemaan käyttäjälähtöistä rakentamista, mikä on 

myös tärkeä teema CIN- innovaatiokorttelissa. Rakennuksen 

asumis- ja palvelukonseptia on kehitetty samanaikaisesti sen 

arkkitehtisuunnittelun kanssa. Käyttäjien tarpeita ja toiveita on 

ilmennetty korttelin suunnittelussa mahdollisimman paljon. 

                                                 
47 Vihreistä vihrein, www.kerrostalo.hel.fi/hankkeet/vihreista-vihrein  
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Suunnittelultaan asukaslähtöisessä korttelissa monisukupolvisuus, 

naapurien välinen yhteistyö ja yhteisömäinen elämä sekä 

kansainvälisyys korostuvat. Korttelissa pyritään tuomaan yhteen 

erilaisia ihmisryhmiä kuten opiskelijoita, senioreja sekä 

vammaisia.48  

3.2.1 Vaikutukset suunnittelualueelle 
Suunniteltavaan Jätkäsaaren peruskoulun rakennukseen ei tule 

ollenkaan omia liikuntatiloja vaan oppilaat käyttävät Bunkkerin 

sisäliikuntatiloja sekä ulkoliikuntatiloina tontin eteläpuolella 

sijaitsevaa liikuntapuistoa. Lisäksi liikuntapuiston pohjoisreunaan 

suunniteltu lähiliikunta-alue toimii koulun käytössä.49 Kaikki 

toiminnot tukevat näin toisiaan. Liikuntatilojen ja -alueiden tulisi 

valmistua samassa aikataulussa peruskoulun kanssa, jotta koulu 

pääsee hyödyntämään niitä. Bunkkerissa mahdollisesti toimiva 

toisen asteen oppilaitos, Jätkäsaaren peruskoulu sekä sen 

pohjoispuolella sijaitseva lastentalo voivat toimia helposti 

yhteistyössä läheisten sijaintiensa ansioista. Lastentalossa on 

tarkoitus toimia päiväkoti sekä peruskoulun ensimmäiset luokat. 

Monitoimitalona Bunkkeri tarjoaa liikuntatilojen lisäksi monipuolisia 

palveluja, jotka voivat osaltaan tukea myös peruskoulun toimintaa. 

Esimerkiksi kirjaston ja nuorisotilojen sijainti bunkkerissa palvelee 

                                                 
48 CIN-INNOVAATIOKORTTELI 2013, 
    www.kerrostalo.hel.fi/sites/default/files/files/page/ronka_matomaki_cin-
kortteli_111113.pdf 
49 Kilpailuohjelma, s.11 

alueen asukkaiden lisäksi myös koulun oppilaita. Viereisten 

rakennusten osalta erityisesti massiivinen ja korkea Bunkkeri luo 

tulevalle suunniteltavalle koulurakennukselle mielenkiintoisen 

vastaparin naapuritontillaan. Jykevä rakennusmassa saattaa 

tulevaisuudessa muuttua kuitenkin keveämmäksi luonteeltaan, 

mikäli sen julkisivuja muokataan esimerkiksi suurilla lasipinnoilla ja 

umpinaista betonipintaa aukotetaan laajemmin. Myös katon 

asuinrakennukset muokkaavat rakennusmassasta vähemmän 

laatikkomaisen. Vaakasuuntainen jako kuitenkin luultavasti säilyy 

rakennuksen linjoissa. 

Koulurakennuksessa tilaa säästyy myös väestönsuojan osalta. 

Rakennuksessa ei tarvita omaa väestönsuojaa, sillä Jätkäsaaren 

alueelle rakennetaan yhteinen kallioväestönsuoja. 50 

3.3 Koulutontti  

3.3.1 Olosuhteet  
Tontilla viereiset korkeat rakennukset antavat suojaa tuulelta 

pääosin joka suunnasta. Erityisesti Bunkkeri-rakennus on suuren 

kokonsa ansiosta hyvä tuulieste. Etelän suuntaan tontti aukeaa 

kuitenkin avonaiseen liikuntapuistojen alueeseen. Tältä suunnalta 

on myös vallitseva tuulensuunta mereltä päin51. Rakentamisen 

edetessä tilanne paranee kuitenkin etelän suunnasta, sillä merellä 
                                                 
50 Kilpailuohjelma, s.13 
 
51 Kilpailuohjelma, s.12  
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päin edempänä olevat korttelimassat kaareutuvat liikuntapuiston 

eteen muodostaen suojaa mereltä puhaltavalta tuulelta etelän 

suunnasta52. Lisäksi rannan läheisyyteen sataman yhteyteen tuleva 

pitkänomainen hotellirakennus suojaa osaltaan liikuntapuistoa ja 

siten myös koulukorttelia meren puoleisilta tuulilta ainakin lähellä 

katutasoa. Ylemmissä kerroksissa tuuli voi kuitenkin olla voimakasta 

ilman suojausta.  

Akukon Oy:n tekemän tutkimuksen mukaan koulukorttelin pihalle ei 

kohdistu liiallista melua laiva- ja tieliikenteestä, erityisesti mikäli 

kortteli on umpinainen etelän suuntaan. Myöskään rakenteen 

ollessa avoin etelän suuntaan koulun pihalle ei aiheudu ohjearvoja 

ylittävää melutasoa.53 Korttelissa melutaso on pihalla 

korkeimmillaan noin 45–50 dB eikä se näin ylitä ohjearvoa sen 

ollessa 55 dB ulko-oleskelualueilla54. Eteläjulkisivuun kohdistuu 

kuitenkin ylemmissä kerroksissa laiva- ja tieliikenteestä johtuen 

korkeimmillaan melua noin 60dB55. Parvekkeita ja ulko-oleskelua ei 

tämän takia kannata sijoittaa eteläjulkisivulle ylempiin kerroksiin tai 

katolle ellei niitä suojata melulta esimerkiksi erilaisilla rakenteilla. 

Muissa ilmansuunnissa ympäröivät rakennukset antavat suojaa 

melulta koulurakennukselle ja sen piha-alueille. 

                                                 
52 Asemakaavan selostus 2009, s.33 
53 Asemakaavan selostus 2009, s.73 
54 Jätkäsaari, osayleiskaava selostus 2009, s.51 
55Jätkäsaaren Bunkkeri Ympäristömeluselvitys 2011, Insinööritoimisto Akukon Oy. 

3.3.2 Kulkuyhteydet  
Koulun katuyhteys järjestetään Hyväntoivonkadulta tontin 

länsipuolelta. Huoltoliikkeenne tontille tulee sen pohjoispuolelta 

Bunkkerinkujaa pitkin. Myös Länsisatamankujaa ja 

Hietasaarenkujaa saa käyttää huoltoliikenteeseen lähinnä 

Bunkkerin tarpeisiin. Tontille tarvitaan yksi liikuntaesteisille varattu 

pysäköintipaikka sekä paikka opetusviraston jakeluautolle. Muu 

pysäköinti on kallioparkissa. Tärkeimpiä kulkusuuntia koulupäivän 

aikana oppilaille on Bunkkerille liikuntatiloihin ja eteläpuolella 

sijaitsevaan liikuntapuistoon. Pohjoispuolella sijaitsevalta ala-

luokkien koululta saattaa olla myös kulkua peruskoululle. 56 

 

Kuva 17 Kulkuyhteyksien tarkastelua tontilla 
                                                 
56 Kilpailuohjelma, s.10, s.15 
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4 KOULURAKENNUSTEN HISTORIA, 
NYKYAIKA JA TULEVAISUUS 

4.1 Koulurakennukset eri aikakausilla 
Nykytilan ja tulevaisuuden koulurakennusten ymmärtämiseksi tulisi 

ensin tarkastella niiden historiaa. Koulurakennus kuvastaa aikansa 

ajattelutapaa monesta eri näkökulmasta. Eri aikakausien 

pedagogiset tavoitteet heijastuvat usein rakennusten 

suunnittelussa, erityisesti tilojen sijoittelussa. Toisaalta myös 

varsinaisen koulurakennuksen puuttuminen tai koulun tilojen sijoitus 

sille alun perin kuulumattomaan ympäristöön kuvastaa oman 

aikansa ajattelua. Koulurakennuksen tilojen suunnittelussa ei ole 

aina lähestytty asiaa samasta, esimerkiksi pedagogisesta 

lähtökohdasta, vaan erilaisia seikkoja on pidetty tärkeinä eri aikoina.  

Koulurakennukset voidaan jaotella perustilarakenteensa perusteella 

keskikäytäväkouluun, sivukäytäväkouluun, hallikouluun, avotilakoulu 

sekä solukouluun. Lisäksi mahdollisia ovat kampuskoulu sekä 

satelliittikoulu, joissa koulurakennukset sijaitsevat erillään toisistaan 

eri rakennuksissa.57 

Turun katedraalikoulu oli Suomen ensimmäinen koulu. Noin 1200-

luvulla perustettu koulu oli kirkon ylläpitämä ja palvelikin lähinnä 

pappien kasvatusta. Vuoteen 1866 asti koulurakennukset olivat 

koulun käyttöön annettuja rakennuksia, joita ei oltu suunniteltu 

                                                 
57 RT 96-10939, s.4 

erikseen koulun toimintaa varten. Tällaisia kouluja olivat esimerkiksi 

kartanon- ja tehtaankoulut, luostarikoulut tai opetus tapahtui 

kotiopetuksena. Tilat olivat usein tavallisia koteja tai kylän saleja, 

joihin kokoonnuttiin saamaan opetusta. Myös koulurakennusten 

suunnittelun alkaessa varhaiset koulurakennukset olivat suunniteltu 

asuinrakentamisen ratkaisujen pohjalta.58 

Kansakouluasetuksen myötä koululaitosta alettiin kehittää ja niiden 

laatua tarkastella voimistuneen opetustarpeen takia.  Asetuksessa 

mainittiin ensimmäistä kertaa oppiaineet, joita kouluissa tuli opettaa. 

Vuosina 1866–1921 koulurakentamista alettiin ohjata mm. 

mallipiirustuksilla, suunnittelukilpailuilla sekä uutena ajatuksena 

tulleella opetussuunnitelmallisella ajattelulla. Rakennuskannasta 

koottua palautetta käytettiin myös hyödyksi ja sen avulla pyrittiin 

kehittämään ominaisuuksiltaan ja laadultaan parempaa 

koulurakentamista. Koulut saivat ensimmäistä kertaa omaan 

tarkoitukseensa suunnitellut rakennukset tiloineen. Pienemmät 

koulut rakennettiin tyyppipiirustusten mukaan, mutta suurimmat 

annettiin arkkitehdin suunniteltaviksi.59 

Vuonna 1892 ilmestyi ensimmäinen kokoelma 

maalaiskansakoulujen mallipiirustuksista. Maalaiskansakoulut olivat 

yksikerroksisia puurakennuksia, joissa oli usein opetustilan lisäksi 

opettajalle oma asunto tarpeellisine tiloineen. Piirustuksista ilmenee 
                                                 
58 Happonen, Suomalaisen koulurakennuksen historia, 
   https://oppimaisema.fi/design/suomalaisen_koulurakennuksen_historia 
59 Happonen, Suomalaisen koulurakennuksen historia 
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aikansa pedagoginen ajattelutapa. Koulussa kuri ja järjestys olivat 

tärkeässä asemassa. Piirustuksia tarkastelemalla esiin nousee 

opettajan korostunut rooli ja erillinen asema oppilaisiin nähden. 

Luokkahuoneessa oli kurinalaisissa suorissa riveissään oppilaiden 

pulpetit ja  niiden edessä opettajan paikka. Toisin kuin maaseudulla, 

kaupunkeihin suunnitellut koulurakennukset olivat 1800-luvun 

lopulla tiilestä rakennettuja ja ilmeeltään juhlavampia. Tiukat 

kasvatusperiaatteet kuvastuvat rakennuksen suunnittelussa. 

Pohjaratkaisut perustuivat leveään keskuskäytävään ja 

kurinalaisessa rivissä oleviin keskenään samanlaisiin 

luokkahuoneisiin. Kurinalainen tilajärjestely kuvasti ja palveli 

aikansa kasvatuksen periaatteita helpottamalla koulun sisäistä 

valvottavuutta. Kunnioitusta pyrittiin herättämään oppilaissa heti 

kouluun saapuessa monumentaalisella ja juhlavalla pääportaikolla. 

Symmetriset pohjaratkaisut rakennuksissa korostivat 

kurinalaisuutta, järjestystä sekä tradition ja tiedon siirron 

jatkuvuutta.60 

1900-luvun alussa opetus jakautui kaksiluokkaiseen ala- ja 

kaksiluokkaiseen yläkansakouluun. Maalaiskouluissa järjestettiin 

myös muuta kuin varsinaista koulun opetustoimintaa kuten 

partiotoimintaa tai taidekerhoja. Näin ne olivat oman aikansa 

monitoimitaloja. Koulurakennuksessa opettajan asunnon 

yhteydessä oli usein  myös ulkorakennuksia ja puutarha. Ruokailulle 

                                                 
60 Koulurakentamisen historiaa 2012, www.mfa.fi/koulurakentaminen 

ei ollut tiloja, sillä 1900-luvun alussa sitä ei vielä järjestetty 

kouluissa. Opetuksen apuvälineinä käytettiin liitutaulua, pahvista 

havaintomateriaalia sekä lasivitriinissä olevaa havainne aineistoa.  

Kansallisromantikkojen mielestä koulujen tilat olisi tullut suunnitella 

vapaammin. Tähän vastasi vuonna 1910 arkkitehti Yrjö Sadeniemi, 

joka suunnitteli uusia koulumalleja, joissa tilat oli sijoiteltu 

vapaammin. Malleja käytettiin 1920-luvulle asti. Kaupungeissa 

kouluja ei suunniteltu mallipiirustusten avulla. Suurimmissa 

kaupunkikouluissa sisätilat muodostivat monimuotoisia sarjoja, 

joissa oli sivukäytäviä ja niihin liittyviä aulamaisia tiloja. 

Symmetrisyys vaihtui rakennusten ulkoasussa epäsymmetrisyyteen 

ja rakennukset olivat kansallisromantiikan tyyliin 

kokonaistaideteoksia.61 

Vuodesta 1914 lähtien oppikoulut jakautuivat viisiluokkaiseen 

keskikouluun ja kolmiluokkaiseen lukioon. Kurinpito ei ollut enää 

yhtä vahvasti esillä kuin aiemmin ja esimerkiksi arestihuoneita ei 

enää piirretty rakennuksiin. 1910-luvulla symmetria palasi 

julkisivujen arkkitehtuuriin jugendin epäsymmetrisen suuntauksen 

aikakauden jäädessä lyhyeksi. 1900-luvun alusta lähtien 

koulurakennusten suunnittelua alettiin kilpailuttaa suunnittelun 

muuttuessa haastavammaksi. Arkkitehtikilpailujen yleistyminen 

                                                 
61 Koulurakentamisen historiaa 2012 
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kertoi koulurakennusten suunnittelun muuttumisesta tärkeämmäksi 

yhteiskunnassa.62 

1920-luvulla vahvistettiin oppivelvollisuuslaki. Maalaiskoulujen 

tyyppipiirustuksista julistettiin uusi kilpailu. Koulurakennuksista tuli 

kilpailun ohjelman mukaan suunnitella kansanomaista 

vaatimattomuutta edustaviksi. Rakennukset rakennettiin edelleen 

hirrestä, mutta ne rakennettiin nyt aiemmasta poiketen 

kaksikerroksisiksi. Kaupunkikoulut olivat edelleen juhlavia 

tiilirakennuksia ja ne saattoivat olla jopa neljä tai viisikerroksisia. 

Selkeät pohjaratkaisut perustuivat usein sivu- tai 

keskikäytävämalliin, jossa käytävät olivat leveitä. Kouluissa saattoi 

olla keittiö kouluruokailua varten ja ensimmäiset koululääkärit 

aloittivat toimintanansa. Myös audiovisuaalisia laitteita saatettiin 

käyttää opetuksen apuna. 1930-luvulla koululääkäreille varattiin 

myös omat tilat rakennuksessa.63  

1930-luvulla yleistyneessä koulutyypissä tilat oli sijoitettu eri siipiin. 

Funktionalismin mukaisesti tilat olivat sijoiteltu selkeästi ja 

tarkoituksenmukaisesti eri siipiinsä. Voimistelusali, juhlasali ja luokat 

olivat erillisissä ja erikorkuisissa tiloissaan. Luonnonvaloon ja 

valaistukseen sekä luokkahuoneiden tuuletukseen kiinnitettiin 

erityistä huomiota ja niitä pidettiin suunnittelussa tärkeinä seikkoina. 
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63 Koulurakentamisen historiaa 2012 

Ikkuna olivat suuria ja käytäviä valaisivat niiden päädyissä suuret 

lasiseinät.64 

Sotien jälkeisenä aikana 1940-luvulla pedagogiset tavoitteet lasten 

kasvatuksessa muuttuivat kurituksen ilmapiiristä lasten rohkaisuun 

sopeutua ympäristöönsä. Lapsia haluttiin motivoida virikkeellisellä ja 

monipuolisella ympäristöllä, jossa lapsen yksilölliset tarpeet otettiin 

huomioon. Todellisuudessa koulujen opetustasolla tämä 

kasvatusideologia ei kuitenkaan toteutunut vaan kurinpidollista 

ideologiaa suosittiin edelleen.65 Maaseudulle rakennettiin pieniä 

puisia tyyppikouluja kun taas kaupunkeihin nousi punatiilisiä, 

monikerroksisia ja satulakattoisia koulurakennuksia. Rakennuksen 

vierellä oli usein piha tai urheilukenttä. Edellisen vuosikymmeneltä 

juontui tilaratkaisu, jossa luokkahuoneet olivat toisessa ja 

voimistelusali toisessa siivessä. Suorakulmaisista muodoista 

saatettiin poiketa yksityiskohdissa ja materiaaleja käytettiin 

laajemmin.66 

1950-luvulla koulurakennusten suunnittelussa vallitsi aikaisempaa 

vapaampi ajattelutapa. Kasvatusideologian muuttumisen myötä pois 

kuri-ideologiasta vaikutti selvästi myös koulujen arkkitehtuuriin. 

Koulurakennus ei ollut enää seremoniallinen monumentti vaan 

lapsen asemaa käyttäjänä haluttiin korostaa ja ottaa huomioon 

suunnittelussa. Ajan rakennuksista ilmenee, että huomattiin ettei 
                                                 
64 Koulurakentamisen historiaa 2012 
65 Järvi, Jorma: Kouluarkkitehtuuri, www.mfa.fi/jormajarvi_koulut 
66 Koulurakentamisen historiaa 2012 
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ollut olemassa vain yhtä oikeaa ratkaisua koulurakennusten 

suunnitelmiksi. Valmiiden suunnitelmat kuten tyyppikoulut eivät aina 

sopineet jokaiseen paikkaan ja tilanteeseen. Rakennus syntyy 

omalle yksilölliselle paikalleen mm. ympäristön, käyttäjien tarpeiden 

ja erilaisten tavoitteiden myötä.67 Rakennuksen sulautuvuutta 

luontoon pidettiinkin tärkeänä. Rakennuksissa oli useita sisäisiä 

pieniä tasoeroja ja portaita rakennusta ympäröivän maaston 

myötäilystä johtuen. Tavoitteena oli tehdä mahdollisimman vähän 

maastomuutostöitä rakennuksen ympäristössä. Taso eroja tehtiin 

myös arkkitehtonisista hierarkia syistä. Nykyään tällaisia pieniä taso 

eroja pidetään usein hankalina nykyisin painotettavan 

esteettömyystavoitteiden takia. 1950-luvun koulurakennuksia on 

vielä paljon käytössä ja esteettömyyden saavuttaminen näissä 

kohteissa saattaakin olla haasteellista.68 Rakennuksista tehtiin 

lisäksi matalia lapsen mittakaavaa ajatellen. Näin viihtyvyys otettiin 

huomioon käyttäjän näkökulmasta. Sisätilojen käytäviä laajennettiin 

sekä lasiseinillä ja portaikoilla pyrittiin avaamaan näkymiä ulos ja 

muihin tiloihin. Luokkahuoneet avartuivat hieman käytävällekin asti 

luokkien käytävän puoleisella seinällä olevien yläikkunoiden avulla. 

Näin luokkahuoneisiin saatiin valoa kahdelta puolelta. Koulujen tilat 

monipuolistuivat ja erikoisluokkatiloja tuli lisää.69  

                                                 
67 Kouluarkkitehtuuri 2012 
68 RT 96-10983, s.3 
69 Koulurakentamisen historiaa 2012 

Koulun opetusohjelman ja toimintatapojen uudistuessa 1950-luvulla, 

syntyi uusia koulutyyppejä. Hallikoulussa pienemmät tilat, kuten 

luokkahuoneet sijoittuvat suuren keskusaulan ympärille. Keskusaula 

kokoaa tilat yhteen toiminnallisesti, eikä tilaa tuhlaavia käytäviä 

synny. Solukoulussa taas tilat olivat jaettu itsenäisiin 

luokkahuoneisiin, jotka oli ryhmitelty yhteisen soluaulatilan 

ympärille. Pienempiin soluihin jaetut tilat olivat rauhallisempia ja 

opettajien helpommin hallittavia kuin suuret luokkahuoneet. 

Koulutyyppiä kehiteltiin edelleen 1960-luvulla, jolloin solut 

suunniteltiin siten, että niihin voitiin saapua suoraan ulkoa. 

Solukoulut alkoivat yleistyä suuremmassa määrin vasta 1970-

luvulla.70 

Oppimisen päämääränä oli 1960-luvulla kulttuuritietoisen 

kansalaisen kasvatus. Peruskoulun toivottiin parantavan tuolloin 

tasa-arvoa maksuttomana kouluna. Kansakoulut muutettiin ala-

asteiksi ja keskikoulut yläasteiksi. Teollinen rakennustuotanto ilmeni 

koulurakennuksissa selkeän graafisena ilmeenä. Rakennukset 

olivat linjoiltaan horisontaalisia, matalia ja tasa-kattoisia.71 

Rakennuksissa haluttiin korostaa niiden rakennejärjestelmänä usein 

käytettyä pilari-palkki- järjestelmää ja samoin jättää käytettyjen 

materiaalien pinta mahdollisimman käsittelemättömänä näkyviin.72 

Tärkeään asemaan nousi tilojen muunneltavuus ja laajennettavuus, 
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72 RT 96-10983, s.3 



32 

 

jollaista ei aikaisemmin ollut otettu samalla tasolla huomioon. 

Moduulimitoitusta saatettiin myös käyttää suunnittelussa. 

Audiovisuaalisten laitteiden lisääntyminen vaikutti myös osaltaan 

sisätilojen suunnitteluun. Suunnittelu oli vapautunutta ja erilaisia 

pohjaratkaisuja kokeiltiin. Esimerkiksi paviljonkikoulussa toiminnat 

olivat sijoitettu kokonaan erillisiin rakennuksiin.73  

1970-luvulle tultaessa yksilökeskeisyyttä alettiin korostaa ja 

valinnaisuutta oppiaineissa lisättiin. Koulutuksen tavoitteeksi 

asetettiin persoonallisuuden kehittäminen. Peruskoulun 

opetussuunnitelman mukana pedagogiset menetelmät muuttuivat ja 

pitkälle historiaan ulottunut kuri-ideologia hävisi lopulta. Uudistus 

edellytti koulurakennuksilta joustavuutta ja muunneltavuutta, kun 

siirryttiin perinteisen opettajajohtoisen opetuksen lisäksi erikoisten 

ryhmien sekä yksilöopetukseen. 1970-luvulla alettiin siirtyä vasta 

pois perinteisestä mallista, jossa käytävän varrelle oli sijoitettu 

luokkahuoneet ja muita tiloja. Uudessa avotilakoulu-tyypissä 

opiskeluhalli oli keskeinen tila, jonka ympärille ryhmiteltiin 

erikokoisia opetustiloja. Syvärunkoisen rakennuksen keskelle jäävä 

tila valaistiin kattoikkunoilla, jonka ongelmana oli näköyhteyden 

puuttuminen ulos, mikä taas vaikutti viihtyvyyteen. Kouluihin 

rakennettiin uusia tiloja kuten kirjastoja lukusaleineen sekä 

auditoriot yhteisiä kokoontumisia varten. Aineluokkajärjestelmä, 

jossa oppilaat siirtyvät luokasta toiseen oppiaineen mukaan, tuli 

                                                 
73 Koulurakentamisen historiaa 2012 

yleinen käytäntö.74 Yleistyvillä teollisilla valmisosilla sekä 

modulaarisuudella saatiin myös aikaan entistä joustavampia 

ratkaisuja rakennuksiin75. Muuntojoustavuutta tiloihin toivat uudet 

maisemaluokat, joissa liikuteltavilla väliseinillä tilaa pystyttiin 

jakamaan erikoisiin osiin tarpeen mukaan. Uusille erikokoisille 

ryhmille tarvittiin erikokoisia, sopivia ja muunneltavia opetustiloja.  

Monikäyttöisyyttä ja monitoimitalon tapaan toimivaa 

koulurakennusta suosittiin suunnittelussa, jotta rakennuksesta 

saataisiin mahdollisimman suuri taloudellinen hyöty. Tiloista tehtiin 

myös avoimia liittämällä luokkahuoneet lasiseinillä käytävään ja 

avaamalla opetustiloja muihin tiloihin.76 Näin perinteiseen 

käytävämallin raja alkoi hälventyä kohti avoimempaa käytävätöntä 

ajattelutapaa. Avoin rakennus aiheutti kuitenkin joissain määrin 

akustisia ongelmia ja vähensi siten viihtyvyyttä77. Vaikka 

suunnittelussa, pedagogiikassa ja ajattelumallissa oli tapahtunut 

suurta vapautuneisuutta, suunnittelua hallitsivat tarkat määräykset 

ja mitoitus periaatteet. Kouluista tulikin usein hyvin toistensa 

kaltaisia, persoonattomia ja tunnelmaltaan mielikuvituksettomia.78 

1980 ja 1990-luvuilla pyrkimyksenä oli saavuttaa virikkeellisempi, 

viihtyisämpi ja kokonaisilmeeltään monimuotoisempi koulurakennus 

kuin aikaisemmin. Aikaisempien vuosien rationalistiset rakennukset 
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koettiin ankeiksi ja haluttiin pyrkiä rikkaampaan muotokieleen. 

Toisaalta palattiin kuitenkin takaisin käytävien ja luokkahuoneiden 

muodostamiin tilakokonaisuuksiin. Solukoulu palasi myös tärkeään 

asemaan. Suunnittelu oli yhä vapaampaa ja rakennuksista 

suunniteltiin erilaisien osien monimuotoisia kokonaisuuksia. 

Esimerkiksi materiaaleja, muotoja ja tyylejä käytettiin vapaasti ja 

yhdistellen. Rakennuksen paikan henkeä, lapsen mittakaavaa sekä 

suojaisuutta haluttiin myös korostaa suunnitteluratkaisuissa.79 

4.2 Nykyaikainen ja tulevaisuuden koulurakennus 
Vuoden 2016 syksyllä on otettu käyttöön uudistunut 

opetussuunnitelma. Sekä pedagogiikassa että koulujen 

toimintakulttuurissa tapahtuu muutosta. Pedagogisesta 

näkökulmasta tarkasteltuna tavoitteena on kehittää oppilaiden laaja-

alaista osaamista, jossa painotetaan erityisesti tulevaisuuden 

taitoja. Perusopetusta koskien opetussuunnitelmassa on määritelty 

laaja-alaisen osaamisen alueina ajattelu ja oppimaan oppiminen, 

kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, itsestä 

huolehtiminen ja arjen taidot, monilukutaito, tieto- ja 

viestintäteknologinen osaaminen, työelämätaidot ja yrittäjyys sekä 

osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden 

rakentaminen.80 Tulevaisuudessa pitäisi ratkoa yhä 

monimutkaisempia ongelmia kuten esimerkiksi ilmastonmuutokseen 

                                                 
79 RT 96-10983, s.3 
80 Ilmiömäinen Helsinki tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015-2020 2015, s.21 

liittyviä ongelmia, joihin vaaditaan laaja-alaista osaamista. 

Tulevaisuuden vielä tuntemattomiin työtehtäviin ja ammatteihin ei 

ole valmista tietoperustaa vaan niihin valmistaudutaan tiederajat 

ylittävällä opiskelulla.81 Perinteisiä oppiainerajoja ylitetään ja 

häivytetään oppimisessa ja muodostetaan laajoja 

opintokokonaisuuksia. Opetus laajenee yhä laajemmalle kentälle 

pois varsinaisen koulun piiristä. Koulu ei enää ole todellisuudesta 

erotettu laitos vaan oppilaille pyritään saamaan taidot selvitä 

tulevaisuuden yhä monimutkaistuvammassa maailmassa. Koulun 

ympäristö laajenee ulos luokkahuoneista kun ilmiöpohjaisessa 

oppimisessa tutkitaan todellisen maailman ilmiöitä aidoissa 

ympäristöissään.82 Kansanterveydellisesti tarkasteltuna olisi myös 

tärkeää saada oppilaat liikkumaan ja tähän kouluympäristön 

laajeneminen koulun ulkopuolisiin konkreettisiin sijainteihin on yksi 

hyvä apu83. Toisaalta myös koulun ulkopuoliset tahot voivat käyttää 

koulun tiloja, jolloin vuorovaikutus on molemminpuolista. Tämä 

toteutuu esimerkiksi koulun toimiessa monitoimitalona, jossa sitä 

voidaan käyttää esimerkiksi iltaisin muuhun toimintaan. Tutkivaa 

oppimista ja ongelmakeskeistä oppimista käytetään menetelminä 

ilmiöitä lähestyttäessä. Erilaiset oppimistavat ja lähtökohdat voidaan 

huomioida tarjoamalla vaihtoehtoisia tapoja opiskella. Teknologialla 

ja siihen liittyvillä laitteilla on tärkeä asema tulevaisuuden kouluissa. 
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Tiedon saatavuus ei nykyisin ole enää ongelma, vaan sen koulujen 

perinteiseksi tehtäväksi muodostuneen tiedon jakamisen sijaan 

painotus on tiedon hankinta taidoissa sekä sen kriittisessä 

arvioinnissa ja tuottamisessa. Tietotekniikan käyttö integroituu 

osaksi kaikkea opiskelua.84 Koulun tehtävä onkin muuttunut 

varsinaisesta opettamisesta kasvun ja oppimisen tukemiseen85. 

Samankaltaiset, staattiset ja toiminnallisesti sulkeutuneet yksittäiset 

luokkahuoneet ovat lähtöisin pitkältä historiasta 1800-luvulta. 

Yksipuoliset tilaratkaisut ovat tulosta opettajajohtoisesta 

koulukulttuurista sekä käyttäjien pitämisestä oletuksena 

samanlaisina toisiinsa nähden.86 Nykyinen uudistuva 

opetussuunnitelma ja sen pedagogiset tavoitteet eivät enää sovellu 

koulutiloihin, jotka ovat alun perin suunniteltu nykytavoitteista 

poikkeavaan ja vanhaan koulun toimintamalliin sopiviksi. 

Pedagogiikan muutos ja koulun toimintakulttuurin muutos johtavat 

väistämättä myös koulun fyysisen oppimisympäristön 

muutostarpeeseen. Toisaalta myös perinteinen opetus ja siihen 

liittyvät tilat voivat osittain säilyä, mutta uudenlaisia tiloja ja niiden 

toiminnallisia ratkaisuja tarvitaan välttämättömästi 

monipuolistamaan tiloja. Vain uudenlaisella tilasuunnittelulla koulut 

voivat toimia uudistuneen toimintamallinsa mukaisesti sekä kehittyä 

                                                 
84 Ilmiömäinen Helsinki tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015-2020 2015, s.9-10, 
s.16 
85 Tulevaisuuden peruskoulu 2015, s.80 
86 Kuuskorpi, Marko: Tulevaisuuden fyysinen oppimisympäristö 2012, s.163 

edelleen.87 Samoissa tiloissa voi työskennellä samanaikaisesti 

eritavoilla työskenteleviä opetusryhmiä. Erilaiset ja eri kokoiset 

ryhmät tarvitsevat joustavat ja helposti muunneltavat tilat jotka 

soveltuvat omaan tarkoitukseensa ja erilaisille työskentelytavoille. 

Oppiainerajojen ylittäminen vaikuttaa myös luokkatilojen 

suunnitteluun. Samassa tilassa voi olla eriaikoina myös eri ainetta 

opiskeleva ryhmä. Tiloja ei välttämättä tarvitse suunnata vain tietylle 

oppiaineelle vaan ne voivat toimia joustavasti muunneltavina tiloina 

tilanteeseen mukautuen. Esimerkiksi toisiinsa liittyvät oppiaineet 

voivat toimia samoissa tiloissa. Näin rajallinen pinta-ala saadaan 

hyödynnettyä tehokkaasti.88  

Opetustilat eivät nykyaikana ole enää suljettuja tiloja, jotka kieltävät 

todellisuuden ulkopuolellaan vaan avoimuus ja tilojen välinen yhteys 

sekä fyysisesti että toiminnallisesti on tärkeää. Avoimuus 

mahdollistaa eri tilojen välisen vuorovaikutuksen sekä niiden helpon 

valvottavuuden. Erikokoisten tilojen ja niiden välisten alueiden tulisi 

muodostaa yhtenäinen toiminnallinen tilakokonaisuus. Normaalien 

yleisopetustilojen yhteyteen voidaan esimerkiksi sijoittaa erilaiselle 

työskentelylle tarkoitettuja hybridiopetustiloja. Luokkatilojen sisällä 

joistain nykyaikaisistakin koulurakennuksista voidaan löytää vielä 

perinteinen opettajajohtoisuuteen viittaava asettelu, jossa 

luokkahuoneissa opetus on luokan edestä ja pulpetit on järjestetty 

riveinä kohti luokan etuosaa. Nykyaikana opettajan rooli ei 
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kuitenkaan ole yhtä vahvasti esillä kuin aikaisemmin. Laajemmissa 

opetustiloissa olisi valvottavuudenkin kannalta käytännöllisempää 

jos opetus tapahtuisi esimerkiksi opetustilan keskeltä.89  

Kun käyttäjät voivat muokata helposti tiloja omanlaisikseen ja 

kuhunkin tilanteeseen sopivaksi he voivat tuntea tilan omistajuutta 

sekä viihtyä ja sitä kautta saada parempia oppimistuloksia. 

Opetustilat eivät ole vain luokkahuone tiloja vaan koko 

koulurakennuksen tilat ulkotiloineen ovat oppimisen tiloja. 

Oppimisympäristönä voi toimia mikä vain paikka tai tilanne koulun 

ulkopuolellakin. Myös teknologia mahdollistaa sen, ettei oppimisen 

ei ole enää sidottua aikaan ja paikkaan.90 Muunneltavat ja joustavat 

sekä erilaiset opetustilat tukevat nykyisiä ja tulevia pedagogisia 

tavoitteita. Erilaiset opetustilat tarjoavat erilaisia pedagogisia 

mahdollisuuksia, joita nykyajan kouluissa tarvitaan. Erikokoisia tai 

muotoisia tiloja voidaan yhdistellä, avata tai sulkea tarpeen mukaan 

erilaisiksi kokonaisuuksiksi. 

Koulun tilojen suunnittelussa olisi tärkeää tuntea koulun 

toimintamalli ja sen tavoitteet. Loppukäyttäjinä korostuvat erityisesti 

opettajat ja oppilaat. Käyttäjien olisi tärkeää päästä osallistumaan 

suunnitteluprosessiin jo alusta alkaen, jotta koulun tilat voivat 

kehittyä oikeaan suuntaan. Käyttäjille annetut monipuoliset valinnan 

mahdollisuudet tilojen suhteen edistävät koulujen toimintakulttuurin 
                                                 
89 Kuuskorpi 2012, s.108-109, s.147, s.163, s.165 
90 Ilmiömäinen Helsinki tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015-2020 2015, s.15, 
s.17 

muutosta. Käyttäjien ei voida odottaa vain sopeutuvan annettuihin 

valmiisiin tila ratkaisuihin, mikä on usein ollut koulurakennusten 

suunnittelussa tilanne. Pelkkien irtokalusteiden uudelleen sijoittelulla 

ei luoda tarpeeksi laajaa muuntojoustavuutta tiloihin.91  

4.3 Esimerkkikohteita ja analyysiä  
Esimerkkikohteet ovat kaikki 2000-luvulta. Niissä yhteiseksi 

piirteeksi nousevat keskeisesti sijoittuva keskusaula sekä siihen 

kiinnittyvät erilliset sakarat. Sakaroissa sijaitsevat solut koostuvat 

soluaulan ympärille tai sen varrelle sijoitetuista opetustiloista. 

Keskusalueella sijaitsevat aulatilat, ruokailutilat, näyttämö sekä 

liikuntasali ja kirjasto. Soluihin on omat sisäänkäyntinsä ulkoa. 

Pääsisäänkäynti sijoittuu keskelle rakennusmassaa ja johtaa 

keskusaulan ympäristöön. Piha-alueita muodostuu suojaisiin 

poukamiin sakaroiden väleihin. Sisäpihallisia ratkaisuja ei 

esimerkkikohteissa ole. Sisäpihan tilalla on Suomen oloihin 

paremmin sopiva, sisätiloissa oleva keskusalue, joka toimii koulun 

torina ja kohtaamispaikkana sekä yhdistää eri siivet toisiinsa 

toiminnallisesti. Rakennukset ovat monitoimitaloja joko 

laajemmassa merkityksessä tai tiloja käytetään vähintäänkin 

iltakäytössä harrastustoimintaan. Muuntojoustavuus ja yhteistyö 

ovat kouluissa tärkeitä teemoja. Käyttäjät on pyritty ottamaan 

suunnittelussa huomioon mahdollisimman hyvin. Valvottavuuteen 

on kiinnitetty huomiota mm. laajojen näköyhteyksien luomisella ja 
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lasiseinillä. Ympäröivää luontoa voidaan myös käyttää 

oppimisympäristönä, kuten nykyaikaiseen laajaan oppimisympäristö 

ajatukseen kuuluu. 

Oulussa sijaitseva Ritaharjun peruskoulu on osa vuonna 2010 

valmistunutta Ritaharjun monitoimitaloa. Monitoimitaloon kuuluvat 

lisäksi päiväkoti, esikoulu, nuorisotilat sekä kirjasto. Rakennuksen 

on suunnitellut arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola. Rakennuksen 

suunnittelussa lähtökohtina olivat tunnistettavuus, muoto ja 

omintakeisuus sekä yhteisöllisyys. Tilat toimivat joustavasti 

liikuteltavien väliseinien avulla, jolloin niitä voidaan yhdistää tai 

eriyttää tilanteen mukaan. Erityistiloissakaan varusteet eivät 

pääosin estä tilan käyttöä muuhun tarkoitukseen. Esimerkiksi 

fysiikan ja kemian luokassa erityisvarusteet voidaan siirtää myös 

toiseen tilaan ja eivät näin rajoita tilan käyttöä. Tilojen 

käyttötarkoitusta voidaan myös muuttaa olosuhteiden muuttuessa 

alueella. Viihtyvyyteen on kiinnitetty huomiota akustiikan osalta 

esimerkiksi ruokailutiloissa, joissa ruokailualue on matalammassa 

osassa aluetta kuin viereinen varsinainen keskusaula. Tilat ja 

varustelut suunniteltiin vastaamaan 2000-luvun oppimisen 

tarpeita.92 Koulussa teknologia on sulautettu osaksi sen toimintaa. 

Koulu on mukana Microsoftin kansainvälisessä Innovative School- 

ohjelmassa, jossa tavoitteena on tukea yhteiskunnallisten ja 

                                                 
92 Mäkinen, Päivi: Omintakeinen ja muodokas, Projektiuutiset 4/2010 

teknologisten muutosten vauhdittamaa koulukulttuurin muutosta.93  

Rakennus on vaihtelevan muotoinen kokonaismassaltaan. Sen 

keskusaulaan kiinnittyvät kolmion muotoiset sakarat ovat kärjistään 

pyöristettyjä. Rakennuksessa ei varsinaisesti erotu tiettyä määrää 

sakaroita tai erillisiä siipiä vaan rakennus muodostuu yhtenäiseksi 

kompaktiksi kokonaisuudeksi.  

Koulun keskusaulan, ruokalan ja liikuntasalin välillä on käytetty 

siirtoseiniä. Niiden avulla tilasta saadaan eri laajuinen tilanteen 

mukaan.  Tilojen välille on rakennettu soikion mallinen näyttämö, 

joka voi olla varastoituna piilossa rakenteiden alla ja sen voi 

pyöräyttää myös esille tarvittaessa. Se voi toimia kaikkien tilojen 

näkyvillä, kun seinät avataan tai vaihtoehtoisesti olla näkyvillä vain 

toisessa tiloista. 

Solu muodostuu rakennuksessa kotiluokista sekä yhteisluokista. 

Aineopetukselle on omat solunsa. Luokkatilat on mahdollista avata 

toisiin luokkatiloihin. Esimerkiksi kuvataideluokka avautuu 

tekstiilityöntilaan, josta voidaan taas avata tilat teknisentyön 

tiloihin.94 Solut sijoittuvat kolmion muotoisiin sakaroihin. Solut ovat 

yhteydessä toisiinsa keskusaulan välityksellä, jonne niiden soluaulat 

avautuvat. Soluauloihin ei kuitenkaan ole kovin paljoa yhteyttä 

ulkotiloihin, sillä luokat sijoittuvat aulan ympärille kauttaaltaan. 

                                                 
93 Tulevaisuuden koulussa kolmasluokkalaiset saavat omat läppärit,   
     www.microsoft.com/finland/pr/tiedotearkisto/tulevaisuudenkoulu_0211.html  
94 Mäkinen 2010 
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Soluaulat jäävät lähestulkoon umpinaisesti rakennusmassan 

keskelle. 

 

Kuva 18 Ote Asemakaavasta Ritaharjun alueella. Oulun kaupunki 2016. 
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Kuva 19 Kirkkojärven koulu asemapiirros. www.loci.fi/ 

Vuonna 2010 Espooseen valmistunut Verstas Arkkitehtien 

suunnittelema Kirkkojärvenkoulu on peruskoulu luokille 1-9. 

Rakennuksesta järjestetyn arkkitehtikilpailun ohjelman mukaan 

tilojen tuli luoda edellytykset yhteistyölle eri ikäisten oppilaiden sekä 

henkilökunnan kesken. Eri ikäryhmien toiminnan tavoiteltiin osittain 

sekoittuvan. Ala ja yläkoulun keskinäisiä laajuuksia oli myös voitava 

muokata joustavasti. Koulun ulkopuoliseen käyttöön suunnitellut tilat 

tuli sijoittaa lähelle pääsisäänkäyntiä. Rakennus näkyy paikallaan 

useasta lähestymissuunnasta. Kaupunkimaisessa ympäristössään 

koulurakennukseen tavoiteltiin edustavia julkisivuja jokaiseen 

näkymä suuntaan, eikä takapihamaisia alueita tai julkisivuja toivottu 

syntyvän.95  

Koulurakennus hahmottuu massaltaan kahdesta pitkänmallisesta 

taittuvasta massasta jotka ovat kiinni toisissaan keskikohdistaan. 

Kokonaismassa on x-kirjaimen tai kromosomin muotoinen. Kaksi 

pitkää massaa ovat vain hiukan kiinni toisissaan jolloin ne 

muodostuvat pitkälti erillisiksi kappaleiksi. Rakennuksessa toiseen 

pitkistä massoista sijoittuu alakoulu ja toiseen yläkoulun tilat. 

Massoittelu ei kuitenkaan varsinaisesti tue yhtenäistä 

koulukokonaisuutta.96 Rakennus ei ole muodoltaan kovin kompakti 

vaan tilat ovat erillään pitkissä sakaroissaan. Sakaroiden välille ei 

muodostu pinta-alaa kuin vasta niiden kohdatessa keskusaulassa. 

Kulkuetäisyydet voivat siksi muodostua pitkiksi. Kilpailuohjelman 

tavoitteiden mukaisesti rakennukseen ei muodostu 

takajulkisivutyppisiä alueita sen tähtimallisen massoittelun ansiosta. 

Rakennus on kulmistaan ja taitekohdistaan hieman pyöristetty kuten 

Ritaharjun koulu. 

                                                 
95 Arkkitehtuurikilpailuja 2/2006, s.7-8 
96 Arkkitehtuurikilpailuja 2/2006, s.10  
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Rakennus avautuu sakaroidensa avulla useaan ilmansuuntaan. 

Piha-alueet jakautuvat eri-ikäisille oppilaille omille alueilleen 

rakennusmassan muodon avulla. Piha-alueet on järjestelty auringon 

kiertokulun mukaisesti. Alempien luokkien oppilaiden piha-alueet 

ovat aamuauringon puolella ja pidempiä päiviä koulussa olevien 

vanhempien oppilaiden pihat taas ovat iltapäivän auringon puolella. 

Oppilaita on pyritty innostamaan ulkoiluun luomalla yhteyksiä 

välituntipihalle kotialueiden suurilla lasiseinillä.97 Luokkatilat on 

avattu ympäristön rauhallisiin suuntiin oppilaiden keskittymisen 

parantamiseksi98.  

Sakaroiden massan keskivaiheille tai päihin muodostuvat solujen 

soluaulat, joista on kulkuyhteys ulos. Soluaulat ovat valoisia, eikä 

aula muodostu umpinaiseksi vaan saa paljon ikkuna pinta-alaa. 

Soluaulan sijaitessa keskemmällä sakaraa käytävät jäävät 

lyhemmiksi kuin sakarassa jossa soluaula on aivan sakaran 

päädyssä. Keskusalueen tilat sijoittuvat yhteen massan sakaroista 

eivätkä varsinaisesti rakennuksen keskelle. Liikuntasalin ja 

ruokasalin välillä on näyttämö, jolloin se voi avautua kumpaan 

tahansa tilaan. Ylempien kerrosten parvikäytävät sekä portaat 

toimivat myös näyttämön katsomona99. Iltakäyttöön tarkoitetut 

luokat ovat sijoitettu lähekkäin toisiaan. 

                                                 
97 Kirkkojärvi school, www.verstasarkkitehdit.fi/projects/kirkkojarvi-school 
98 Ravantti Kaisu, "Innostava oppimisympäristö", Projektiuutiset 4/2010,  
    www.projektiuutiset.fi/fi/artikkelit/kirkkojarven-koulu 
99 Ravantti Kaisu, "Innostava oppimisympäristö", Projektiuutiset 4/2010, 

 

Kuva 20 Saunalahden koulu asemapiirros. www.loci.fi/ 

Saunalahden peruskoulu valmistui Espooseen vuonna 2012. 

Verstas Arkkitehtien suunnittelemassa koulussa on lisäksi tilat 

päivähoidolle, nuorisotoimelle sekä kirjastolle. Kilpailuohjelman 

mukaan tilat tuli mitoittaa yleispäteviksi, jotta ne sopivat 

                                                                                                              
    www.projektiuutiset.fi/fi/artikkelit/kirkkojarven-koulu 
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monipuoliseen toimintaan ja eri-ikäisille oppilaille. Rakennuksesta 

haluttiin yhteisöllisyyttä korostava ja avoin tila, jossa löytyy myös 

rauhallisia työympäristöjä. Joustavat tilaratkaisut sallivat 

monenlaiset opetus- ja opiskelutavat.100  

Kokonaismassaltaan L-kirjaimen muotoinen rakennus toimii alueen 

maamerkkinä. Sen selkäpuoli kääntyy kadulle päin tiilisenä ja  pihan 

puolella se avautuu ympäristöönsä koulun pihalle. Keskusaula 

avautuu suurella lasiseinällä kaareutuvasti pihalle massan 

taitekohtaan poukamaan. Piha-alue jakautuu kahteen osaan 

rakennusmassan siipien avulla.101 Rakennus mukailee maaston 

muotoja ja pihalle muodostuu porrastettuja alueita. 

Sisäänkäynnit on sijoitettu sekä kadun puoleiselle julkisivulle että 

pihapuolelle. Rakennusmassassa kadunpuolella sijaitsee 

iltakäyttöön tarkoitettuja tiloja ja yleisiä tiloja kuten kirjasto.  

Esimerkiksi teknisen työn ja kuvataiteen tilat sijaitsevat lähellä 

kadunpuolen sisäänkäyntiä iltakäyttöä varten. Soluaulat on sijoitettu 

samalla periaatteella kuin Kirkkojärven koulussa rakennuksen 

ulkoseinälle jossa ne saavat valoa ja näkymiä ulos suuren 

lasiseinän kautta. Sakaran päätyyn sijoitetussa nurkassa oleva 

soluaula saa valoa kahdelta seinustalta. Rakennuksen 

ulkoseinustalle muodostuu välillä käytävämäistä tilaa, mutta suuren 

                                                 
100 Arkkitehtuurikilpailuja 2/2008, s. 6-7 
101 Arkkitehtuurikilpailuja 2/2008, s. 10  

lasiseinän ansiosta se sulautuu osaksi ulkotilaa eikä näin vaikuta 

tilallisesti käytävämäiseltä tai umpinaiselta.  

Rakennus on suunniteltu tukemaan koulun pedagogisia tavoitteita 

hyviin oppimistuloksiin. Suunnittelussa on ollut tavoitteena 

opetustilat, joissa oppilas voi oman oppimistyylinsä mukaan 

oleskella joko pienimuotoisessa rauhallisemmassa tilassa tai 

suuremmalla ryhmäalueella. Opettaja pystyy kuitenkin valvomaan 

alueita helposti lasiseinien ja avarien tilojen myötä. Tiloissa oppilaita 

ei tarvitse ryhmitellä välttämättä luokka-asteisen ryhmittelyn 

mukaisesti vaan he voivat jakaantua tiloihin esimerkiksi tasonsa tai 

oppimistyylinsä perusteella.102 Koulussa painotetaan erityisesti taito- 

ja taideaineita osana erilaisia oppimisprosesseja103. Tekstiilityön ja 

kuvataiteentilat muodostuvat työpajoista, teoriatiloista ja 

ryhmätiloista. Ne mahdollistavat uudenlaista ja monipuolista 

työskentelyä.104  

                                                 
102 Joenniemi, Minna: Millainen on parempi oppimisympäristö, Verstas Arkkitehdit?, 
Yle Arkkitehtuuri 22.05.2015, 
      www.yle.fi/aihe/artikkeli/2015/05/22/millainen-parempi-oppimisymparisto-
verstas-arkkitehdit 
103 Saunalahden koulu,  
      www.espoo.fi/fi-
FI/Paivahoito_ja_koulutus/Perusopetus/Peruskoulut/Yhtenaiset_peruskoulut/Sauna
lahden_koulu 
104 Arkkitehtuurikilpailuja 2/2008, s. 10 
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Kuva 21 Kalasataman koulu, viitteellinen asemapiirros. Helsingin kaupunki. 
www.hel.fi/static/liitteet/opev/palveluverkko/kalasatama.pdf 

Kalasataman koulu rakentuu Helsinkiin Kalasatamaan 

Sörnäistenniemen asemakaava-alueelle. Rakennus on 

laajuudeltaan hiukan suurempi, mutta suunnilleen samaa luokkaa 

Jätkäsaaren peruskoulun kanssa. Bruttoalaltaan koulu on 8480m2 

ja ohjelma-alaltaan noin 6250m2. 105  700 oppilaan koulussa tulee 

toimimaan päiväkoti ja peruskoulu. Koulu rakennetaan kahdessa 

vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan päiväkoti sekä 

                                                 
105 Kalasataman koulun ja päiväkodin kutsukilpailu, arvostelu pöytäkirja 2010, s.5-
7, s. 72 

1-2. luokkien tilat ja toisessa vaiheessa luokka-asteet 3-9. 

Rakennuksen ensimmäisen vaihe valmistuu vuoden 2015 loppuun 

mennessä ja toisen vaiheen on tarkoitus valmistua arviolta vuonna 

2020. Rakennuksesta käytiin vuonna 2010 kutsukilpailu jonka voitti 

JKMM Arkkitehdit.106  

Kalasatama on alueena samankaltainen Jätkäsaaren kanssa. 

Entisestä teollisuuden ja satamatoimintojen alueesta rakennetaan 

uutta merellistä kaupunginosaa. Kalasatamassa myös 

kaupunkirakenne on Jätkäsaaren tavoin urbaania ja tiiviisti 

rakennettua. Kalasatamassa on pyrkimyksenä liittää 

täydennysrakentamisella alue viereisiin vanhoihin tiiviisti 

rakennettuihin kaupunginosiin107.  

Myös tontti lähiympäristöineen muistuttaa Jätkäsaaren tonttia. Tontti 

rajautuu lännessä puisto alueeseen ja muilta sivuiltaan noin 

viisikerroksisiin asuinkerrostaloihin. Tontilla ei ole kasvillisuutta ja 

sen ympäristö rakennetaan kokonaisuudessaan uudelleen. 

Kalasataman koulun piha sijoittuu tontin eteläpuolelle ja pihalle on 

pyritty jättämään mahdollisimman paljon tilaa. Tontti on kooltaan 

8870m2.108  Jätkäsaaren tontti on kooltaan noin 5070m2. 

Kalasataman koulun tontilla on siis pihalle enemmän tilaa. 

                                                 
106 Kalasataman korttelitalo harjannostajaisvaiheessa,  
     www.hel.fi/www/uutiset/fi/varhaiskasvatusvirasto/kalasataman-korttelitalo-
harjannostajaisvaiheessa 
107 Kalasataman koulun ja päiväkodin kutsukilpailu, arvostelu pöytäkirja 2010, s.7 
108 Kalasataman korttelitalo, 1.vaihe, Hankesuunnitelma 2012, s.6 
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Jätkäsaaren koulu voi kuitenkin hyödyntää vieressä olevaa 

urheilupuistoa pihan jatkeena.  

Rakennus rajautuu tiiviisti katulinjoihin muodostaen selkeää 

korttelirakennetta. Kokonaisilmeeltään rakennus on kuitenkin 

viereisistä rakennuksista erottuva. Massa kiertyy tontin reunoille 

rajaten sisälleen piha-alueen. Muista esimerkkikohteista poiketen 

koulu ei varsinaisesti muodostu sakaroista, vaan tilat sijoittuvat 

pitkänomaiseen massaan. Muoto ei välttämättä ole 

kulkuetäisyyksien ja yhteyksien kannalta paras mahdollinen. 

Pienellä kaupunkitontilla pihaa on kuitenkin vain vähän tarjolla, 

jolloin rakennusmassa ei voi olla kovin kompakti muodoltaan. Muoto 

syntyy myös katutilojen rajaamisen tarpeesta urbaanissa 

ympäristössä. Tilanne on sama Jätkäsaaren koulun tontilla, jossa 

tontin suhteellisen pieni koko vaikuttaa paljon rakennuksen massan 

muotoiluun.  

Rakennus on yksikerroksinen päiväkodin kohdalla ja kasvaa 

kolmikerroksiseksi kohti ylempien luokkien opetustiloja. Rakennus 

on osittain päällystetty verkolla. Taiteltu, monimuotoinen katto tekee 

rakennuksesta omintakeisen. Myös sisätiloissa jatkuu vaihteleva 

ilmeinen mutkitteleva luonne tiloissa. Sydän alue sijoittuu 

rakennuksen keskelle jonka toisella puolella sijaitsevat nuorempien 

oppilaiden ja toisella puolella vanhempien oppilaiden tilat.109 

                                                 
109 Kalasataman koulun ja päiväkodin kutsukilpailu, arvostelu pöytäkirja 2010, 
s.59-60 

Soluissa suurin opetustila rajautuu rakennuksen muuhun tilaan. 

Suurimman opetustilan ympärillä on pienempiä opetustiloja. Kulku 

soluihin on ulkoa. Solujen sisääntulot johtavat suurimpiin 

opetustiloihin. Suurimmat opetustilat vastaavat soluauloja, mutta 

ovat toiminnaltaan opetustiloja ja siten tehokkaita tilojen 

käytöllisesti. Solut ovat kapean rakennusmassan ansiosta valoisia 

ja ikkunapintaa muodostuu paljon. 

 

 

 

Kuva 22 Asemapiirros Matinkylän keskuksen päiväkodista ja 
asukaspuistosta. www.k2s.fi/k2s.html 
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Tarkastelin myös Espooseen rakennettavaa Matinkylän keskuksen 

päiväkotirakennusta. Vaikka kyseessä onkin päiväkoti eikä 

koulurakennus, rakennuksessa ilmenee erityisesti massoittelussa ja 

ekologisessa mielessä huomion arvoisia seikkoja, joita voidaan 

soveltaa myös koulurakennuksessa. Rakennuksen massoittelu on 

oikeastaan eräänlainen peruskaavio kaikille aiemmin 

tarkastelemilleni koulurakennuksille, josta ne ovat erilaisia 

muunnelmia. Keskustilan ympärille sijoittuvuus erillisiä sakaroita 

jotka ovat yhteydessä toisiinsa keskustilan kautta. 

Tarkastelemissani koulurakennuksissa yleispiirteisesti tarkasteltuna 

sakarat ovat joko enemmän tai vähemmän yhteydessä keskustilaan 

ja toisiinsa, mutta peruslähtökohta on samankaltainen. 

Matinkylän keskuksen päiväkodista järjestetyn arkkitehtikilpailun 

voitti arkkitehtitoimisto K2S ehdotuksellaan Salamanteri. Kohteen 

rakentaminen ajoitetaan näillä tietoa vuosille 2017–2018. 

Rakennuksen läheisyyteen rakennetaan myös asukastalo. 

Rakennukset sijaitsevat puistoalueella alueen asukaspuistossa. 

Rakennukset ovat osa projektia joka tehtiin yhteistyössä mm. Aalto 

yliopiston kanssa. Sen tavoitteena on kehittää kestävän kehityksen 

mukaisia vähähiilisiä rakentamisen malleja.110  

Kaksikerroksinen rakennus muodostuu hyvin selkeästä 

pohjakaavasta. Keskellä massaa on yhteinen keskusalue, johon 

kiinnittyvät kolme neliön mallista moduuliyksikköä. 

                                                 
110 Kuittinen, Matti: Istuta puita, hyvität hiilipäästöt, Puu  2/2014, s.58-59 

Moduuliyksikköjen väliin muodostuu kolmion muotoisia suojaisia 

piha-alueita kolmeen eri ilman suuntaan. Moduulinopat 

muodostuvat omiksi palo-osastoikseen. Kahdessa moduulissa 

sijaitsevat lapsiryhmien kotialueet, joihin on omat sisäänkäyntinsä 

ulkoa. Kolmannessa neliön mallisessa moduulissa on 

ensimmäisessä kerroksessa salitilat ja keittiötilat ja toisessa 

kerroksessa henkilökunnan tiloja sekä teknisiä tiloja. Moduuleissa 

kotiryhmät liittyvät toisiinsa yhteisen eteis- ja leikkitilan välityksellä 

joka taas yhdistyy keskusalueeseen. Keskusalueella on ruokailutila, 

joka ulottuu myös toiseen kerrokseen parvelle. Keskustilaan johtaa 

ulkoa kaksi sisäänkäyntiä joista toinen on iltakäyttöä varten ja toinen 

henkilökunnan sisäänkäynti. Koko rakennusmassa on koottu 

yhtenäiseksi kappaleeksi suojaan malliltaan telttamaisen 

katosrakenteen alle. Katokset ovat kuitenkin liian ylhäällä toisessa 

kerroksessa varjostaakseen tiloja ja suojatakseen auringon 

liikalämmöltä. Päiväkodissa myös lapset osallistuvat kierrätyksen ja 

jätehuoltoon. 111 

Eristeenä ja tuulensuojalevyinä on käytetty puukuitupohjaisia 

tuotteita. Aaltoyliopiston järjestämässä tutkimuksessa 

puukuitupohjaiset eristeet osoittautuivat hiilijalanjäljeltään 

pienemmiksi kuin solumuovi- tai mineraalivillaeristeet. Tutkimus 

rajattiin koskemaan kuitenkin vain rakennusmateriaalien 

                                                 
111 Matinkylän keskuksen päiväkodin ja asukaspuiston  
     rakennussuunnittelu- ja maisema arkkitehtuurikilpailu arvostelupöytäkirja 2014, 
s.22-26  
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valmistusta. Lisäksi tutkimuksessa hirsirakenteinen seinä osoittautui 

hiilijalanjäljeltään pieneksi verrattuna moniin muihin seinärakenne 

vaihtoehtoihin. Massiiviset hirsiseinät ovat suuri hiilivarasto.112 

Kohteessa ei kuitenkaan suunnitelmien mukaan käytetä kantavina 

rakenteina hirsiseiniä vaan rankarakenteista seinää tai CLT -

levyseinää113. 

4.4 Jätkäsaaren peruskoulun toiminta ja tavoitteet 
Koulun toiminta ja tavoitteet perustuvat pitkälti samoihin asioihin, 

joita opetusministeriö sekä Helsingin opetusvirasto ja siten myös 

uudistuva opetussuunnitelma painottavat tulevaisuuden kouluissa. 

Tutkivaa, ongelmalähtöistä ja aihekokonaisuuksiin perustuvaa 

oppimista painotetaan. Myös erilaisia oppimistapoja ja tekniikoita 

sekä opittujen taitojen luovaa käyttöä painotetaan. Opetuksessa 

tärkeänä pidetään tietotekniikan hallintaa ja sitä tulisi käyttää 

luontevana osana opetusta. Oppilaita kannustetaan omien 

vahvuuksien löytämiseen ja heidän kasvuaan ja kehitystään tuetaan 

kokonaisvaltaisesti. Yhteystyötä ja ryhmissä työskentelyä pidetään 

tärkeänä oppimisen muotona. Oppilaiden ryhmittely erilaisiin ryhmiin 

lähtee heidän tarpeistaan parhaan oppimistavan ja oppimistuloksen 

saavuttamiseksi. Oppilaiden kiinnostuksen kohteet kytketään 

opittaviin tietoihin ja taitoihin. Toimintakonseptinaan koulu pitää 

                                                 
112 Kuittinen, Matti: Istuta puita, hyvität hiilipäästöt, Puu  2/2014, s.58-59 
113 Matinkylän keskuksen päiväkodin ja asukaspuiston  
     rakennussuunnittelu- ja maisema arkkitehtuurikilpailu arvostelupöytäkirja 2014, 
s.22-26 

aktiivista yhteisöllisyyttä monipuolisine vuorovaikutustilanteineen. 

Tavoitteena on avoin ja vuorovaikutteinen toimintakulttuuri, joka 

tukee yhteistyötä koulun sisällä ja kotien ja muun yhteiskunnan 

kanssa. Oppimisen ympäristö käsitetään laajana aina 

arkiympäristöstä ympäröivään yhteiskuntaan asti. Koulu toimii myös 

alueen asukkaiden vapaa-ajantoimintatiloina ja siten 

monitoimitalona. Koulun tuleva oppilasmäärä on 740 oppilasta, jotka 

jakaantuvat luokka-asteille 1-9. Kotiluokkien sijaan koulu jakaantuu 

kotisoluihin, joissa luokkien 1-2 oppilaat ovat omassa kotisolussaan 

ja vanhemmat oppilaat omissaan sekä yhteisissä aineopetustiloissa. 

Tiloista on pyrkimys saada avoimia tilojen liittyessä visuaalisesti 

toisiinsa. Myös tilojen valvottavuus ja häiriöttömyys ovat tärkeitä. 

Tavoitteena on käytävätön koulu, jossa toiminta-aulat toimivat myös 

liikennealueina. Turhaa liikennettä pyritään minimoimaan 

oikeanlaisella tilasuunnittelulla.114 

4.5 Johtopäätökset 
Nykyisessä koulusuunnittelussa muutos aiempien aikakausien 

kouluihin on suuri erityisesti pedagogisten tavoitteiden muutoksen 

myötä. Suunnittelussa voidaan kuitenkin myös yhdistellä useita 

hyväksi todettuja piirteitä vanhoista koulurakennustyypeistä niitä 

muunnellen nykyaikaan sopiviksi. Nykyisin pyrkimys välttää 

hukkatiloja ja pyrkimys käytävättömään kouluun johtaa usein 

ratkaisuihin, joissa aikaisemmin käytävänä toiminut tila on 
                                                 
114 Kilpailuohjelma, s.14-15 
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laajennettu aktiiviseksi, toiminnalliseksi ja monikäyttöiseksi 

yhteiskäyttötilaksi. Esimerkiksi solukoulun periaatteen mukaisissa 

tiloissa opetustilat sijaitsevat yhteisen aktiivisen soluaulan ympärillä. 

Tiloja yhdistelemällä saadaan tilanteeseen sopivan kokoisia ja 

muotoisia tiloja. Soluaula voi olla monikäyttöinen ja tuo oppilaita 

yhteen avarassa tilassa. Soluaulan yhteys ulkotiloihin on tärkeää. 

Solujen etuna on mahdollisuus erillisiin solukohtaisiin ja 

tilakohtaisiin sisäänkäynteihin suoraan ulkoa. Solujen avulla koulun 

tilat järjestyvät pienempiin yksiköihinsä, jotka sopivat hyvin lapsen 

mittakaavaan. Solu periaatetta voidaan soveltaa myös erilaisissa 

mittakaavoissa. 1960-luvulla esiin noussutta muuntojoustavuutta 

sekä 1950-luvun monitoimitalon periaatetta pidetään nykyisinkin 

tärkeinä tavoitteina erityisesti ekologisesta ja taloudellisesta 

näkökulmasta.  

Ekologiselta ja taloudelliselta kannalta kompakti rakennusmassa on 

tavoiteltavin muoto. Esimerkkikohteista Ritaharjun koulu on 

Matinkylän keskuksen päiväkodin lisäksi kompaktein kokonaisuus. 

Siinä keskusalue on laajasti levittäytynyt. Sakarat ovat kompakteja 

ja kiinnittyvät keskusalueeseen suurella pinnalla.  Kun sakarat 

järjestyvät kompaktisti keskusalueen ympärille välimatkat paikasta 

toiseen pysyvät kohtuullisina ja turhilta käytäviltä voidaan välttyä. 

Käytävä tilaa alkaa muodostua helposti, mikäli sakarat ovat pitkiä ja 

solu on lisäksi sijoitettu sakaran päähän. Tällöin käytävän varrella 

olevia opetustiloja ei voida avata soluaulaan. Esimerkiksi 

Kirkkojärven koulussa ja Saunalahden koulussa näin käy osassa 

sakaroissa. Ritaharjun koulussa taas kaikki opetustilat avautuvat 

sakaroissaan soluaulaan, eikä käytäviä muodostu. 

Rakennusmassan sakaroiden ja siipien kasvattaminen massaltaan 

liian pitkiksi ja erillisiksi muusta massasta ei tue rakennuksen 

toiminnallista yhtenäisyyttä. Myös rakennuksen vaipan pinta-ala 

kasvaa, mikä ei ole ekologisesta näkökulmasta tavoiteltavaa. 

Toisaalta suuri ulkoseinän pinta-ala takaa useisiin tiloihin runsaasti 

luonnonvaloa ja hyvän yhteyden ulos ja maisemaan. 

Syvärunkoisissa rakennuksissa luonnonvalon saanti voi olla usein 

haasteellisempaa. Pikemminkin leveä kuin pitkä ja kapea muoto 

sakaroiden massoittelussa vaikuttaisi kuitenkin toimivammalta 

ratkaisulta, kunhan massan sisälle jääviä umpinaisia aulatiloja 

vältetään. Umpinaisuus vältetään sijoittamalla aulatilat 

ulkoseinustalle tai avaamalla niitä ulkotiloihin ainakin joiltain 

osiltaan. 

Tilojen keskinäinen avoimuus muodostaa usein kompaktin massan, 

mutta toisaalta liiallista avoimuutta pitäisi välttää. Liian avoimissa 

pohjaratkaisuissa, joissa sakarat avautuvat voimakkaasti 

keskusalueelle, toiminnallinen osastointi voi muodostua hankalaksi. 

Kampamallisessa ratkaisussa, jossa soluja on useita peräkkäin ja 

tilat eivät avaudu yhteen yhteiseen tilaan, keskusaula saattaa jäädä 

liian kauas kauimmaisesta solusta. Solut eivät tällöin ole yhteydessä 

toisiinsa keskusaulan välityksellä ja yhtenäisyys kärsii. Myös 
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välimatkat kasvavat ja käytäviä voi alkaa muodostua. Sakaroiden ja 

niissä olevien solujen tulisikin liittyä keskusalueeseen sopivan 

avoimesti, mutta kuitenkin tarpeeksi omanlaisikseen yksiköiksi joilla 

on oma identiteettinsä ja jotka voidaan erotella omiksi osastoikseen 

tarvittaessa. Keskusaulan sijoittaminen täysin keskelle 

rakennusmassaa voi tehdä valon ja näkymien saannista hankalaa. 

Keskusaulan rajautuessa joiltakin osiltaan ulkotilaan, saadaan valoa 

ja näkymiä ulos.  

Esimerkkikohteissa opetustilat on usein järjestetty riveihin, jolloin ne 

muodostavat pitkänomaisen tilasarjan. Opetustilojen järjestäminen 

tällä tavoin ei mahdollista täysimittaista muunneltavuutta tilojen 

välillä. Riveissä tila muodostuu liian pitkänomaiseksi jos monta 

opetustilaa yhdistettäisiin. Jos tilat jakautuisivat kompaktimmin 

soluaulan ympäristöön, opetustiloja voitaisiin jakaa 

monipuolisemmin erikokoisiin alueisiin.  

Esimerkkikohteiden koulurakennuksissa ei ole käytetty ainakaan 

laajemmassa määrin kattoterasseja tai parvekkeita käyttötiloina tai 

oleskelutiloina. Jätkäsaaressa koulun katolle olisi luontevaa sijoittaa 

erilaisia tiloja kuten viheralueita opiskelutarkoituksiin ja oleskeluun. 

Kaupunkimaisien ympäristön luomiseksi kattomaailma 

koulurakennuksessa voisi olla monipuolinen massoittelultaan sekä 

ulkotiloiltaan Jätkäsaaren muuhun rakentamistyyliin sopien. Tällöin 

uusi koulurakennus ei myöskään näytä liian erilliseltä ja matalalta 

verrattuna viereisiin korkeisiin rakennuksiin. Korkeat rakennukset 

antavat koulun katolle suojaa kovimmilta tuulilta. Kattopuutarha 

erilaisine kasvimaa-alueineen opetuskäytössä tukisi myös uuden 

opetussuunnitelman mukaista pyrkimystä ilmiöpohjaiseen tutkivaan 

opiskeluun, jossa asioita tarkastellaan todellisissa tilanteissa ja 

paikoissa. Vihreä ympäristö tukee myös ekologisuutta omassa 

pienessä mittakaavassaan sekä luo viihtyisyyttä. Parhaassa 

tapauksessa puutarhan satoa voitaisiin omavaraisesti ainakin 

pienessä mittakaavassa käyttää myös koulun keittolan tai 

kotitalousluokkien ruuan raaka-aineina. Myös luonnontieteiden 

opiskelussa viheralueita voitaisiin hyödyntää. Kasvihuoneissa 

voitaisiin kasvattaa enemmän suojaa ja lämpöä vaativia kasveja.  

Lukuun ottamatta Kalasataman koulua esimerkkikohteissa on hyvin 

erilaiset ympäristön asettamat lähtökohdat kuin Jätkäsaaressa. 

Kaikki muut kuin paitsi Kalasataman koulu sijoittuvat avarille 

tonteille luonnon läheisyyteen. Tonttien ympäristöt eivät ole 

myöskään kovin tiiviisti rakennettuja, vaan ympäristössä sijaitsee 

esimerkiksi pientaloja ja hajanaisesti kerrostaloja. Esimerkkikohteet 

avautuvat useaan suuntaan ympäristöönsä sakaroillaan. 

Esimerkiksi Kirkkojärven koulu ei rajaa mitään katutilaa vaan 

sijoittuu melko vapaasti tontilleen. Jätkäsaaren peruskoulu sijoittuu 

sen sijaan kaupunkimaiseen tiiviisti rakennettuun ympäristöön 

pienelle tontille. Urbaania tilaa muodostaakseen sekä sopiakseen 

Jätkäsaaren kaupunkikuvaan ja tontilleen se ei voi olla ilmeeltään 

kovin rönsyilevä, eikä siten muodostua sakaroista. Rakennuksen 
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tulisi olla massaltaan kompakti myös siksi, että piha-alue voisi 

muodostua kohtalaisen kokoiseksi ja yhtenäiseksi. 

Esimerkkikohteista Saunalahden koulu ja Kalasataman koulu ovat 

ainoat jotka rajautuvat selkeästi katutilaan. 

 

 

 

 

 

 

Kuva 23 Esimerkkikohteiden sisätilojen sijoittelun tarkastelua 
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5 TARKASTELU NÄKÖKULMIA  

5.1 Toimivuus ja käytettävyys  
Oppilaat kulkevat aamuisin suoraan omiin kotisoluihinsa omilta 

välituntipihoiltaan. Solussa säilytetään oppilaiden jalkineet ja 

ulkovaatteet ja rakennuksessa kuljetaan vain sisäjalkineilla. 

Kotisolujen erilliset opetustilat liittyvät toisiinsa suurimman 

opetustilan kautta. Suurimman opetustilan kautta kotialue taas liittyy 

muuhun tilarakenteeseen. Henkilökunta kulkee omasta 

sisäänkäynnistään sosiaalitiloihin. Pääsisäänkäynti toimii asiointi- ja 

juhlatilanteissa. Rakennuksen ohjelma-ala on 5000 ohm2 ja 

bruttoalaennuste 8000 brm2. Rakennus jakautuu julkisempiin ja 

yksityisempiin alueisiin. Rakennuksen sydänalue on julkista tilaan ja 

siihen kuuluvat juhlasali ja ruokasali sekä kirjasto. Sydänalueelta on 

yhteys hallintotiloihin. Sydänalue ja kädentaidontilat ovat myös 

tarkoitettu iltakäyttöön harrastustoimintaan. Muita tiloja ovat 

sosiaalitilat, oppilaiden kotisolut sekä aineopetustilat.115  

Pitkät kulkuyhteydet alueelta toisella aiheuttavat turhaa risteävää 

kulkuliikennettä rakennuksessa. Kun tarvittavat toiminnot ovat 

toistensa lähettyvillä, turhalta liikenteeltä voidaan välttyä. Eri alueilta 

pääsee nopeasti sydänalueelle sen sijaitessa keskeisesti. Koulu 

toimii iltaisin ja viikonloppuisin kaupungin asukkaiden käytössä. 

Järjestämällä kaupunkilaisten käytössä olevat sydänalueen tilat ja 

                                                 
115 Kilpailuohjelma, s.14-16 

kädentaidontilat lähekkäin toisiaan ne saadaan omaksi 

osastokseen, mikä auttaa esimerkiksi valvottavuutta. 

Välituntipihojen sijoittelu vaikuttaa rakennuksen massoitteluun ja 

siten myös tilojen toimivuuteen. Sisäpiharatkaisut aiheuttavat 

yhteyksien katkeamista ja massan rikkoutumista, mikä voi johtaa eri 

sisäistenalueiden erkanemiseen toisistaan ja pitkiin 

kulkuetäisyyksiin. Lähtökohtaisesti sisäpihallinen ratkaisu myös 

kasvattaa rakennuksen ulkoseinien määrää ja rakennusmateriaalien 

tarvetta. Siten se ei muodosta rakennuksesta kompaktia 

kokonaisuutta eikä tue ekologisuutta. 
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5.2 Viihtyisyys 
Ympäristön pienilmasto on tuulinen ja lisäksi laivaliikenne yhdessä 

autoliikenteen kanssa aiheuttaa melua tontille jossakin määrin. 

Korkeiden rakennusmassojen ja korkeiden piha-alueiden 

välttämisellä voidaan saada paremmat tuuliolot. Myös kapeita 

korkeiden rakennusmassojen välisiä kujia tulisi välttää. Erilaisilla 

tuuliesteillä erityisesti vallitsevaa tuulensuuntaa kohti etelästä 

voidaan suojautua tuulelta. Auringon kiertokulku vaikuttaa piha-

alueiden ja eri tilojen kuten opetustilojen sijoitteluun sopivasti eri 

oppilasryhmille. Varjoisat ja kylmät pihat eivät ole viihtyisiä. Korkea 

rakennusmassa saattaa varjostaa enemmän kuin matalampi. 

Sisätiloissa akustiikka ja valaistus vaikuttavat osaltaan 

viihtyvyyteen. Myös yhteys ulkotilaan sekä maisemaan ovat tärkeitä 

viihtyvyyttä edistäviä tekijöitä.  

5.3 Ekologisuus 
Ekologisuudesta on tullut nykyrakentamisessa erityisen tärkeä ja 

suunnittelua osaltaan ohjaava tekijä. Ekologinen rakennus on myös 

taloudellisesti järkevä ratkaisu. Ekologinen rakentaminen ei ole 

kuitenkaan ollut täysin yksiselitteistä vaikka erilaisia ohjeita aiheesta 

onkin tarjolla. 

Rakennuksen energiatehokkuuteen vaikuttavat rakennuksen koko, 

ulkovaipan lämmöneristyskyky ja ilmatiiveys, lämmitystekniikka 

sekä energiantuotantomuoto. Energiatehokkuuden lisäksi 

rakennuksen ekologisuuteen vaikuttavat esimerkiksi sen 

pitkäaikaiskestävyys teknisesti ja esteettisesti, tilojen toimivuus, 

tehokkuus, muunneltavuus, materiaalivalinnat sekä rakennuksen 

käyttäjien toiminta. Käyttäjät voivat toiminnallaan vaikuttaa 

esimerkiksi vedenkulutukseen, jätteiden määrään sekä 

kierrätykseen.116 Kotitalouksien jätteiden lajittelu on Jätkäsaaressa 

otettu huomioon jätteiden putkikeräysjärjestelmässä, jossa 

erityyppiset jätteet lajitellaan erillisiin jätekuiluihin. 

Uusiutuvien energiamuotojen käyttö on ekologista. Aurinkoenergiaa 

voidaan hyödyntää aktiivisesti ja passiivisesti. Aurinkopaneeleilla 

voidaan tuottaa sähköä. Paneelin suuntaus kiinteissä paneeleissa 

vaikuttaa sen tehoon. Paneelille kohdistuva säteilyteho on 

suurimmillaan sen osoittaessa suoraan kohti aurinkoa. Suomessa 

optimikulma suoran säteilyn kannalta on noin 30–60 astetta kesällä. 

Talvella taas pystyasennossa oleva kenno saa parhaiten 

aurinkovaloa. Aurinkokeräimillä taas voidaan tuottaa 

lämmitysenergiaa ja sitä voidaan käyttää lämmittämään käyttövettä 

tehokkaasti. Etelän suunnassa sijaitsevat ikkunat keräävät auringon 

lämpöenergiaa ja luovuttavat rakenteisiin kerääntynyttä energiaa 

sisätiloihin. Passiivista aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää tilojen 

lämmityksessä suuntaamalla eniten lämpöä vaativat tilat etelään ja 

vastaavasti vähemmän tarvitsevat pohjoiseen. Ikkunoiden kohdalla 

                                                 
116 Energiatehokas ja ekologisesti kestävä rakennus,  
     www.safa.fi/fin/safa/kestavan_suunnittelun_sivusto_-_eko-
boxi/energiatehokas_ja_ekologisesti_kestava_rakennus/ 
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on huomioitava, että ne ovat rakennuksen seinien heikoin kohta 

lämmöneristävyyden kannalta siksi niiden laajuutta ja sijoittelua 

tulisi harkita suunnittelussa. Pohjoisen puoleisista ikkunapinnoista 

lämpöä karkaa eniten. Liikalämmöltä voidaan kesäisin suojautua 

esimerkiksi ulkopuolisilla kiinteillä aurinkosuojilla kuten räystäillä, 

lipoilla, ritilöillä tai kasvillisuudella. Ne varjostavat tehokkaasti 

kesällä, mutta päästävät toisaalta talvella lämpöä sisätiloihin 

lämmittämään tiloja oikein sijoiteltuina. Aurinkosuojaus ja 

aurinkopaneelit voivat parhaassa tapauksessa muodostua osaksi 

arkkitehtuuria ja integroitua osaksi sitä.117  

Pientuulivoimaloita voidaan sijoitta esimerkiksi rakennusten katoille 

ja muotoilla osaksi arkkitehtuuria. Tuulivoimalat voivat olla pysty- tai 

vaaka-akselisia. Pystyakseloidut voimalat toimivat kaikilla 

tuulensuunnilla eivätkä ne tarvitse erillistä tuuleen suuntausta toisin 

kuin vaaka-akseliset vaihtoehdot.118 Tuulivoiman hyödyntäminen 

Jätkäsaaren tuulisissa oloissa olisi kannattavaa. Koulun 

suunnittelussa onkin tavoitteena mahdollisuus lisätä uusiutuvan 

energian tuotantoa rakennuksen omaan käyttöön. 

Rakennus on sitä energiatehokkaampi mitä pienempi sen vaipan 

suhde on lattiapinta-alaansa nähden. Kulmia ja nurkkia tulisikin 

                                                 
117 Energiatehokas ja ekologisesti kestävä rakennus 
 
118 Eri voimalatyypejä, http://www.tuulivoimayhdistys.fi/tietoa-tuulivoimasta/tietoa-
tuulivoimasta/tuulivoimatekniikka/tuulivoimaloiden-rakenne/eri-voimalatyyppeja 

periaatteessa välttää, sillä ne kuluttavat lämpöenergiaa.119 Toisaalta 

muodostuvia nurkkia tai sisään vetoja kulmissa voidaan usein 

hyödyntää esimerkiksi rakennuksen ulkopuolella suojaisina 

poukamina piha-alueina. Ne tarjoavat tuulensuojaa ja viihtyisää 

pienimittakaavaista ympäristöä. Nykyaikana koulurakennukset ovat 

usein monisakaraisia ja muodoltaan monimuotoisia. Tasapainon 

löytäminen rakennuksen massoittelussa on tärkeä lähtökohta 

suunnittelussa.  

Tilojen oikean suunnittelulla oikean kokoisiksi ja muotoisiksi voidaan 

vaikuttaa rakennuksen ekologisuuteen. Todellisia tarpeita 

vastaavassa rakennuksessa ei ole hukkatiloja, jotka kuluttavat 

lämmitysenergiaa. Muuntojoustavuus ja monikäyttöisyys vaikuttavat 

rakennuksen ekologisuuteen mm. sen käyttöiän pitenemisen kautta. 

Koulurakennuksen ollessa käytössä päiväkäytön lisäksi iltaisin, sen 

käyttöaste on suurempi ja siten se on käyttötehokkuudeltaan 

energiatehokkaampi. 120  

Luonnonmukainen ja rehevä pihakasvillisuus luo monimuotoista 

elinympäristöä eri lajistoille ja sitoo hiilidioksidia paremmin kuin 

tasaiseksi leikattu nurmikenttä. Pienetkin viheralueet ovat tärkeitä 

luonnon monimuotoisuuden sekä ihmisten viihtyvyyden ja 

virkistymisen kannalta. Jos viheralue suunnitellaan oikein, se voi 

tarjota biologiselta monimuotoisuudeltaan rikkaan paikan 

                                                 
119 Energiatehokas ja ekologisesti kestävä rakennus 
120 Energiatehokas ja ekologisesti kestävä rakennus 
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ympäristössään.121 Lisäksi rakennuskohteen rakentamisesta 

aiheutuvia hiilipäästöjä voidaan hyvittää istuttamalla puita tontille. 

Materiaalina puu on Suomessa luonteva rakennusmateriaali. 

Puurakentaminen on ekologista, sillä puu sitoo ilmakehän 

hiilidioksidia. Puurakennusten rakentamisen yhteydessä puussa 

oleva hiili varastoituu rakennuksiin. Sen sijaan esimerkiksi lasin tai 

tiilen käyttö rakennuksessa lisää sen hiilijalanjälkeä. Suuria lasisia 

pintoja kannattaisikin sijoittaa harkitusti rakennukseen.  

CLT -elementit koostuvat useista ristiinliimatuista lautakerroksista. 

Levymäinen elementti on hyvin paloa kestäviä, jäykkä ja luja. CLT -

levyissä kuormat jakautuvat kahteen suuntaan ristikkäin liimattujen 

puulevykerrosten ansiosta, mikä antaa joustavat mahdollisuudet 

tilojen suunnittelussa. Niitä voidaan käyttää kantavina ja jäykistävinä 

rakenteina sekä seinissä että välipohja ja yläpohja rakenteissa. 

Levyjä voidaan käyttää myös sisätiloissa pinnoitettuna tai 

palomääräysten sallimissa rajoissa ilman pinnoitetta. Levyjä 

voidaan muotoilla myös erimuotoisiksi. Järjestelmä on joustava 

ikkunoiden ja ovine sijoittelun suhteen. Levymäiset rakenteet 

toimivat tarvittaessa myös ulokkeina, joten kulmaikkunoiden 

sijoittelu on myös mahdollista. CLT -elementeillä on korkea 

esivalmistusaste ja ne ovat nopeita pystyttää. Elementteihin 

tehdään aukotukset valmiiksi tehtaalla arkkitehtisuunnitelmien 

mukaan. Elementit voidaan valmistaa myös suuremmassa 

                                                 
121 Energiatehokas ja ekologisesti kestävä rakennus 

valmiusasteessa, jolloin niihin voidaan laittaa valmiiksi esimerkiksi 

eristeet, pintamateriaalit ja ikkunat. Puusta voidaan rakentaa 

ohuitakin eritettyjä ulkoseiniä mikä säästää sisäpinta-alaa. Puu 

eristää myös luonnostaan hyvin lämpöä ja luo hyvän sisäilman sekä 

viihtyisyyttä tiloihin. Myös CLT- elementit ovat termiseltä massaltaan 

suuria. Ne sitovat lämpöä päivällä ja luovuttavat sitä yöllä 

rakennukseen, mikä säästää lämmityskustannuksissa. 

Kosteusteknisesti CLT -elementit toimivat siten, että ympäröivän 

ilmankosteuden kasvaessa elementit sitovat kosteutta ja kun 

ilmankosteus jälleen laskee ne luovuttavat kosteutta takaisin 

ympäristöön.122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
122 www.clt.info/fi/ 
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5.4 Muuntojoustavuus 
Kilpailuohjelman mukaan koulun tilojen tulee olla monikäyttöisiä, 

muuntuvia ja turvallisia sekä tukea vuorovaikutusta ja 

yhteisöllisyyttä. Loma-aikoina koulun tiloja voidaan käyttää 

kaupunkilaisten ilta-aikaisen harrastustoiminnan lisäksi muuhunkin 

tehokkaampaan tarkoitukseen. Esimerkiksi pitkän kesäloman 

aikana tiloja voitaisiin käyttää kurssitoimintaan tai erilaisen 

koulutuksen kuten kesäyliopiston tai työelämän koulutuksen tiloina. 

Kattavien liikuntatilojen sijainti aivan koulun vieressä mahdollistaisi 

myös tilojen vuokraamisen erityisesti kesäaikana erilaisen ryhmien 

kuten työpaikkojen virkistystoimintaan. Liikunnan ohella 

virkistystoimintaan voi kuulua erilaisia luentoja ja ryhmätehtäviä 

koulun tiloissa.  

Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna rakennuksen käyttötarkoitus voi 

muuttua hyvin erilaiseksi olosuhteiden muuttuessa alueella. 

Koulujen opetussuunnitelmat ja tavoitteet kehittyvät kokoajan. 

Koulurakennuksen tulisikin voida muuntautua uudenlaisiin 

tilatarpeisiin mahdollisimman vähällä uudisrakentamisella tai 

purkamisella. Pilari-palkki-järjestelmällä tiloista saadaan avaria ja 

uusien kevyiden väliseinien pystyttäminen eri paikkoihin 

tulevaisuudessa tai vanhojen purkaminen on mahdollista 

joustavasti. Tällöin tiloja voidaan tulevaisuudessa käyttää vaikka 

liiketiloina ja toimistotiloina. Mahdollisimman vähäinen kantavien 

seinien määrä lisää muuntojoustavuutta. Vastaavasti kevyitä seiniä 

kannattaisi rakentaa paljon muuntojoustavuuden kannalta 

tarkasteltuna. Tilojen helppo yhdisteltävyys erilaisilla helposti 

avattavilla seinillä kuten esimerkiksi taiteovilla ja liukuovilla luovat 

joustavuutta. Monipuolisuutta taas tuovat kooltaan vaihteleviksi 

helposti yhdisteltävät erikokoiset ja muotoiset tilat. 

Rakennuksen massan muoto vaikuttaa suuresti sen 

muuntojoustavuuteen. Mikäli rakennus halutaan tulevaisuudessa 

jakaa erillisiin käyttötarkoituksiin kuten osin asumiseen ja osin 

liiketiloiksi tai koulutiloiksi, kokonaismassan tulisi tukea tätä. Jos 

massa on muodoltaan yksi kompakti kokonaisuus, rakennuksessa 

on vaikea rajata tiloja hyvin erilaisiin käyttötarkoituksiin 

tulevaisuudessa. Jos taas rakennus muodostuu siivistä tai on 

muodoltaan esimerkiksi L-mallinen, rakennus on helpompi jakaa 

erilaisiin käyttötarkoituksiin esimerkiksi osastoinnin, käytettävyyden 

ja ääneneristävyyden kannalta. 
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6 RATKAISUVAIHTOEHTOJA  
 

6.1 Kokonaismassa ja ulkotilojen sijoitus 
Tarkastelin massan sijoitusta tontilla ja massan muotoa. 

Jätkäsaaren peruskoulun massoittelun suunnittelussa haastetta 

aiheuttaa vallitseva tuulensuunta etelästä sekä laivaliikenteen 

melun tulo tästä suunnasta. Rakennuksen pihan olisi kuitenkin 

luontevaa avautua etelän suuntaan, jossa sijaitsee koulunkin 

käyttöön tarkoitettu liikuntapuisto sekä näköala merelle. Koulun 

pihalta tulisi olla helpot kulkuyhteydet liikuntapuistoon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohjoisen puolella tuuliolot ja melutilanne ovat paremmat, mutta 

toisaalta varjoisat ja koleat pihat eivät ole viihtyisiä. Asemakaavan 

mukaan rakennus tulisi rakentaa kiinni Hampurinkujaan. Kun lisäksi 

pääsisäänkäynnin tulisi olla Hyväntoivonkadulta, voi syntyä 

hankalasti pitkänmuotoinen massa kuten vaihtoehdossa A1. Jos 

pääsisäänkäynti otetaan keskeltä massaa, julkista ja yksityisempää 

välituntipihaa ei synny. Jos massa rajaa vain hiukan katua, selkeää 

katualuetta ei myöskään synny Hyväntoivonkadulle. Esimerkiksi 

vaihtoehdossa B1 taas massa rajaa länteen sisäänkäynnin 

julkisemman puolen ja sisäpuolelleen siitä erotetun yksityisemmän 

välituntipihan. Lähtökohtaisesti keskipihallinen ratkaisu ei toimi, 

koska massan sisällä tilojen väliset etäisyydet kasvavat suuriksi ja 

tilat ovat liian hajautetusti toisiinsa nähden. Myös selkeän 

keskusalueen sijoitus olisi hankalaa.   

 

Kuva 24 Kokonaismassan muodon ja sijainnin tarkastelua tontilla 
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Kuva 25 Piha-alueen sijoittelun tarkastelua 
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Jätkäsaari on luonteeltaan urbaani alue. Kaupunkimaisuus 

muodostuu mm. rakennusmassojen rajatessa tiukasti katulinjaa. 

Tontilla rakennusmassan rajatessa Hyväntoivonkatua muodostuu 

urbaania, selkeää katutilaa. Hyväntoivonkadun ja 

Länsisatamankujan risteykseen syntyy pieni aukiomainen katutila. 

Koulurakennuksessa massan nurkka voi myös osaltaan luoda 

aukiomaista katutilaa risteyskohtaan. Näin muodostuu myös koulun 

sisäänkäyntiaukio, joka on helposti nähtävissä rakennukselle 

saavuttaessa.  Pääsisäänkäynnin puoli ja välituntipihan yksityisempi 

puoli voidaan erottaa toisistaan massoittelulla. 

Liikuntapuistoon päin suuntautuu rakennuksen pääjulkisivu, joka 

edustaa yleensä kaupunkimaisuutta rakennuksen 

edustusjulkisivuna. Esimerkiksi sakaramallinen rakennus ei 

välttämättä sovi kaupunkimaiseen ympäristöön. Siinä muodostuu 

pienellä tontilla helposti erillisiä pieniä piha-alueita, jotka eivät tue 

yhtenäisyyttä koulun piha-alueella. Lisäksi niiden huolto ja 

valvottavuus voivat olla vaikeampia kuin yhdellä yhtenäisellä pihalla.  

Kuva 26 Massan muodon merkityksen tarkastelua 

Kuva 27 Erimallisia massa vaihtoehtoja 
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Tarkastelin myös eri kerroskorkeuksilla muodostuvaa pihan pinta-

alaa. Tarkastelussa välituntipihan ala on maan tasossa olevan 

pihan ala. Kilpailuohjelmassa ei ole tarkemmin määritelty koulun 

pihan pinta-ala tarvetta, mutta yleisesti suositus on 5m2 oppilasta 

kohden123. Keskusta alueilla tähän mitoitukseen on kuitenkin vaikea 

päästä. Välitunteja voidaan kuitenkin mahdollisuuksien mukaan 

pitää vuoroittaisesti. Rakennuksen bruttoala on 8000brm2, jota 

käytin tarkastelussa rakennuksen alana124. Hyväntoivonkadun 

puoleinen massa on ajateltu korkeampana rajaamaan katutilaa. 

Tarkastelussa massa on L-mallinen, jolloin se rajaisi parhaiten 

Hyväntoivonkatua ja muodostaisi pääsisäänkäynnin puolesta 

erotetun suojaisan pihan. 

  

                                                 
123 RT 89-10966, s. 11 
124 Kilpailuohjelma 

Massan erilainen muoto vaikuttaa tietenkin myös pihojen kokoon 

sekä siihen, muodostuuko yksi yhtenäinen piha vai esimerkiksi 

kaksi erillistä. Matalassa, laajalle levittyvässä massassa pinta-ala 

kasvaa suureksi ja syntyy paljon hukkatilaa. Liian väljät tilat 

kuluttavat turhaan energiaa, eikä hukkatilojen rakentaminen ole 

tehokasta rakentamista. Piha jää pieneksi ja syvärunkoinen massa 

ei saa helposti luonnonvaloa. Kolmekerroksinen rakennus 

vaikuttaisi olevan järkevin vaihtoehto mm. pihan muodostuksen 

suhteen ja rakennusmassan suhteen Jätkäsaaren pienellä tontilla. 

Kaikkien analyysien pohjalta toimivin vaihtoehto olisi vaihtoehdon 

B1 mukainen L-massa. Toisaalta tällaisessa massassa vaipan 

suhde lattiapinta-alaan ei ole yhtä tehokas kuin kompaktimmassa 

massassa. Vaihtoehto A4 ei toteuta asemakaavamääräystä. 

 

Kuva 28 Massan ja pihan laajuus tarkastelua eri
kerroskorkeuksilla 



58 

 

7 SUUNNITELMA   

7.1 Selostus suunnitelmasta 
Suunnitelmat Jätkäsaaren peruskouluksi tein vaihtoehdon B1 

mukaisena L-massana, jossa on kolme kerrosta sekä iv-

konehuonetiloja ullakkokerroksessa. Rakennuksen arkkitehtonisena 

pääideana on ulkonäöltään kuorimainen rakennus, joka avautuu 

kohti etelän puolella olevaa välituntipihaa sekä liikuntapuistoa. 

Sisäpihan puoli on räystäiden ja seinien avulla hieman sisennetty. 

Materiaaliltaan pihan puoleinen ulkoseinä on lämpimän ruskean 

väristä, puukuvioista puukomposiittilevyä. Puukomposiittilevyn 

palonkestävyys B-s1,d0 on tälle koulurakennukselle riittävä125 . 

Sisäänkäynnit soluihin välituntipihalta on osoitettu pienillä katoksilla. 

Katosten seinämien vaalea puukuvioinen puukomposiittilevy antaa 

viitettä sisätilojen värityksestä, sillä saman sävyistä vaaleaa puuta 

käytetään myös sisätiloissa puuviilupintaisena sisäseinälevynä. 

Etelässä suuret lasipinnat vaativat auringon liikalämmöltä 

suojaamista. Se hoidetaan räystäillä, aurinkosuojalaseilla sekä 

ulkopuolisilla, sähköisesti liikuteltavilla rakenteellisilla 

aurinkosuojapaneeleilla. Aurinkosuojapaneelit liikkuvat metallisilla 

kiskoilla pyörästön avulla. Ne tuovat oman lisänsä auringolta ja 

liikalämmöltä suojautumiseen rakennuksessa.  

                                                 
125 RakMK, Rakennusten paloturvallisuus E1 ja Trespa, 
www.trespa.info/Images/codeV8001_Trespa_Material_property_datasheet_version
3%202_date10-01-2012_tcm37-46519.pdf 

 

 

Ulkonäöllisesti kuorimaisen rakennuksen ulkokuori taas on valkoista 

puukomposiittilevyä lännen, idän ja pohjoisen julkisivuilla. Pihalle 

avautuvat lasipinnat ovat suuria, kun taas muilla julkisivuilla 

ikkunapinnat ovat enimmäkseen pienempiä. Niiden avulla on pyritty 

myös osaltaan painottamaan rakennuksen kuorimaista luonnetta ja 

pihalle avautumista. Ensimmäisen kerroksen suuremmat 

lasiseinäpinnat tekevät katunäkymästä jalankulkijoille 

mielenkiintoisemman ja luovat rakennukseen keventävän 

vaikutelman. Myös värilliset puukomposiittilevyt, pääasiassa 

ensimmäisen kerroksen julkisivussa, elävöittävät katunäkymää ja 

rakennusta. Rakennuksen kattomateriaali on valkoista, 

konesaumattua peltiä. Valkoisella värillä on pyritty korostamaan 

rakennuksen kuorimaista luonnetta valkoisen värin jatkuessa 

ulkoseinistä vesikattoon.  Katolla on lännen puolella 

aurinkopaneeleja, joilla voidaan tuottaa ekologisesti sähköenergiaa 

rakennuksen käyttöön.  

 

 

 

 

 



Rakeisuus kuva Jätkäsaaresta 1:20000

Näkymä etelästä Hyväntoivonkadulta

Asemapiirustus 1:2000 















































































Näkymä kaakosta
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Rakennuksen naapurirakennukset ovat korkeita, jolloin 

kolmekerroksinen koulurakennus voisi helposti näyttää hyvin 

matalalta ja poikkeavalta niiden rinnalla. Rakennuksen 

harjakattomainen kattomuoto saa sen näyttämään hieman 

korkeammalta ympäristöltään.  

Välituntipiha-alueen pinta-ala on noin 1980m2, joka vastaa noin 2,7 

m2 per oppilas. Piha koostuu leikkialueesta, pelialueesta ja 

oleskelualueesta. Piha-aluetta rajaa kadusta istutusalue, joka on 

korotettu maanpinnasta ja muodostaa muuria kadun ja pihan välille. 

Muuriin on integroitu kiinni penkkejä. Istutusalueen kasvillisuus, 

kuten matalat puut, suojaavat pihaa tuulelta. Grillikatosta voidaan 

käyttää myös ulko-opetustilana tuulelta suojaisana paikkana. Lisäksi 

kolmannessa kerroksessa on katettu kattopuutarha. 

Kattopuutarhassa on istutuslaatikoita, joissa voidaan kasvattaa 

esimerkiksi koulun keittiötä, kotitaloustunteja ja biologian opintoja 

varten hyötykasveja. Tämä sopii myös nykyaikaisessa 

opetusmallissa korostuvaan ilmiöpohjaisen oppimisen ajatusmalliin, 

jossa koulun ympäristö laajenee ulos luokkahuoneista tutkimaan 

erilaisia ilmiöitä aidoissa ympäristöissään. 

Hyväntoivonkadun puolella rakennus rajaa katutilaa. 

Pääsisäänkäynti on Hyväntoivonkadulta sisennyksen kohdalta. 

Sisennys osoittaa helposti pääsisäänkäynnin sijainnin vierailijoille. 

Rakennuksen eripuolilla on iltakäyttöä varten sisäänkäyntejä sekä 

työntekijöiden sisäänkäynti sosiaalitiloihin. Keittiöstä on myös käynti 

huoltopihalle. Lisäksi lämpimällä ilmalla salialueelta voidaan avata 

yhteys lasiliukuovella pihalle. 

Jätehuolto on järjestetty Jätkäsaaressa putkikuljetusjärjestelmänä. 

Jätteet laitellaan jätetiloissa, jossa ne imetään kuljetusputkeen. 

Rakennukseen ei rakenneta omaa väestönsuojaa, vaan alueelle 

rakennetaan yhteinen kallioväestönsuoja.126  

Rakennuksen sydänalueena toimii korkea ja valoisa salitila. 

Näyttämön esityksiä voi katsella katseluportaikolta ja lisäksi toisen 

kerroksen parvella oleva kirjasto tila toimii katsomon laajennuksena. 

Avattavilla siirto- ja taittoseinillä on pyritty muuntojoustavuuteen 

sisätiloissa. Niiden avulla esimerkiksi erikokoiset ryhmät voivat 

käyttää tiloja tehokkaasti. Lasiseinät tuovat avaruutta ja lisäävät 

valvottavuutta tiloissa. Monien portaiden ja tilojen sijoittelulla on 

pyritty mahdollisimman lyhyisiin kulkuetäisyyksiin pääasiallisilla 

kulkureiteillä. Luokkahuoneiden välillä olevat ovet lisäävät 

turvallisuutta koulurakennuksessa. Lisäksi ne mahdollistavat 

poistumisen kahteen eri tilaan palotilanteessa. 

 

 

 

 

                                                
126

 Kilpailuohjelma s.13 
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Kaupunkijulkisivu etelään 1:1500

1krs 1:500
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2krs 1:500

 TILOJEN PINTA-ALA LASKELMAT

SYDÄNALUE
Kouluisännän huone                                           18 

  Ruokasali / juhlasali                                        300 

  Näyttämötilat varastoineen                            99 

  Musiikki, 2 luokkahuonetta                           216  

 Ryhmätyötilaa                                            90  

 Kirjasto                                                              127 

 Komponenttikeittiö                                          112  

  Ruuan itseottotiskit,

  astioiden palautus                                             70  

Oppilaskunnan huone                                        31 

Wc-tilaa myös yleisökäyttöön                           41 

                                                                                   YHT. 1104 m2

   
 HALLINTO JA OPPILASHUOLTO
Johtajan/rehtorin huone 2kpl                            27 

Kanslia, 2 työpistettä                                           13 

Kanslia, 1 työpiste                                           12  

Arkisto-varasto                         4   

Opinto-ohjaajan huone                       15  

TVT-vastaavan työtila                                           11 

Hallinnon/oppilashuollon neuvottelutilat     45 

Terveydenhoitotila, lepo, odotus, inva-wc     80 

Kuraattori                                                                 18 

Psykologi                                                                 17 

                                                                                      YHT. 242 m2

  
HENKILÖKUNNAN SOSIAALITILAT
Henkilökunan kahvila                     88 

Naulakkotilat, kahvion eteistila                 40  

Pukeutumis- ja peseytymistilat, wc N     11 

Pukeutumis- ja peseytymistilat, wc M       5

Erilliset wc-tilat N ja M                     24 

                                                                               YHT. 168 m2

KOTISOLUT
Yleisopetustilat                                      1914  

Opettajien työtilat                                        153 

Oppilaiden tavaroiden

 säilytys soluaulaan                                      100   

Oppilaiden wc-tilat sisältäen inva-wct    50 

                                                                             YHT.2217 m2
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3krs 1:500

AINEOPETUSTILAT 
Tekstiilityö                                                             132 
Kuvataide                                                83 
Fysiikka, kemia, maantieto, biologia,  
3 luokkahuonetta yht.                           226
Luonnontieteen valmistelu- ja varastotilat    59 
Kotitalous, 2 luokkahuonetta                           219  
Tekninen työ, 2 luokkahuonetta         457  
                                                                                    YHT. 1176 m2

 
HUOLTO- JA VARASTOTILAT
Siivouskeskus ja siivouskomerot kerroksittain   61   
Ulkourheiluvälinevarasto ja                              
Maastotyöskentelyvarasto                                       36    
Kiinteistönhoitotila                                                     10 
                                                                                           YHT. 107 m2

HYÖTYALA YHTEENSÄ                               5014 m2

LISÄKSI 
laatikkovarasto kylmä                                                22  
jätevarasto, kylmä                                                      21
iv-konehuonetilat                                                     310
puutarhavarasto                                                         59  
spk                                                                                   12
ljh                                                                                     12

BRUTTOALA                                                  7182 m2
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julkisivu pohjoiseen 1:500

julkisivu etelään 1:500

julkisivu itään 1:500julkisivu länteen 1:500

1. Trespa Meteon puukomposiitti levy

     väri:Pure white

2. Trespa Meteon puukomposiitti levy

     väri: Pacific

3.  Trespa Meteon puukomposiitti levy

     väri: Light Mahogany, wood decors,

     paneelit sähköisesti liikuteltavissa 

     metallisilla kiskoilla

4. Auringonsuoja lasi

5. Trespa Meteon puukomposiitti levy

     väri: Elegant Oak, wood decors

6.  Konesaumattu peltikate, valkoinen

7.  Lakattu puurunkoinen lasiseinä

     rungon väri: vaalea puu esim. kuusi

8.Trespa Meteon puukomposiitti levy

    väri: Mauve

9. Aurinkopaneelit

10. Ritilä: Trespa Meteon 

     puukomposiittilevy väri:Pure white
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IV-konehuone 4.krs 1:1000
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8 YHTEENVETO 
Jätkäsaari on alueena hyvin urbaani. Alueen tunnelmassa 

korostuvat matkustajasataman sekä jatkuvan rakentamisen 

aiheuttama kiireinen ilmapiiri sekä ajoittaiset ruuhkat erityisesti 

pääväylillä. Alueella on pyritty tiiviiseen, kaupunkimaiseen 

rakentamiseen sekä useiden erilaisten väestöryhmien sekä 

toimintojen sekoittamiseen. Ympäristössä koulutontin lähellä on 

myös ruuhkainen matkustajasatama sekä siitä aiheutuvaa 

liikennettä. Alueella on ajoittain myös tuuliset olosuhteet. Koulusta 

haluttiin kilpailuohjelman mukaan tehdä mahdollisimman viihtyisä. 

Kuitenkin ympäristön erilaiset haittatekijät sekä liiallisestakin 

tiiviyden tavoittelusta johtuva koulutontin varsin pieni pinta-ala 

aiheuttavat haasteita viihtyvyyden saavuttamissa suunnittelussa. 

Vähemmän tiiviillä alueilla, keskustojen ulkopuolella sijaitsevat 

koulurakennukset, ovat olleet 2000-luvulla usein rönsyileviä 

sakaramallisia rakennuksia ja piha-aluetta jää paljon tonteille siitä 

huolimatta. Tiiviissä kaupunkiympäristössä rakennus muodostuu 

kompaktiksi ja usein helposti suorakulmaiseksi laatikoksi. Toisaalta 

tämä on ekologisuuden ja mahdollisesti taloudellisuuden kannalta 

hyvä asia. Piha-aluetta ei jää Jätkäsaaren tontilla kuin alle 

minimivaatimustason.  Aivan vieressä sijaitseva liikuntapuisto tosin 

parantaa tilannetta, mutta varsinkin nuoremmille oppilaille suuri oma 

välituntipiha olisi tärkeä.  

 

Uudessa pedagogisessa suunnitelmassa painotetaan ilmiöpohjaista 

oppimista, jossa opetus laajenee ulos luokkahuoneista eikä rajoitu 

niiden sisälle. Tavoitteena on tarjota vaihtoehtoisia oppimistapoja. 

Erilaiset tilajärjestelyt ja kouluarkkitehtuuri ovat välttämättömiä 

koulumaailman ja opetustapojenkin muuttuessa.  Tarvitaan 

esimerkiksi suuria ja pieniä tiloja, hiljaiseen ja ryhmätyöhön sopivia 

tiloja sekä avoimia ja suljetumpia tiloja. Tilojen 

muuntojoustavuudella onkin tässä tärkeä rooli, kun niiden kokoa ja 

avonaisuutta voidaan säädellä tilanteen mukaan. Myös erilaiset 

käyttäjäryhmät kuten iltakäyttäjät tulisi huomioida tilojen 

suunnittelussa. Monikäyttöisyys lisää rakennuksen ekologisuutta 

sen käyttöiän pidentyessä. 

Käytävien ja muiden hukkatilojen välttäminen on nykyaikaisessa 

koulussa tärkeää mm. ekologisuuden, taloudellisuuden ja 

viihtyvyyden kannalta. Käytäväksi muuten jäävät tilat voidaan 

laajentaa aktiiviseksi osaksi oppimisympäristöä tai 

monikäyttötiloiksi.  Ulkotilojen yhteys on myös tärkeää sekä niiden 

ottaminen osaksi oppimisympäristöä. Ne lisäävät erityisesti 

viihtyisyyttä.    
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Diplomityöni on suunnitelma Jätkäsaaren peruskouluksi sekä siihen liittyvää taustatutkimusta nykyaikaisen toimivan koulurakennuksen suunnittelemiseksi Jätkäsaaren suunnittelutontille. Työ jakautuu 

kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa tarkastelen Jätkäsaarta alueena erilaisista näkökulmista. Tarkastelussa etenen suuremmasta mittakaavasta pienempään. Lopuksi tarkastelen suunnittelu aluetta eli 

koulutonttia lähemmin.  Toinen osa on suunnitelma osuus, jossa tarkastelen aluksi ratkaisuvaihtoehtoja koulurakennukseksi. Analyysien pohjalta valitsen parhaan vaihtoehdon suunnitelman lähtökohdaksi. 

Tästä parhaasta vaihtoehdosta teen lopuksi suunnitelmat Jätkäsaaren peruskouluksi. 

Työni lähtökohdat perustuvat Jätkäsaaren Peruskoulusta vuonna 2015 järjestettyyn yleiseen arkkitehtikilpailuun. Kilpailun tavoitteena oli suunnitella alueelle nykyaikainen oppimisympäristö, jossa korostuvat 

mm. toimivuus, taloudellisuus, viihtyisyys, energiatehokkuus sekä muuntojoustavuus. Näitä olen pyrkinyt painottamaan ja ottamaan lähtökohdiksi myös omassa tarkastelussani ja suunnitelmissani. Erityisesti 

tilojen muuntojoustavuus ja tilojen monipuoliset käyttömahdollisuudet osoittautuivat tärkeiksi asioiksi nykyaikeisessa oppimisympäristössä. 

Myös rakennusmassan kokonaismuodolla ja pihan sijoittelulla on suuri merkitys rakennuksen toimivuuteen.

Tarkoituksena on ollut taustatutkimuksen ja analyysien pohjalta tehdä koulutontille mahdollisimman sopiva suunnitelma Jätkäsaaren peruskouluksi. Tontin ja sen ympäristön erityispiirteet loivat haastetta 

suunnittelussa. Taustatutkimukseen kuului alueen ja sen historian tarkastelun lisäksi koulurakennusten tarkastelua historiassa ja nykyaikana. Millaiselle opetusympäristölle  olisi nykyään ja tulevaisuudessa 

tarvetta? Kouluarkkitehtuuri on hyvin tärkeässä roolissa nykyaikaisiin oppimistavoitteisiin pääsemisessä opetustapojen uudistuessa. Tarkastelin selostusosassa lisäksi  pedagogisesta näkökulmasta nykyaikaista 

muuttuvaa koulumaailmaa ja sen vaikutusta oppimisympäristöön. 

SIJAINTI
Suunnittelu alue sijaitsee Helsingin  lounaiskärjessä 
Jätkäsaaressa Länsisatamassa. Tontti sijoittuu tiiviiseen 
korttelirakenteeseen urbaaniin ympäristöön. Se rajautuu 
etelässä tulevaan laajaan liikuntapuistoon ja 
Länsisatamankujaan sekä pohjoisessa kahdeksan 
kerroksisiin asuinrakennuksiin ja Bunkkerinkujaan. 
Lännessä tontti rajautuu Hyväntoivonkatuun. Idässä taas 
Bunkkeriin sekä Hampurinkujaan. 

KULKUYHTEYDET 
Koulun katuyhteys järjestetään Hyväntoivonkadulta 
tontin länsipuolelta. Huoltoliikkeenne tontille tulee sen 
pohjoispuolelta Bunkkerinkujaa pitkin. Myös 
Länsisatamankujaa ja Hietasaarenkujaa saa käyttää 
huoltoliikenteeseen lähinnä Bunkkerin tarpeisiin. Tontille 
tarvitaan yksi liikunta-esteisille varattu pysäköintipaikka 
sekä paikka opetusviraston jakeluautolle. Muu 
pysäköinti on kallioparkissa. Hampurinkuja ja 
Länsisatamankuja toimivat kevyenliikenteen väylinä.  
Tärkeimpiä kulkusuuntia koulupäivän aikana oppilaille 
on Bunkkerille liikuntatiloihin ja eteläpuolella 
sijaitsevaan liikuntapuistoon. Pohjoispuolella 
sijaitsevalta ala-luokkien koululta saattaa olla myös 
kulkua peruskoululle.

MASSOITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Jätkäsaari on luonteeltaan urbaani alue. 
Kaupunkimaisuus muodostuu mm. rakennusmassojen 
rajatessa tiukasti katulinjaa. Tontilla rakennusmassan 
rajatessa Hyväntoivonkatua muodostuu urbaania 
selkeää katutilaa. Hyväntoivonkadun ja 
Länsisatamankujan risteykseen syntyy pieni 
aukiomainen katutila. Koulurakennuksessa massan 
nurkka voi myös osaltaan luoda aukiomaista katutilaa 
risteyskohtaan. Näin muodostuu myös koulun 
sisäänkäyntiaukio joka on helposti nähtävissä 
rakennukselle saavuttaessa.  Pääsisäänkäynnin puoli ja 
välituntipihan yksityisempi puoli voidaan erottaa 
toisistaan massoittelulla.

ala-koululle/
Bunkkerille

Liikuntapuistoon

Hyväntoivon
puistoon

Bunkkerille

Länsisatamankuja

Bunkkerinkuja

H
yväntoivonkatu

H
am

purinkuja

Huoltoyhteys

Pääsisään-
käynti

RAKEISUUSKUVA 1:20000
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SUUNNITELMA JÄTKÄSAAREN 
PERUSKOULUKSI 
Suunnitelmat Jätkäsaaren peruskouluksi tein analyysien 
pohjalta valitsemastani vaihtoehdosta. Rakennus on 
muodoltaan L-massa, jossa on kolme kerrosta sekä 
iv-konehuonetiloja ullakkokerroksessa. Rakennuksen 
arkkitehtonisena pääideana on ulkonäöltään kuori-
mainen rakennus joka avautuu kohti etelän puolella 
olevaa välituntipihaa sekä liikuntapuistoa. Sisäpihan 
puoli on räystäiden ja seinien avulla hieman sisennetty. 

PIHA 
Välituntipiha jää melko pieneksi koulutontilla. Sen 
lisänä oppilailla onkin käytössä myös viereinen liikun-
tapuisto pelikenttineen. Välituntipiha-alueen pinta-ala 
on noin 1980m2, joka vastaa noin 2,7 m2 per oppilas. 
Piha koostuu leikkialueesta, pelialueesta ja oleskelual-
ueesta. Piha-aluetta rajaa kadusta istutusalue joka on 
korotettu maanpinnasta ja muodostaa muuria kadun 
ja pihan välille. Muuriin on integroitu kiinni penkkejä. 
Istutusalueen kasvillisuus kuten matalat puut suojaa-
vat pihaa tuulelta. Pihan grillikatosta voidaan käyttää 
myös ulko-opetustilana tuulelta suojaisana paikkana. 
Lisäksi kolmannessa kerroksessa on katettu kattopuu-
tarha. Kattopuutarhassa on istutuslaatikoita, joissa 
voidaan kasvattaa esimerkiksi koulun keittiötä, koti-
taloustunteja ja biologian opintoja varten hyötykasve-
ja. Tämä sopii myös nykyaikaisessa opetusmallissa 
korostuvaan ilmiöpohjaisen oppimisen ajatusmalliin, 
jossa koulun ympäristö laajenee ulos luokkahuoneista 
tutkimaan erilaisia ilmiöitä aidoissa ympäristöissään.

SIJOITTUMINEN YMPÄRISTÖÖN
Rakennuksen naapurirakennukset, erityisesti Idän-
puolella sijaitsevat bunkkeri sekä Verkkokauppan rak-
ennus, ovat korkeita jolloin kolmekerroksinen kou-
lurakennus voisi helposti näyttää hyvin matalalta ja 
poikkeavalta niiden rinnalla. Rakennuksen harjakatto-
mainen kattomuoto saa sen näyttämään hieman 
korkeammalta ympäristössään.

KAUPUNKI JULKISIVU ETELÄÄN  1:800

SISÄÄNKÄYNNIT 
Pääsisäänkäynti on Hyväntoivonkadulta sisennyksen 
kohdalta. Rakennuksen eripuolilla on iltakäyttöä 
varten sisäänkäyntejä sekä työntekijöiden sisäänkäynti 
sosiaalitiloihin. Keittiöstä on myös käynti huoltopihal-
le. Lisäksi lämpimällä ilmalla salialueelta voidaan avata 
yhteys lasiliukuovella pihalle.

Jätehuolto on järjestetty Jätkäsaaressa putkikuljetus-
järjestelmänä. Jätteet laitellaan jätetiloissa, jossa ne 
imetään kuljetusputkeen. Rakennukseen ei rakenneta 
omaa väestönsuojaa, vaan alueelle rakennetaan 
yhteinen kallioväestönsuoja.

ASEMAPIIRROS 1:500
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Rakennuksen kattomateriaali on valkoista konesaumat-
tua peltiä. Valkoisella värillä on pyritty korostamaan rak-
ennuksen kuorimaista luonnetta valkoisen värin jat-
kuessa ulkoseinistä vesikattoon.  Katolla on lännen 
puolella aurinkopaneeleja, joilla voidaan tuottaa ekolo-
gisesti energiaa rakennuksen käyttöön. 

Etelässä suuret lasipinnat vaativat auringon liikaläm-
möltä suojaamista. Se hoidetaan räystäillä, aurinkosuo-
jalaseilla  sekä ulkopuolisilla sähköisesti liikuteltavilla 
rakenteellisilla aurinkosuojilla. Aurinkosuojapaneelit 
liikkuvat metallisilla kiskoilla pyörästön avulla. Ne tuovat 
oman lisänsä auringolta ja liikalämmöltä suojautumi-
seen rakennuksessa. 

MATERIAALIT 
Materiaaliltaan pihan puoleinen ulkoseinä on lämpimän 
ruskean väristä puukuvioista puukomposiittilevyä. 
Sisäänkäynnit soluihin välituntipihalta on osoitettu pienillä 
katoksilla. Katosten seinämien vaalea puukuvioinen puu-
komposiittilevy antaa viitettä sisätilojen värityksestä, sillä 
saman sävyistä vaaleaa puuta käytetään myös sisätiloissa 
puuviilupintaisena sisäseinälevynä. Puukomposiittilevyn 
palonkestävyys B-s1,d0 on tälle koulurakennukselle riittävä.
Kuorimaisen rakennuksen ulkokuori taas on valkoista puu-
komposiittilevyä lännen, idän ja pohjoisen julkisivuilla.

Pihalle avautuvat lasipinnat ovat suuria, kun taas muilla 
julkisivuilla ikkunapinnat ovat enimmäkseen pienempiä. 
Niiden avulla on pyritty myös osaltaan painottamaan raken-
nuksen kuorimaista luonnetta ja pihalle avautumista. 

JULKISIVU ETELÄÄN 1:200

1. Trespa Meteon puukomposiitti levy
     väri:Pure white
2. Trespa Meteon puukomposiitti levy
     väri: Pacific
3.  Trespa Meteon puukomposiitti levy
     väri: Light Mahogany, wood decors,
     paneelit sähköisesti liikuteltavissa 
     metallisilla kiskoilla
4. Auringonsuoja lasi
5. Trespa Meteon puukomposiitti levy
     väri: Elegant Oak, wood decors
6.  Konesaumattu peltikate, valkoinen
7.  Lakattu puurunkoinen lasiseinä
     rungon väri: vaalea puu esim. kuusi

JULKISIVU ITÄÄN 1:200
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1.Trespa Meteon puukomposiitti levy
   väri:Pure white
2. Trespa Meteon puukomposiitti levy
     väri: Pacific
3. Aurinkopaneelit 
4. Konesaumattu peltikate, valkoinen
5. Auringonsuoja lasi
6. Ritilä: Trespa Meteon puukomposiitti levy
    väri:Pure white
7.Trespa Meteon puukomposiitti levy
    väri: Mauve

IV-KONEHUONE 4.KERROS 1:500

1.KRS 1:200

JULKISIVU LÄNTEEN 1:200

JULKISIVU POHJOISEEN 1:200
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SOLUT
Rakennuksessa on viisi kotisolua. Kengät ja ulkovaatteet 
jätetään soluaulan eteiseen, jossa ovat myös wc-tilat 
lähettyvillä. Soluaula on aktiivista opetus ja oleskelu 
tilaa, jossa voidaan tehdä esimerkiksi ryhmätyötä. Soluis-
sa on erikokoisia opetus ja ryhmätyötiloja eri kokoisille 
ryhmille ja erilaisiin käyttötarkoituksiin. Tilat ovat myös 
jaettavissa taittoseinillä suuremmiksi tai pienemmiksi 
tarpeen mukaan. 

TILAT
Rakennuksen hyötyala on 5014m2 ja sen bruttoala on 
7182m2. Rakennuksen sydänalueena toimii korkea ja 
valoisa salitila. Näyttämön esityksiä voi katsella katselu-
portaikolta ja lisäksi toisen kerroksen parvella oleva kir-
jasto tila toimii katsomon laajennuksena. Avattavilla 
siirto- ja taittoseinillä on pyritty muuntojoustavuuteen 
sisätiloissa. Niiden avulla esimerkiksi erikokoiset ryhmät 
voivat käyttää tiloja tehokkaasti. Lasiseinät tuovat avar-
uutta ja lisäävät valvottavuutta tiloissa. Monien portaid-
en ja tilojen sijoittelulla on pyritty mahdollisimman 
lyhyisiin kulkuetäisyyksiin pääasiallisilla kulkureiteillä. 
Luokkahuoneiden välillä olevat ovet lisäävät turvalli-
suutta koulurakennuksessa. Lisäksi ne mahdollistavat 
poistumisen kahteen eri tilaan palotilanteessa. 

RAKENNE
Rakennuksen kantava rakenne perustuu betonipilareihin 
sekä ontelolaattoihin. Ontelolaatat on kannatettu del-
ta-palkkien varaan, jotka taas tukeutuvat pilareihin. Pilari 
järjestelmä on muuntojoustava ratkaisu. Rakennus olisi 
ollut ekologisempi puurakenteisena, mutta palomääräysten 
mukaan yli kaksikerroksista koulurakennusta ei saa rakentaa 
puurakenteisena. Puuta on kuitenkin pyritty tuomaan palo-
turvallisuuden sallimissa rajoissa rakenteisiin ja pintoihin 
mahdollisimman paljon erityisesti sen ekologisuuden takia. 
Ulkoseinissä runkona on Kerto-T-kertopuutolpat. Sen pa-
loluokitus D-s1,d0 mahdollistaa sen käytön rakennuksessa, 
koska ulkoseinät eivät ole kantavia ja eristeenä on käytetty 
mineraalivillaa. Sisäseinissä on käytetty saarniviiluista kui-
tukipsilevyä, lattiassa saarnipuuparkettia ja ulkoseinissä 
puukomposiittilevyä. Lisäksi IV-konehuonekerroksessa 
vesikattoa kannattavat puiset kattoristikot, sillä ne eivät 
kuulu kantavaan järjestelmään rakennuksessani yläpohjan 
ollessa ontelolaattarakenteinen. Kolme IV-konehuonetta on 
sijoiteltu tasaisesti rakennukseen sen ylimmän kerroksen 
ylle. Tarvittaessa on käytetty alakattoja peittämään putkia.
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2.KRS 1:200

3.KRS 1:200

LEIKKAUS B-B 1:200

LEIKKAUS A-A 1:200
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DETALJI 1:10

RAKENNETYYPPEJÄ

SOLUKAAVIO 1:200
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