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Sammontalo
Suunnittelemamme Sammontalo sijaitsee Lappeenrannan keskustassa ja
tulee korvaamaan kilpailualueella sijaitsevan päiväkodin, liikuntahallin, sekä
koulun. Suunnitelman hahmotteleminen alkoi rakennuksen sijoituksen
pohdinnalla. Päädyimme sijoittamaan Sammontalon Ruskolahdenkadun
viereen kauppakeskuksen lähelle, jotta palvelut olisivat keskitettynä yhteen
paikkaan. Tarkoituksemme oli luoda mielenkiintoista ja monikäyttöistä
kaupunkitilaa Lappeenrannan keskustaan.
Rakennuksen muotokieli on orgaanista ja leikittelevää. Idea lähti
muotoutumaan, kun mietimme mitä toimintoja Sammontalossa tulee olla, ja
mihin mikäkin toiminto olisi loogista sijoittaa käyttäjäystävällisyyden sekä
esteettömyyden kannalta.
Suunnitelmasta muotoutui jo varhaisessa vaiheessa muodoltaan koiraa
muistuttava, joten jatkoimme tämän idean jalostamista. Nyt
suunnittelemamme Sammontalo muistuttaa lintuperspektiivistä katsottuna
juoksevaa koiraa, joka sopii hyvin ideaamme leikittelevästä ja hauskasta
muotokielestä. Tavoitteena oli suunnitella moderni, mutta toisaalta ajaton
rakennus, joka toimii myös maamerkkinä Lappeenrannan kaupungille.
Suunnitelmamme ulkoinen värimaailma on hyvin neutraali ja halusimme
hyödyntää puuta materiaalina mahdollisimman paljon, niin julkisivuissa, kuin
sisämateriaaleissakin. Käytimme muutenkin hyvin maanläheisiä värejä.
Kontrastia luomassa on kuitenkin musta väri, jota käytimme esimerkiksi
ikkunapuitteissa ja ovien karmeissa. Tehostevärejä, kuten murrettua oranssia,
käytimme tarkkaan harkiten elävöittämään sisustusta. Halusimme tuoda
suunnitelmaamme väriä, mutta emme liiallista kirjavuutta.
Halusimme tuoda luonnon ja luonnonvalon lähelle kaikkia, jotka käyttävät
Sammontaloa. Tämän vuoksi Sammontalon runkosyvyydet ovat
mahdollisimman pieniä, ja kahdessa siivessä on myös umpinaiset lasitetut
sisäpihat, jotka luovat erilaisia näkymiä ja tuovat päivänvalon rakennuksen
keskellä oleviin tiloihin. Siipien väliin muodostuu erilaisia pihoja, joita on
hyödynnetty esimerkiksi päiväkodin ja koulun ulkoilupihoina.

Hund

Väestönsuojatiloja on Samonntalossa sijoiteltu useampaan paikkaan. Suurin
osa on sijoitettu kellariin henkilökunnan sosiaalitiloihin, mutta osa sijaitsee
maantasokerroksen liikuntatiloissa. Pyrimme sijoittamaan väestönsuojatiloihin
sellaisia hyötykäyttötiloja, joissa ei tarvita ikkunapinta-alaa.
Takapihan puolella toisessa kerroksessa sijaitsee yhteiseen käyttöön
tarkoitettu, osin katettu ja lasitettu terassi, johon pääsee kulkemaan koulujen
pihalta viihtyisiä istuskeluportaita pitkin. Toiset leveät istuskeluportaat löytyvät
pääaulasta. Portaat ovat leveät, ja niiden toisessa reunassa on oleskeluun ja
istuskeluun tarkoitettuja askelmia.
Halusimme, että Sammontalon pihasta tulee mahdollisimman vehreä.
Suunnittelimme etupihalle pääsisäänkäynnin eteen muodostelman
istutusaltaita ja nurmikkoalueita. Puita myös istutetaan runsaasti
maisemoittamaan niin etu-, kuin takapihaakin. Istutettavat puut, vehreä
kasvillisuus, sekä orgaaniset materiaalit ja värit yhdessä luovat Sammontalolle
maanläheisen ja kutsuvan tunnelman.

Laajuuslaskelmat

Bruttoala:
1. krs
2. krs
3.krs

8 989,1 m²
6 615,8 m²
2 467,1 m²

yht.

18 072 m²

1.krs
2.krs
3.krs

tilat: 7 080,4 m²
tilat: 3 984,9 m²
tilat: 2 086,2 m²

käytävä: 1 501,1 m²
käytävä: 2 187,6 m²
käytävä: 5 32,9 m²

yht.

tilat: 13 151,4 m²

käytävä: 4 221,7 m²

yht.

74 219 m³

Hyötyala:

Tilavuus:

