SAMMONTALO - METSÄKANTELE
ARKKITEHTUURI
Metsäkantele - uusi Sammontalo - sijoi>uu ton?lle luontevien kulkuyhteyksien varrelle. Arkkitehtuurin kantavimpana teemana on
puunkäy>ö. Puuta on runsaas? julkisivuissa ja Massoi>elu pyrkii toteu>amaan korkomaailmaltaan tasapainoisen kokonaisuuden,
jossa ero>uu selväs? eri toiminnot. Päiväko? sijaitsee omana yksikkönään päämassojen vieressä, sillä matalampi kerroskorkeus
soveltuu paremmin sen pienemmille käy>äjille. Alakoululle, yläkoululle, liikunnalle, kirjastolle, nuoriso- ja neuvola?loille on kaikille
omat selkeäs? rajatut alueensa, joita yhdistää rakennuksen y?messä toimintoja sitova aula?la. Aula on pyri>y pitämään
korkeudeltaan ihmisen mi>aisena, kotoisan tuntuisena ja helpos? lähesty>ävänä, kuitenkin unohtama>a aulan ja sen päällä olevan
kirjasto julkisempaa luonne>a.
ULKO- JA PIHA-ALUEET
Piha-alueiden pääteemana on luonnonläheisyys. Päiväkodin ja alakoulun pihapiiriin on jäte>y ton?n länsireunaan metsäinen
kaistale leikkipaikaksi pienemmille lapsille. Kosketus luontoon ja arvostus metsiä kohtaan alkaa jo polvenkorkuisesta lasten
leikkiessä puiden suojassa. Alakoulun piha sijoi>uu pääsisäänkäynnin läheisyyteen amﬁtea>erin viereen ja yläkoulun biotrailin
varrelle ja rinnekatsomon yhteyteen.
Sammontalon ton?lle ei nyky?lassa johda selkeää ensisijaista lähestymisreiMä vaan liikesuun?a on ripoteltu ympäriinsä.
Suunnitelmassa eri käy>äjille on eriyte>y ajorei?t Sammontalolle. Piha on jäsennelty kunkin ikäluokan ehdoilla, mu>a yhdessä
käyte>äväksi. Pienimmät lapset viihtyvät ulkona säällä kuin säällä, mu>a teini-ikäiset haluavat tuskin ulos mennäkään. Kaikille löytyy
rutkas? mielekästä tekemistä. Mopojen ja polkupyörien korjausmahdollisuus on sijoite>u koulun taitoaineiden ?lojen läheisyyteen.
Kulkuvälineiden pysäköin? on tuotu valvovan silmän alle.
Koululla olisi mahdollisuus lainata suunnitellusta välinelainauspisteestä leikki- ja urheiluvälineitä.
Pihalle on suunniteltu taidepuisto, jonka sisällön tuo>avat koulun oppilaat. Lapset voisivat luvan kanssa tehdä katutaide>a.
Taideteosten alustana voisi käy>ää pure>avan rakennuksen elemen>ejä. Vanhoja elemen>ejä voisi uusiokäy>ää myös esimerkiksi
skeiMparkissa, amﬁtea>erissa ja rinnekatsomon rakenteissa.
AULATILAT
Sammontaloon on ensimmäisessä kerroksessa kolme pääsisäänkäyn?ä, joiden yhteyteen sijoi>uvat vaate- ja lokerosäilytysalueet.
Lisäksi aula?lat koostuvat oleskelu- ja ruokailu?loista sekä näy>ämöalueesta, joka on osana ruokailu?laa. Aula?laa jakaa muun
muassa erilaiset sermein rajatut istuskelualueet ja wc-?lat, jo>a akus?ikka pysyisi mielly>ävänä. Lisäksi pohjoiskäytävän varrella
sijaitsee rauhallisempia ryhmätyöskentely?loja sekä ope>ajien- e>ä oppilaiden käy>öön. Ope>ajien ja oppilaiden rajapinnan
häivy>ämiseksi ope>ajien tauko?loja on jatke>u aulan puolelle. Visuaalisen yhteyden luomiseksi aula?laa on ava>u toisen
kerrokseen kirjasto?laan.
HALLINTO
Hallinto on sijoite>u keskitetys? Sammontalon ensimmäiseen kerrokseen niin, e>ä ope>ajat ovat helpos? lähesty>ävissä ja
saavute>avissa. Tähän hallinnon pää- alueeseen sijoi>uu myös alakoulun ope>ajien ?lat. Yläkoulun ope>ajien ?lat sijaitsevat
toisessa kerroksessa, josta yläkoulun ainealueet ovat helpommin saavute>avissa.
KIRJASTO
Kirjaston ?lat hallitsevat toisen kerroksen aula?laa. Erilaiset ympäristöt on sijoiteltu niin, e>ä ne palvelisivat koulua mahdollisimman
hyvin päiväsaikaan. Satualue on lähellä pienempiä oppilaita ja nuorisoalue lähempänä yläkoulua ja nuorison ?loja. Aula?lan
ruokailualueen istuskelu?lat toimivat myös osana kirjaston lukualue>a. Kirjaston tavaraliikenne tapahtuu idän puolen
huoltosisäänkäynnin ja hissiyhteyden kau>a. Kirjasto on auki myös iltakäy>öön. Kirjaston itäsiiven luonne on tavanomaista kirjastoa
eläväisempi ja dynaamisempi. Yläkoulun oppilaat voivat käy>ää kirjaston itäsiipeä oleskelu?lanaan hyppytunteina ja mahdollises?
myös välitunteina. Yläkoulun ope>ajien ?lat ovatmyös kytke>ynä kirjastoon, jo>a nuoriso ei jäisi kuitenkaan täysin valvoma>a.
LIIKUNTA- JA JUHLATILAT
Liikunta- ja juhla?lat ovat luontevas? urheilukenMen yhteydessä, jolloin yhdenaikainen käy>ö on helppoa. Kuntosali ja
pukuhuone?lat sijoi>uvat samaan rakennusmassaan, mikä tukee iltakäy>öä.

TAITO- JA TAIDEAINEET
Taideaineille on pyhite>y yksi kokonainen kerros keskipisteenään avoin aula?la, joka toimii yhteisenä suunni>elualueena kaikille
oppilaille. Luokka?lat on sijoiteltu aulan ympärille kehämäises? ja rennos?. Luokka?loista on vahva visuaalinen yhteys kirjasto-/
aula?laan, jolloin eri ikäiset oppilaat voivat seurata toistensa työskentelyä. Tilat saa kuitenkin myös eriste>yä koe?lanne>a tai
muuten keski>ymistä vaa?vaa työskentelyä varten. Ko?talousluokat sijoi>uvat keiMön yläpuolelle, jolloin hissiyhteys mahdollistaa
tavaran siirron keiMöstä ja huoltopihalta. Koulun näy>ely?la sijaitsee käteväs? taideaineiden viereisessä aula?lassa. Teknisentyön
?lat sijaitsevat muista taideaineista poiketen Sammontalon ensimmäisessä kerroksessa, jolloin ?lojen iltakäy>ö on helpompaa ja

?lat palvelevat koko koulua parhaiten, mukaan lukien kaikkein nuorimpia oppilaita. Osa teknisen työn ?loista on toteute>u
Sammontalon väestönsuoja?loina.
PÄIVÄKOTI
Päiväko? sijaitsee hieman irrallaan muusta rakennusmassasta, mu>a on sil? osana toiminnallista kokonaisuu>a. Päiväkodin
irro>aminen muista rakennuksista mahdollistaa hieman mal?llisemman kerroskorkeuden, jo>a mi>akaava sopisi pienille lapsille
parhaiten. Teknisen työn ?lat ovat helpos? saavute>avissa, jolloin pienten lasten verstastoiminta on mahdollista. Päiväkodin
pääsisäänkäyn? on saa>opaikan läheisyydessä. Päiväkodilla on kaksi erityyppistä leikkipihaa. Toinen on yhteinen esikoulun kanssa ja
toinen, ”peikkometsä”, sijaitsee metsän siimeksessä rajatulla alueella. Erityyppiset leikkipihat antavat ?laa mielikuvitukselle ja
lii>ävät eri ikäiset lapset yhteen.
ESIKOULU JA 3-6 LUOKKA
Esikoulu ja 3-6-luokan ?lat sijoi>uvat toistensa väli>ömään läheisyyteen Sammontalon koilliskulman ensimmäiseen ja toiseen
kerrokseen. Tiloja yhdistää avoin aula?la, joka luo visuaalisen yhteyden oppilaiden välille. Lisäksi esikoulun leikki?lat ovat kaikkien
pienten oppilaiden yhteiskäytössä. Tällöin esikoululaisten siirtyminen koulumaailmaan on jouhevampaa. Esikoulun taiteelliset ?lat
ovat avoimia aula?laan viihtyvyyden lisäämiseksi ja näköyhteyden luomiseksi. Tilat elävöi>ävät myös aulaa. Kummallakin
oppimisalueella on kuitenkin omat sisäänkäyn?nsä, jonka yhteydessä sijaitsee vaate- ja lokerosäilytys.
7-9 LUOKKA JA LUONNONTIETEET
Yläkoulu sekä luonnon?eteiden oppimisympäristö sijoi>uvat Sammontalon kolmanteen kerrokseen omaan rauhaansa. Luokka?lat
kiertyvät jälleen avoimen aula?lan ympärille, joka on auki alemmassa kerroksessa sijoi>uvaan taideaineiden alueeseen. Yhteys
mahdollistaa ?lojen luontevan käytön ja muokkaa ympäristöstä mielly>ävän ja jänni>ävän.
KIELET JA NUORISOTILAT
Kielten oppimisalue sijoi>uu Sammontalon toiseen kerrokseen ja se sijaitsee kirjaston väli>ömässä läheisyydessä. Tällöin kirjaston
eri alueita voidaan hyödyntää opinnoissa. Myös nuoriso?lat sijoi>uvat tähän samaan siipeen. Nuoriso?lojen kerho?lat toimivat
päiväsaikaan kielten ja joustavan perusopetuksen luokka?loina. Nuoriso?lat ovat helpos? saavute>avissa kahdelta suunnalta,
itäisestä sisäänkäynnistä sekä biotrailin kau>a, jonka päätepisteenä on nuoriso- ja kirjasto?lojen sisäänkäyn? suoraan toisessa
kerroksessa.
NEUVOLA- JA TERVEYSPALVELUT
Neuvola- ja terveyspalvelut sijoi>uvat Sammontalon pienimpään rakennusmassaan. Neuvola on ensimmäisessä kerroksessa hyvien
kävely-yhteyksien varrella, jolloin lastenvaunujen kanssa saapuminen on vaivatonta. Oppilaiden terveyspalvelut sijoi>uvat toiseen
kerrokseen osaksi oppimisympäristöjä, jolloin oppilaiden on helppo käy>ää palveluita ja oma odotus?la takaa odotusrauhan. Tilat
ovat yhteydessä toisiinsa avoimen aula?lan kau>a. Neuvolan ?lat voidaan luoda rakennusmassaa myöhemmässä vaiheessa, mu>a
ulkokuori on tarkoitus toteu>aa Sammontalon yhteydessä. Ensimmäisen vaiheen aikana ?laa voidaan käy>ää koulurakennuksen
näy>ely?lana.
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS JA KESTÄVÄ KEHITYS
Sammontalossa vallitsevin rakennusmateriaali on puu, sillä puihin sitoutuu tonni hiilidioksidia jokaista kuu?ometriä kohden. Puun
käy>ö antaa alueelle harmonisen metsänläheisen iden?tee?n ja rakennuksien sisäosissa voidaan käy>ää CLT-tekniikkaa. Kantavien
rakenteiden kaarevat osat voidaan lii>ää välipohjiin CLT-betonilii>orakenteella. Alakoulun ja yläkoulun katot voidaan toteu>aa vihertai maksaruohoka>oina, jotka heijastavat auringon säteilyä, sitovat merki>äväs? hulevesiä, pidentävät ka>ojen käy>öikää ja
toimivat myös hiilinieluna. Eteläisimmän ja korkeimman rakennuksen, eli liikuntasalin ka>opinta-alaan on vara>u 1300m²
aurinkopaneeleille. Alueen runsas metsäisyys ja puusto saavat aikaan ympäristöön mielly>ävän mikroilmaston.
CLT-elemen?t tulisi valmistaa mahdollisimman lähellä ja paikallisista raaka-aineista. Rakennuksien lämmitysmuotona toimisi
maalämpö yhdiste>ynä vesikiertoiseen laMalämmitykseen. Rakennuksen ekotehokkuuteen vaiku>aa eniten rakennuksen
elinkaaren pituus. Massiivirakenteet vähentävät rakennuksen lämmitysenergian tarve>a ja ?ivis massoi>elu pienentää rakennuksen
vaipan pinta-alaa. Rakennuksen pitkäikäisyys on myös talotekniikkaa koskeva arvo.
Laajuus?edot:
Bru>oala 16 723 br-m2
Tilavuus 91 206
Hyötyala:
Toiminnot 11 834,5
Aula ja tekniikka 1 726

