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Ehdotus esittää Palojoen kiinteistön vanhojen puurakennusten tilalle uuden puurakenteisen
kampusvision. Opetus- ja kulttuurirakennuksen tilat sijoittuvat hillityn veistokselliseen suorakaiteiden muodostamaan sommitelmaan, joka toteuttaa puurakenteen ihanteellista mittakaavaa.
Ehdotus viestii toimintansa luonteesta massoittelunsa ja julkisivujensa avoimien osien avulla.
Syvät ikkunarakenteet suodattavat päivisin luonnonvaloa sisään. Iltaisin ne toimivat valaisimen
varjostimen tavoin heijastaen talon toimintaa ja sen kuultokuvia ympäristöönsä, pihalle, kaduille
ja Eteläpuistoon.

Liikuntasalin alapuolinen tila on muutettu sisätilaksi, joka jatkaa liikennettä osien välillä Otavankadulta Eteläpuistoon. Uusi julkisempi kulttuurikeskuksen sisäänkäynti sijoittuu Eteläpuiston
puolelle sisäänvedetyn korkean taideseinän viereen. Korkeat sisätilat toistavat vaaleina puurakenteen kolmiulotteista hilastoa. Talon toiminnot ryhmittyvät pihan ympärille luontevassa yhteydessä toisiinsa muodostaen mielenkiintoisen ja tunnelmasta toiseen vaihtelevan tilojen sarjan,
jossa aula, monitoimi-, kirjasto- ja ruokasalit sekä kahvila liittyvät toisiinsa. Oppimisen ja oppilaiden tilat hahmottuvat sommitelmassa näitä umpinaisempina osina. Tiloilla on niiden toimintaa
tukevat valaistusolosuhteet. Keittiö, siihen tukeutuva kabinetti ja rakennuksen huolto vetäytyvät
tontin pohjoisreunaan. Eriluonteiset toiminnalliset vyöhykkeet on mahdollista erottaa toisistaan
myös kulunvalvonnan kautta (päiväkäyttö/iltakäyttö, koulu/kulttuurikeskus).

Rakenteen yläpohjat toteutetaan esivalmistetuin puukotelolaatoin, jotka sisältävät tarvittavan
eristyksen ja tuuletustilan. Salin katolla kotelon korkeus on 650mm. Sen päälle asennetaan kallistusbetoni, vedeneristeet ja kasvualusta. Muualla yläpohjassa kotelorakenne on 550m korkea.
Kotelorakenne lovetaan osin kannattavien palkkien kylkeen. Välipohjalaattana käytetään 300mm
korkeaa CLT-levyä pintavalulla, jonka päälle asennetaan lattiamateriaali. Kerroskorkeus sallii
korkeat puupalkit ja 8 metrin jännepituudet. Pysäköintikellarin välipohjan rakenteena on 700mm
korkea jännitetty palkki-laatta-rakenne, jonka päälle 100mm eriste ja 80mm pintalaatta. Porrasja hissikuilut sekä osa tilojen umpiseinistä toimivat jäykistävinä.

Ehdotus tasapainottaa korttelin arkkitehtonisesti monimuotoista kollaasia täydentämällä sitä
korttelille ominaisin keinoin. Uudet julkisivut toistuvat vanhojen rakennusten punertavaa tiilimuurausta ja ikkuna-aukotuksen mittakaavaa kiertyen pihatilan ympärille. Pihat jakautuvat
rakennusmassan ja toiminnallisten saarekkeiden avulla eri ikäryhmien, taidepihan ja kulttuurikeskuksen käyttäjien tarpeisiin. Maatiilet pihojen pinnoissa toistavat värikkäin tiiliraidoin paikallista
raanukuiviota kutsuvana ja tunnistettavana teemana.

Rakennuksen tilat on sijoitettu toiminnallisuuden mukaan, julkisimmat toiminnot alakertaan ja
keskelle, rauhaa ja keskittymistä vaativat opetuksen ja työn tilat toiseen kerrokseen ja ulkokehälle. Pysäköinti on esitetty kellariin ja tekniset konehuoneet ylimpään kattokerrokseen. Yhteys
liikuntasaliin ja sen pukuhuoneisiin tukeutuu uuteen liikennejärjestelyyn, jossa hissi ja porrasyhteys on tuotu vanhan ja uuden osan nivelkohtaan. Järjestelyllä on saatu tasoerot esteettömiksi
ja yhteydet sujuviksi. Käyttökelpoista ulkotilaa on lisätty tätä yhteyttä hyödyntäen sijoittamalla osa yhteispihasta uudisosan katolle, rakennusmassojen suojaan keskelle sommitelmaa. Sen
toiminnallista aluetta reunustaa vettä pidättävä ketokasvillisuus. Pieni katettu keittiöpuutarha on
suoraan yhteydessä kotitalousluokkaan tarjoten monivuotisen yrttitarhan opetuksen tarpeisiin.
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Arkkitehtuurin muutosvoimana toimii uuden ja vanhan, opetus- ja kulttuuritoiminnan sekä puuja kivirakentamisen vuoropuhelu. Tavoitteena on tasapainoinen ja ihmisen kokoinen arkkitehtuuri.
LAAJUUS
Uudisrakennus
Hym2 tilaryhmittäin

hym2 brm2 brm3
2 370 3 410 15 600
sisäänkäyntitilat 198, monitoimisali 400, ruokahuolto 457, kirjasto 245,
oppimistilat 689, oppilaiden tilat 65, huolto 30, tekniset tilat 173, vss 113
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