
Koulukeskus Kotkan Karhulaan
Diplomityö / Aalto-yliopisto  
Arkkitehtuurin laitos - 2022  
Johannes Liiman





Koulukeskus Kotkan Karhulaan
Diplomityö
Johannes Liiman

Aalto-yliopisto
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Arkkitehtuurin laitos 
2022



4

Tekijä
Työn nimi
Laitos
Aihealue
Työn valvoja
Työn ohjaaja
Vuosi
Sivumäärä
Kieli

Avainsanat: Julkinen rakentaminen, Koulukeskus, Oppimisympäristöt, Puurakentaminen, Karhula

Johannes Liiman
Koulukeskus Kotkan Karhulaan
Arkkitehtuurin laitos
Rakennussuunnittelu
Pirjo Sanaksenaho
Esa Ruskeepää
2022
73
Suomi

Tiivistelmä

Tässä diplomityössä esitetään suunnitelma Kotkan 
Karhulan uudesta koulukeskuksesta. Kotkan kau-
punki ja Suomen Arkkitehtiliitto Safa järjestivät 
vuoden 2022 keväällä koulukeskuksesta avoimen 
arkkitehtuurikilpailun, ja tämä työ perustuu tekijän 
laatimaan kilpailuehdotukseen. 

Karhula on Kotkan pohjoinen kaupunginosa ja 
se toimii yli 20 000 kotkalaisen lähipalvelukeskuk-
sena. Uudesta koulukeskuksesta tulee Karhulan 
identiteettiä kohottava julkinen monitoimiraken-
nus, ja se palvelee kaikenikäisiä käyttäjiä aamusta 
iltaan. Hanke on osa Karhulan keskusta-alueen 
laajempaa kehityssuunnitelmaa. Uusi koulukeskus 
tarjoaa opetustilat Karhulan ja Helilän yläkouluille 
sekä Karhulan lukiolle. Tämän lisäksi se sisältää 
tilat Karhulan kirjastolle sekä Kotkan kaupungin 
nuorisotoimelle. Rakennus suunnitellaan laajen-
nuksena kilpailutontilla sijaitsevaan vuonna 1960 
valmistuneeseen Karhulan koulun rakennukseen, 
kivikouluun. 

Diplomityössä esitetyn koulukeskuksen suunnitte-
lua ohjasi ensisijaisesti kilpailuohjelmassa esitetyt 
toiveet ja vaatimukset, mutta myös koulusuunnit-
telun ajankohtaiset trendit ja suunnitteluperiaat-
teet. Suunnittelutyön pohjaksi valikoitui kaupun-
kikuvallisesti pienimittakaavainen lähestymistapa 
sekä paikallisen rakennetun kulttuuriperinnön 
huomioiminen. Suunnitelman pedagogiset lähtö-
kohdat perustuvat joustavaan ja monikäyttöiseen 
kokonaistilakonseptiin. Nämä teemat ohjasivat 
ajatustyötä kilpailuehdotuksen laatimisvaiheessa 
sekä suunnitelman tarkentuessa opinnäytteessä. 

Tekijän kilpailuehdotus ”Yksi plus kolme” pal-
kittiin kunniamaininnalla. Kilpailun ratkeamisen 
jälkeinen jatkokehitys keskittyi suunnitelman 
kokonaisvaltaiseen selkeyttämiseen ja tilaohjelman 
tarkentamiseen. Työssä tutkitaan Karhulan raken-
nettua historiaa, varhaisia keskustasuunnitelmia 
sekä näiden vaikutusta suunnittelun lähtökohtiin. 
Tekijä tutkii työssään myös uusien kouluraken-
nuksien pedagogisia piirteitä, tilallisia konsepteja 
ja arkkitehtuuria esimerkkitapauksien kautta sekä 
jäsentelee omaan suunnitelmaan poimittuja ide-
oita näistä referenssikohteista. Työ visioi koulu- ja 
monitoimirakennuksien tulevaisuutta pedagogis-
ten tavoitteiden toteutumisen kautta sekä korkea 
kaupunkikuvallinen laatu priorisoiden.

Diplomityön loppuosa sisältää pohdintoja ark-
kitehtuurkilpailuun osallistumisesta, siihen liitty-
västä työ- ja ajatusprosessista sekä ajankäytöstä.  
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Abstract

This thesis presents a plan for the new school 
centre in Kotka Karhula. In the spring of  2022, 
the City of  Kotka in cooperation with the Finnish 
Architects Association Safa organized an open 
architecture competition for the school centre, 
and this work is based on the competition pro-
posal designed by the author. 

Karhula is the northern district of  Kotka, and it 
functions as a local service centre for more than 
20 000 Kotka residents. The new school centre 
will be a public multipurpose building enhancing 
Karhula’s identity, and it will serve users of  all 
ages from morning to night. The project is a part 
of  a wider development plan for the central area 
of  Karhula. The new school centre offers teach-
ing facilities for Karhula and Helilä junior high 
schools and Karhula high school. In addition to 
this, it contains facilities for the Karhula library 
and the Kotka city’s youth services. The building 
is planned as an extension to the Karhula school 
building “kivikoulu”, which was completed in 
1960 and is located on the competition site. 

The design of  the school centre presented in the 
thesis was primarily guided by the wishes and 
requirements presented in the competition pro-
gram, but also by current trends and design prin-
ciples in school design. A small-scale approach in 
terms of  cityscapes and consideration of  the local 
built cultural heritage were selected as the basis for 
the design work. The pedagogical starting points 
of  the plan are based on flexible and multi-pur-
pose overall spatial concept. These themes guided 
the thought process during the preparation of  
the competition proposal and when the plan was 
refines in the thesis. 

The author’s competition proposal “Yksi plus 
kolme” was awarded with honorary mention. 
Further development after the competition was 
resolved focused on comprehensively clarifying 
the plan and refining the spatial program. The 
work examines Karhula’s built history, early plans 
of  the city centre, and their influence on the start-
ing points of  the design. In his work, the author 
also examines the pedagogical features of  new 
school buildings, spatial concepts, and architec-
ture through example cases, and analyses the ideas 
acquired from these reference schools into his 
own design. The work envisions the future of  
school and multipurpose buildings through the 
realization of  pedagogical goals and prioritizing 
high urban quality. 

The final part of  the thesis contains reflections 
on participating in the architectural competition, 
and the related work and thought process as well 
as the use of  time. 
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1.1 Esipuhe

Minulle oli selvää jo maisteriopintojen alussa, 
että tulen osallistumaan arkkitehtuurikilpailuun 
ja jatkotyöstämään diplomityöni aiheesta. Vuoden 
2021 joulukuussa SAFA:n kilpailukalenteriin oli 
ilmestynyt avoin arkkitehtuurikilpailu Kotkan 
Karhulan koulukeskuksesta. Kilpailukalenteri oli 
muilta osin tyhjä, joten päätin työstää kilpailuun 
oman ehdotuksen yksilötyönä.

Kilpailu vaikutti hyvin haastavalta, mutta siihen 
liittyvä oppimisprosessi osoittautui mielenkiintoi-
seksi lähtökohdaksi diplomityölle. Minua kiinnosti 
myös kilpailuun liittyvä konkretia: kyseessä on 
oikea hanke ja koulukeskus tullaan rakentamaan 
voittajaehdotuksen perusteella. 

Tontin pieni koko ja sen epätavalliset mittasuhteet 
tulisivat asettamaan monimutkaisen tilaohjelman 
kanssa runsaasti haasteita. Kilpailussa suunnitel-
tava laajennusosa tulee liittää olemassa olevaan 
koulurakennukseen. Koulukeskuksen tulee liittyä 
kaupunkikuvallisesti sitä ympäröivään, välittö-
mässä läheisyydessä olevaan rakennusperintöön. 
Sen tulisi myös olla arkkitehtuuriltaan omanlainen 

ja tunnistettava, sekä luoda toiminnallisesti 
virikkeellistä keskustatilaa viereisen torialueen 
palveluiden kanssa. Rakennukselta edellytetään 
tunnistettavuutta ja Karhulan identiteettiä kohot-
tavaa luonteenomaisuutta.

Koulurakennukset ja oppimisympäristöt eivät 
olleet ennestään tuttu aihe, täten arkkitehtuurikil-
pailuun osallistuminen tarjoaisi tilaisuuden oppia 
uutta ja kehittää taitoja suunnittelijana. Omien 
arkkitehtuuriopintojeni aikana olin suorittanut 
vain yhden koulusuunnittelua painottavan kurssin. 
Kyseisen kurssin teemat painottuivat kuitenkin 
koulusuunnittelun analyyttisiin lähestymistapoihin. 

Arkkitehtuurikilpailun tulokset julkistettiin 
1.9.2022. Ehdotukseni ”Yksi plus kolme” pal-
kittiin kunniamaininnalla. Kilpailumenestyksen 
ja saadun palautteen seurauksena päätin olla 
tekemättä isoja muutoksia kilpailuvaiheen 
suunnitelmaan. Päätin keskittyä suunnitelman 
kokonaisvaltaiseen selkeyttämiseen sekä analyyt-
tisien osuuksien laajentamiseen. 
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1.2 Johdanto

Kymenlaakso

Kotka

Karhula

Kymenlaakson, Kotkan ja Karhulan sijainti Suomen kartalla.

Tässä diplomityössä visioidaan rakennussuun-
nitelma uudesta Koulukeskuksesta Kotkan 
Karhulaan. Työssä esitetty suunnitelma poh-
jautuu tekijän laatimaan kilpailuehdotukseen 
Kotkan Karhulan koulukeskuksen avoimessa 
arkkitehtuurikilpailussa, joka järjestettiin keväällä 
2022. Diplomityö sekä kilpailuehdotus on laa-
dittu yksilötyönä. Työssä esitetään viitteellinen 
suunnitelma uudesta koulukeskuksesta ja sen liit-
tymisestä sitä ympäröivään kaupunkitilaan. Työssä 
pohditaan myös referenssien kautta uusien kou-
lurakennuksien pedagogisia lähtökohtia, niiden 
kaupunkikuvallisia piirteitä ja yleisiä suunnitte-
luperiaatteita. Diplomityön viitteellinen kehys 
pohjautuu pääosin kirjallisiin lähteisiin ja ope-
tushallituksen sekä Rakennustiedon antamiin 
suunnitteluohjeisiin.

Karhulan koulukeskuksen hankesuunnittelu 
sai alkunsa kouluverkkoselvityksen pohjalta. 
Selvityksessä päätettiin yhdistää Helilän ja 
Karhulan yläkoulut sekä Karhulan lukio Karhulan 
koulukeskukseksi niin, että nykyinen Karhulan 
koulun rakennus (ns. kivikoulu) jää käyttöön 
(Kotkan kaupunki, 2022a, 4). Samalla tontilla 
sijaitsee myös vuonna 1923 valmistunut puukoulu, 
jonka toiminta siirtyi Opintokeskus Karhuun 
vuonna 2005. Vailla käyttäjää ja perusteellisen kor-
jauksen tarpeessa oleva puukoulu on yleiskaavassa 
esitetty suojeltavaksi, mutta sen tulevaisuudesta 
päätetään vasta kilpailun jälkeisessä asemakaava-
työssä (Kotkan kaupunki, 2022a, 16).

Diplomityö alkaa lähtötieto-osiolla, jossa käsi-
tellään kilpailuohjelman asettamat tavoitteet. 
Koulukeskuksen suunnittelualue sijaitsee Kotkan 
Karhulassa, nykyisen vuonna 1953 valmistuneen 
ja vuosina 1956 ja 1960 laajennetun Karhulan 
kivikoulun vieressä. Työ jatkuu historiaosiolla, 
jossa käsitellään suunnitelman fyysistä kontekstia 
– Karhulaa. Osiossa tutkitaan Karhulan historiaa, 
sen keskustasuunnitelmia ja niiden merkitystä. 
Luvussa pohditaan myös Karhulan rakennetun 

kulttuuriperinnön merkityksellisyyttä paikan iden-
titeetille. Tämän jälkeen tutkitaan rakennetun 
ympäristön asettamia rajapintoja. Historiaosion 
jälkeen käydään läpi merkittäviä koulurakentami-
sen esimerkkikohteita ja niiden luonnetta julkisena 
rakennuksena. Pohdinta painottuu niiden arkki-
tehtonisten ja tilallisten konseptien analysointiin. 
Osiossa käydään myös läpi diplomityön tekijälle 
tärkeiksi osoittautuneita arkkitehtuurikilpailuja ja 
niihin liittyviä trendejä. 

Referenssikohteiden analyysia seuraa itse kilpai-
lualueen analysointiosuus, jossa tutkitaan Karhulan 
koulun läheistä keskustatilaa sekä koulun välitöntä 
ympäristöä. Kilpailualue kattoi Karhulan koulun 
tontin, puretun linja-autoaseman tontin sekä niiden 
väliin jäävän Matkakujan. Tämän jälkeen keskity-
tään varsinaisen suunnitelman arkkitehtonisiin ja 
tilallisiin suunnitteluperiaatteisiin. Työ painottuu 
käsittelemään laajennusosan suunnitelmaa, siihen 
liittyvää koulupihaa sekä näiden liittymistä katu- ja 
kaupunkitilaan. Kilpailuohjelmassa kivikouluun 
toivottiin muutoksia pääosin oppilaiden tavara- ja 
vaatesäilytykseen liittyen. Lopuksi diplomityössä 
esitetään tekijän omaa pohdintaa arkkitehtuu-
rikilpailuun osallistumisesta, siihen liittyvästä 
oppimisprosessista ja ajankäytöstä. 



11

Kuva 1. Koulukeskuksen suunnittelualue. Edessä puretun linja-autoaseman tontti. Oikealla takana Karhulan kivi- ja puukoulu. (Kotkan kaupunki, 2022).



2. Arkkitehtuurikilpailu
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2.1 Kilpailuohjelma

Kuva 2. Ilmakuva Karhulasta. Kilpailualue kuvan keskellä. (Kotkan kaupunki 2021). 

Kotkan kaupunki järjesti yhdessä Suomen ark-
kitehtiliiton Safan kanssa avoimen arkkitehtuu-
rikilpailun Karhulan uudesta koulukeskuksesta 
keväällä 2022. Kilpailu alkoi 24.2 ja päättyi 1.6. 
Koulukeskus tullaan toteuttamaan arkkiteh-
tuurikilpailun ja laaditun tilaohjelman pohjalta. 
Kilpailuun jätettiin kaikkiaan 57 hyväksyttyä ehdo-
tusta. Rakennushanke on osa Kotkan laajempaa 
investointisuunnitelmaa. Edellinen arkkitehtuu-
rikilpailu järjestettiin Kotkassa 20 vuotta sitten 
– Merikeskus Vellamosta (Korpela, 2022).

HANKESUUNNITELMA

Karhulan kivikoulun toiminta jakautuu tällä 
hetkellä kolmeen rakennukseen: Karhulan 
kivikouluun, Opintokeskus Karhuun sekä 
käsityön opetuksen osalta Helilän kouluun. 
Kaupunginvaltuuston hyväksymässä kouluverk-
koselvityksessä päätettiin yhdistää Karhulan ja 
Helilän yläkoulut sekä Karhulan lukio, muodos-
taen Karhulan koulukeskuksen (Kotkan kaupunki, 
2022b, 12). Hankesuunnitelmassa päätettiin, että 
Karhulan nykyinen kivikoulu jää käyttöön, ja 
rakennettava laajennusosa tullaan yhdistämään sii-
hen sisäyhteyksin. Kivikoulun tarvittavien modi-
fiointien tavoitehinta-arvio on 2 272 000 euroa. 
Uudisrakennuksen budjetti on kokonaisuudessaan 
21 100 000 euroa, joka sisältää myös koulukeskuk-
sen taidehankinnat 100 000 euroa. Laajennusosan 
laskennallinen hyötyala on yhteensä 6160 hym2 ja 
kokonaisbruttoala 9200 brm2. Uusi liikuntahalli 
tullaan toteuttamaan erillishankkeena, arkkiteh-
tuurikilpailun ulkopuolella. 

Karhulan kirjasto on toiminut väistötiloissa vuo-
desta 2018. Karhulan kirjaston tarveselvityksen 
mukaan uusi kirjasto rakennetaan uudishank-
keena, niin että se muodostaa koulukeskuksen 
kanssa laajan palvelukokonaisuuden. Karhulan 
kirjaston yhteyteen suunnitellaan tilat myös 
Kotkan kaupungin nuorisotoimelle.

Koulukeskuksen hankesuunnitelma on laadittu 
laajapohjaisena valmisteluna, jossa on ollut 
mukana hankkeeseen olennaisesti liittyvät tahot 
opetustoimesta, kulttuuritoimesta, nuorisotoi-
mesta, liikunnasta, talousyksiköstä, kaavoituksesta 
ja teknisistä palveluista. Valmistelun aikana on 
myös kuultu kuntalaisia, koulukeskuksen käyt-
täjäryhmiä ja vaikuttamistoimielimiä. (Kotkan 
kaupunki, 2022b, 4.)

OSAYLEISKAAVA

Kilpailuohjelman viitekehys muodostuu osayleis-
kaavan asettamista reunaehdoista. Koulukeskuksen 
toteuttaminen vaatii asemakaavan muuttamista 
keskustan osayleiskaavan periaatteiden mukaan. 
Vuonna 2021 voimaantulleessa Karhulan kes-
kustan osayleiskaavassa kilpailualue – Karhulan 
koulun ja linja-autoaseman tontit – kuuluvat julki-
sen hallinnon ja palveluiden alueeseen. Keskusta-
alueella on käynnissä myös liikennealueiden suun-
nittelu, mikä tuli ottaa huomioon suunnittelussa. 
Voimassa olevassa asemakaavassa suurin annettu 
kerrosluku on III, mutta nelikerroksisien ratkai-
suiden ehdottamista pidettiin kilpailussa kuitenkin 
sallittuna. (Kotkan kaupunki, 2022, 12–19, 26.)
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Kuva 3. Ote Karhulan osayleiskaavasta (Kotkan Kaupunki, 2021). Kuva 5. Karhulan koulun juhlasalin laajennus (Ulla Hjelt, 1960).

Kuva 4. Karhulan kivikoulu (Ulla Hjelt, 1960). 

VIERAILU KARHULAN KOULULLA

Kevään aikana Karhulan kivikoululla järjestet-
tiin rakennuksen esittelytilaisuus arkkitehtuuri-
kilpailuun liittyen. Tilaisuuden tarkoituksena oli 
perehdyttää kilpailijat nykyiseen koulurakennuk-
seen sekä tarjota mahdollisesti vastauksia kilpailua 
koskeviin kysymyksiin. Kohteen esittelytilaisuu-
dessa oli paikalla Karhulan koulun rehtori sekä 
Kotkan kaupunginarkkitehti.

Vierailun aikana painotettiin, ettei kivikouluun 
ole tarkoitus suunnitella isoja tilallisia muutok-
sia. Kilpailuun osallistujan odotettiin kuitenkin 
löytävän ratkaisut oppilaiden omaisuus- ja vaa-
tesäilytykselle. Kivikoulun tilanpuutos realisoi-
tuu koulun pohjakerroksessa: osa liikuntasalin 
pukuhuonetiloista oli muutettu erityisopetuksen 

luokiksi. Pohjakerroksessa on tehty sisäilmaongel-
miin liittyviä korjauksia useina vuosina peräkkäin. 
Sinne on sijoitettu myös henkilöstön sosiaalitiloja 
ja oppilaiden wc-tiloja. 

Toisen kerroksen henkilöstö- ja hallinnon tilat 
olivat vastikään uusittu vuonna 2021, joten niiden 
toivottiin säilytettävän sellaisenaan. Ensimmäisen 
kerroksen auditoriotila toivottiin muutettavan 
musiikkiluokaksi ja sen tuli soveltua 40 oppi-
laan samanaikaiseen käyttöön. Vierailun aikana 
puheenaiheeksi nousi Koulun nykyisen ruokalan 
muuttaminen lukion itseopiskelutilaksi. Tämä 
mahdollistaisi myös uudisosan ja kivikoulun väli-
sen sisäyhteyden nykyisen koulukeittiön ja ruo-
kalan kautta. 

Kotka 26.1.2021                          Pauli Korkiakoski M. Peurala
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AK Uusi tai olennaisesti muuttuva asuinkerrostalovaltainen alue.
Alue varataan pääosin kerrostaloille ja muulle kaupunkimaiselle asumiselle.
Alueelle voi sijoittaa myös muita asumista tukevia toimintoja, kuten liike-, työ- ja palvelutiloja
sekä kauppaa.

AP Pientalovaltainen asuntoalue.
Alue varataan asuinpientaloille, kuten erillispientaloille, kytketyille pientaloille, rivitaloille ja
pienkerrostaloille. Alueelle saa lisäksi sijoittaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia
palvelu- ja työpaikkatoimintoja sekä aluetta palvelevaa kauppaa.

AP Uusi tai olennaisesti muuttuva pientalovaltainen asuntoalue.
Alue varataan asuinpientaloille, kuten erillispientaloille, kytketyille pientaloille, rivitaloille ja
pienkerrostaloille. Alueelle saa lisäksi sijoittaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia palvelu- ja
työpaikkatoimintoja sekä aluetta palvelevaa kauppaa.

C Keskustatoimintojen alue.
Alue varataan Karhulan keskustan lisäksi koko Kymenlaaksoa ja Kotkan-Haminan kaupunkiseutua
palveleville keskustatoiminnoille, kuten kaupalle, julkisille ja yksityisille palveluille, hallinnolle,
keskusta-asumiselle sekä keskustaan soveltuville ympäristöhäiriöttömille työpaikkatoiminnoille.

C Uusi tai olennaisesti muuttuva keskustatoimintojen alue.
Alue varataan Kotkan kaupungin lisäksi koko Kymenlaaksoa ja Kotkan-Haminan kaupunkiseutua
palveleville keskustatoiminnoille, kuten kaupalle, julkisille ja yksityisille palveluille, hallinnolle,
keskusta-asumiselle sekä keskustaan soveltuville ympäristöhäiriöttömille työpaikkatoiminnoille.

P Palveluiden, kaupan ja työpaikkojen alue.
Alueella saa olla toimisto-, työ-, liike-, majoitus- ja varastotiloja, ei kuitenkaan tuotantotiloja.
Asuntoja alueella saa olla vain vähäisessä määrin.

PY Julkisten palveluiden ja hallinnon alue.
Alue varataan pääosin julkisille palveluille ja toiminnoille, jotka ovat luonteeltaan julkisia.

TP Työpaikka-alue.
Alue varataan monipuolisille työpaikkatoiminnoille, kuten palveluille, hallinnolle sekä
teollisuustoiminnalle ja siihen liittyvälle varastoinnille ja myymälätoiminnalle,
joista ei aiheudu merkittäviä ympäristöhäiriöitä.

T Teollisuus- ja varastoalue.
Alue varataan teollisuustoiminnalle ja siihen liittyvälle varastoinnille. Lisäksi alueelle saa sijoittaa
pääkäyttötarkoitusta palvelevia muita tiloja, kuten toimisto- ja terminaalitiloja.

VL Lähivirkistysalue.
Lähivirkistysalue, jolla on sallittu alueen pääkäyttötarkoitusta palveleva vähäinen rakentaminen.

VP Puistoalue.
Puistoalue, jolla on sallittu alueen pääkäyttötarkoitusta palveleva vähäinen rakentaminen.

VU Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.
Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue, jolla on sallittu pääkäyttötarkoitusta palveleva vähäinen
rakentaminen.

EV Suojaviheralue.

EH Hautausmaa-alue.

W Vesialue.

L Liikennealue.

LR Rautatieliikenteen alue.
Alueelle saa sijoittaa rautatieliikennetoimintaan liittyviä rakennuksia ja vähäisissä määrin
toimisto-, varasto- ja terminaalitiloja.

LPY Pysäköintialue.

LV Venesatama.
Alueelle saa rakentaa tiloja venesatamaa ja siihen liittyviä palveluja varten. Rakentaminen
tai muutokset, jotka vaikuttavat merkittävästi joenpohjaan, edellyttävät vedenalaisen
arkeologisen kulttuuriperinnön selvittämistä.

/s
Alue, jolla ympäristö säilytetään.
Alueen toiminnoilla ei saa olla sellaisia ympäristövaikutuksia, esimerkiksi liikenteen, varastoinnin
tai mainostamisen johdosta, että ympäristön historialliset ja maisemalliset arvot vaarantuvat.

lpy Yleinen tai yksityinen pysäköintilaitos.

Kansallinen kaupunkipuisto.

Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristöalue (RKY).
Rajaus perustuu valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaan museoviraston
laatimaan valtakunnalliseen inventointiin. Alueen ominaispiirteet tulee säilyttää.
Museoviranomaiselle tulee varata tilaisuus lausunnon antamiseen ennen rakentamista koskevan
lupa-asian ratkaisemista.

Rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti tai kaupunkikuvan kannalta arvokas alue.
Alueen ominaispiirteet tulee säilyttää. Suojelun yksityiskohtainen toteuttamistapa ja
lisärakentamismahdollisuudet ratkaistaan asemakaavatasolla. Alueelle voidaan sijoittaa uutta
rakentamista ja toteuttaa muita ympäristöön vaikuttavia toimenpiteitä, mikäli ne eivät vaaranna
aluekokonaisuuden arvojen säilymistä. Alueella olevista rakennuksista suojeltuja ovat vain
rakennussuojelukohde -merkinnällä erikseen osoitetut rakennukset.
Numero viittaa kulttuuriympäristöselvityksen kohdeluetteloon.

sr32 Rakennussuojelukohde.
Asemakaavalla suojeltu rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti tai kaupunkikuvan kannalta
arvokas rakennus tai kirkkolain (1054/1993)  nojalla suojeltu rakennus. Rakennusta ei saa purkaa
eikä sen ulkoasuun saa tehdä sellaisia muutoksia, jotka vaarantavat kohteen kulttuurihistoriallisten
arvojen säilymisen.
Numero viittaa kulttuuriympäristöselvityksen kohdeluetteloon.

srE23 Suojeltavaksi esitetty rakennus.
Rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti tai kaupunkikuvan kannalta arvokas rakennus.
Rakennussuojelun tarve ja yksityiskohtainen toteuttamistapa ratkaistaan asemakaavatasolla.
Numero viittaa kulttuuriympäristöselvityksen kohdeluetteloon.

s12 Merkittävä rakennus.
Rakennus on aikakautensa edustajana, kaupunkikuvan kannalta tai ympäristön osana merkittävä.
Mahdollisen rakennussuojelun tarve ratkaistaan asemakaavatasolla.
Numero viittaa kulttuuriympäristöselvityksen kohdeluetteloon.

sr, srE tai s kohteissa tapahtuvan luvanvaraisen tai muun merkittävän muutoksen tullessa
kyseeseen, on museoviranomaiselle varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen.
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KOTKA Kunnan nimi.

Kaupunginosan nimi.

Vesistön nimi.

KARHULA

Kymijoki

kp

YLEISMÄÄRÄYKSET

Tähän osayleiskaavakarttaan liittyy kaavaselostus, jossa on esitelty kaavan lähtökohtiin ja tavoitteisiin liittyvät
tiedot, kaavaratkaisujen perustelut sekä kuvaus yleiskaavan vaikutuksista.

Osayleiskaavan aluevarausmerkinnät tarkoittavat alueiden pääasiallista käyttötarkoitusta. Merkintöjen tarkat
rajaukset ratkaistaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.

Rakentamisen tulee olla kestävän kehityksen periaatteiden mukaista ja arkkitehtuurin korkeatasoista.
Rakentamisella tulee vahvistaa kaupungin viihtyisyyttä ja vetovoimaa.

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee selvittää edellytyksiä uusiutuvaan energiaan perustuvien
 järjestelmien käyttöön. Rakennusten lämmönlähteenä tulee olla kaukolämpö tai uusiutuviin energialähteisiin
perustuva vähäpäästöinen lämmitysjärjestelmä.

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on korostettava kaupunkitilan ja jalankulkuympäristöjen laatutekijöitä
sekä kiinnitettävä erityistä huomiota pyöräilyn, joukkoliikenteen, pysäköinnin ja huoltoliikenteen
tarkoituksenmukaisuuteen ja häiriöttömyyteen.

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava laajempien viheralueiden säilymisestä riittävän
yhtenäisinä sekä viheralueiden välisten yhteyksien jatkuvuudesta. Erityisesti Kymijoen Korkeakosken
haaran, Karhulan Hovin sekä Kymin kirkon ja hautausmaan ympäristön arvoa viheralueverkoston ja
rakennetun kulttuuriympäristön osana tulee vahvistaa yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.

Karhulan Hovin puiston merkitys jokirantaan ulottuvana viheralueena on tärkeä eikä sen arvoa osana sekä
viheralueverkostoa että rakennettua kulttuuriympäristöä tule heikentää rikkomalla sen yhtenäisyyttä ja
laajuutta.

PYSÄKÖINTI
Uusia täydennysrakennuskohteita varten laadittavissa asemakaavoissa tulee selvittää vaihtoehtoisia ja
joustavia pysäköintiratkaisuja. Pysäköintimitoituksessa noudatetaan voimassa olevaa kaupungin käytäntöä.
Lähtökohtaisesti autopaikkoja on osoitettava yksi kutakin asuntokerros-alan 100 neliömetriä kohti ja yksi
kutakin liiketilojen kerrosalan 50 neliömetriä kohti. Autopaikkamääräyksestä on mahdollisuus tai tarve poiketa,
kun rakentamisessa on kyse esimerkiksi palveluasumisesta, hotellista, toimisto-, ravintola-, tai kokoontumistiloista
tai jos voidaan varmistua, että pysäköintikäytäntö toimii tavanomaista tehokkaammin tai laajempaa
käyttäjäjoukkoa palvelevaksi. Autopaikkojen lisäksi asemakaavoissa on määritettävä pyöräpysäköintipaikkojen
määrä.

MELU
Karhulan kanjonin melumallinnus on ohjeena arvioitaessa melusuojauksen ja tarkempien selvitysten tarvetta
asemakaavoituksen ja lupamenettelyiden yhteydessä.
Liikenneväylän tai muun melulähteen tuntumaan sijoitettavan asuinrakennuksen, taajamassa sijaitsevan
loma-asunnon sekä hoito- tai oppilaitoksen piha-alueen melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 55 dBA eikä
yöohjearvoa 45 dBA (vanhat alueet 50 dBA). Asuinrakennuksen sisällä melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa
35 dBA eikä yöohjearvoa 30 dBA. Laadittaessa asemakaavaa liikenneväylän tai muun melunlähteen tuntumaan
on tarkistettava melutaso ja tarvittaessa edellytettävä riittävää etäisyyttä melulähteestä. Mikäli joudutaan
kuitenkin rakentamaan melualueelle, on asemakaavassa edellytettävä sellaisten meluntorjuntatoimenpiteiden
toteuttamista, että edellä mainitut ohjearvot eivät ylity.

PILAANTUNEET MAA-ALUEET
Maaperän mahdollinen pilaantuneisuus ja tarvittavat toimenpiteet on huomioitava yksityiskohtaisen
suunnittelun yhteydessä.

HULEVEDET
Alueella pyritään hulevesien kokonaisvaltaiseen hallintaan kaupungin voimassa olevien periaatteiden mukaisesti.
Asemakaavoituksessa tulee huomioida osayleiskaava-alueelle laadittu hulevesien hallintasuunnitelma ja erityistä
huomiota tulee kiinnittää täydennysrakentamisalueiden hulevesien hallintaan. Hulevesien hallinnan ratkaisut
tarkentuvat yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.

LEPAKOT
Osayleiskaavan alueella esiintyvien lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei saa hävittää eikä heikentää.

Karhulan keskustan osayleiskaava on oikeusvaikutteinen.

täyd. rak. Korttelialue, jonka rakennetta voidaan merkittävästi täydentää rakentamalla.
Täydennysrakentamisen määrä ja toteuttamistapa tulee tutkia asemakaavoituksen yhteydessä.
Suunnittelussa tulee huomioida uuden rakentamisen sijoittuminen olemassa olevaan
rakennuskantaan nähden sekä varmistaa että korttelin toiminnot, pysäköinti ja liikenne ratkaistaan.
Uuden rakentamisen tulee täydentää ja parantaa kaupunkikuvaa.
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luo Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä.

Moottoritie.
Merkinnällä on osoitettu E 18 moottoritie.

Pääkatu.
Merkinnällä on osoitettu Ahlströmintie, Karhulantie, Kyminlinnantie ja Ratakadun eteläosa.
Pyöräliikenteelle osoitetaan erillinen pyörätie tai -kaistajärjestely.

Alueellinen kokoojakatu.
Merkinnällä on osoitettu Pajamäenkatu, Sammonkatu, Vesitorninkatu, Karjalantiet, Karhulantien
eteläosa, Pajakatu, Aumakatu ja Ratakadun pohjoisosa. Alueelliset kokoojakadut välittävät
keskustan sisäistä liikennettä ja johtavat liikenteen pääkaduille ja yleiseen tieverkkoon.  Pyöräliikenne
osoitetaan ajoradalle, jos ajoneuvoliikenteen määrä ja nopeus sen sallivat. Tarvittaessa pyöräliikenteelle
osoitetaan erilliset pyörätiet tai -kaistajärjestelyt.

Paikallinen kokoojakatu.
Merkinnällä on osoitettu paikallisina kokoojakatuina toimivat kadut. Paikalliset kokoojakadut
välittävät keskustan sisäistä liikennettä sekä johtavat liikenteen alueellisten kokoojakatujen
kautta edelleen pääkaduille ja yleiseen tieverkkoon. Pyöräily osoitetaan lähtökohtaisesti ajoradalle
muun ajoneuvoliikenteen kanssa.

Katualue.

Muu pyöräily- ja/tai jalankulkureitti.
Merkinnällä on osoitettu jalankulun ja pyöräilyn reittejä, jotka ovat erityisiä arjen liikkumista
helpottavia yhteyksiä tai joilla on erityisiä virkistysarvoja. Reittien kehittämismahdollisuudet
tulee turvata ja toteutumista edistää yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.

Pyöräliikenteen ja jalankulun yhteystarve.
Merkinnällä on osoitettu koko pyöräily- ja jalankulkuverkostoa olennaisesti parantavia uusia
yhteyksiä, joiden kehittämismahdollisuudet tulee turvata ja toteutumista edistää
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.

Jalankulkupainotteinen alue.
Merkinnällä on osoitettu tori ja keskustan jalankulkuvyöhyke, jolla on kiinnitettävä erityistä huomiota
keskustaa korostavaan kaupunkitilaan, jalankulkijan asemaan ja liikenneratkaisujen yksityiskohtiin.

Viheryhteystarve.
Merkinnällä osoitetaan ekologisen verkoston kannalta merkittävät yhteystarpeet.
Viheryhteyden toteuttaminen ja jatkuvuus tulee turvata merkinnän vaikutusalueella sijaitsevissa
asemakaavoissa.

Raideliikenteen selvitettävä yhteystarve.

Rautatie.
Merkinnällä on osoitettu Sunilan rautatieyhteys siltä osin kuin se on suunnittelualueella.

Tulvavaara-alue.
Ennustetun suurtulvan (keskimäärin kerran 100 vuodessa, N2000) levinneisyysalue.

Konsultointivyöhyke.
Merkinnällä osoitetaan Seveso III -direktiivin mukaisten laitosten konsultointivyöhykkeet.
Suunniteltaessa riskille alttiiden toimintojen sijoittamista suuronnettomuusriskin piiriin kuuluvan
konsultointivyöhykkeen sisälle on kaavaa laadittaessa pyydettävä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
(Tukes) sekä pelastusviranomaisen lausunto.

Venevalkama.
Kohdemerkinnällä on osoitettu venevalkama.

Pääkaasulinja.
Pääkaasulinjan läheisyyteen maankäyttöä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon mitä rakennusten ja
rakenteiden suojaetäisyyksistä ja muista käyttöön ja turvallisuuteen liittyvistä asioista säädetään.

Pääsähkölinja.
Pääsähkölinjan läheisyyteen maankäyttöä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon mitä rakennusten ja
rakenteiden suojaetäisyyksistä sekä muista käyttöön ja turvallisuuteen liittyvistä asioista säädetään.

Yleiskaava-alueen raja.
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Valokuvia Karhulan koululta. (Liiman, 2022). 

Kilpailun arvosteluperusteet

Tuomaristo tulee arvostelussaan painottamaan seuraavia seikkoja:

Arkkitehtonista laatua ja kokonaisotetta
Kaupunkikuvallista ratkaisua ja liittymistä ympäristöön

Rakennuksen muuntojoustavuutta ja ehdotuksen kehityskelpoisuutta

Sisätilojen toimivuutta ja tehokkuutta
• kykyä palvella eri käyttäjäryhmiä yhdessä ja erikseen eri ajankohtina

• oppimisympäristöjen innovatiivisuutta, turvallisuutta ja monipuolisuutta erilaiset
oppijat huomioon ottaen

Ulkotilojen toimivuutta ja viihtyisyyttä
• turvallisia liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä sekä hyviä yhteyksiä tontille eri

liikkumismuodoilla
• ulkotilojen houkuttelevuutta oppimiseen, liikkumiseen ja omaehtoiseen

toimintaan

Teknistaloudellisen ratkaisun onnistuneisuutta
• rakennusratkaisujen, käytön ja ylläpidon kestävän kehityksen mukaisuutta ja

elinkaaritaloudellisuuteen tähtääviä ratkaisuja
• rakenteiden ja teknisten järjestelmien helppoa huollettavuutta ja korjattavuutta

• tavoitteiden mukaista mitoitusta ja kokonaistaloudellisuutta, niin toteutuksen kuin
elinkaarikustannustenkin osalta

Kokonaisratkaisun ansioita pidetään tärkeämpinä kuin osaratkaisujen tai
yksityiskohtien virheettömyyttä.
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2.2 Tilaohjelma

RAKENNUKSEN OSA TILARYHMÄ HUONETILA KPL HYÖTYALATAVOITE(hym2)  LOPULLINEN SUUNNITELMA (hym2)
KOULU perusopetus 6 luokka opetustila, kotiluokat 4 240 240

opetustila, ryhmätyö 2 50 72
peusopetus 7-9 ja lukio eriyttämistilat 1 40 43

laaja-alainen 4 160 153
luokkamuot. erityisopetus 6 240 256
perusopetustila 21 1260 1235

aineopetustilat tekstiilityö 1 126 140
kuvataide 2 240 252
musiikki / kuvataide 1 140 100
fysiikka ja kemia x 298 305
maantieto ja biologia x 280 325
luonnontieteen varastot x 95 89
kotitalous x 360 333
tekninen työ x 430 434

kirjastotilat monitoimitila/mediateekki x 160 162
ruokahuoltotilat ruokasali 1 380 400

linjasto x 70 76
jakelukeittiö 1 100 114

oppilashuollon tilat kuraattorin ja psykologin tilat 4 60 65
oppilaiden tilat oppilaiden wc-tilat x 63,5 66

oppilaiden lokerikot x 54 59
hallinto- ja työskentelytilat rehtorit ja toimistohenk. x 37,5 39

neuvotteluhuone 2 30 33
opettajainhuone x 260 249 Huomioita kilpailuohjelmassa:
opinto-ohjaajan työtila 5 75 81 5-6 erillistä

henkilöstötilat henkilöstön sosiaalitilat 1 27,5 32
henkilöstön wc-tilat x 4 4 sisältyy sos-tiloihin

huoltotoimen tilat siivoustilat x 70 72
kiinteistönhoitotilat x 19 23

KIRJASTO asiakastilat kirjastosali 1 550 560 palvelualue sisältyy
monitoimitila 1 100 110 jaettavissa kolmeksi
ryhmätyöskentelytila 1 40 36
asiakas-wc ja vaatesäilytys 1 10 24

henkilökunnan tilat työhuone 1 13 12 hiljainen työskentely
työhuone 1 13 12 hiljainen työskentely
työhuone 1 27 26 ueammalle työntekijälle yht.
toimisto 1 20 18 nuorisotoimi
henkilökunnan taukotila 1 20 18
sosiaalitilat 1 17 18 yhteinen nuorisotoimen kanssa
varastotila 1 10 10 nuorisotoimelle
varastotila 1 10 10 kausikirjoille

HYÖTYALA YHTEENSÄ 6199,5 6306
hyötyalaan kuulumattomat aula- ja liikennetilat 10 - 25% 1300

tekniset tilat 10 % 624
rakenteet 15 % 945,9

BRUTTOALA YHTEENSÄ 9200 9175,9

Koulukeskuksen tilaohjelma rakentuu yläluokkien, 
lukion, kirjaston ja nuorisotoimen tilakokonai-
suuksista. Laajennusosaan sisältyy näiden lisäksi 
koulun ja kirjaston huoltotilat, sekä hallinnon ja 
oppilashuollon vaatimat tilat. Tilaohjelman laa-
timisen perusteena on peruskoulun ja yläkoulun 
luokka-asteiden 6–9 neljä vuosiluokkaa, sekä 
lukion osalta neljä vuosiluokkaa. Koulukeskuksen 
laskennallinen oppilasmäärä tulisi olemaan 1109. 
Tilaohjelmassa annetut luvut on tuotettu lasken-
nallisesti tämän oppilasmäärän pohjalta. 

Tilaohjelman tarkoitus on yleisesti ottaen toimia 
viitteellisenä ohjeena tilojen määrälle ja mitoi-
tukselle. Kilpailijan oletettiin kuitenkin pystyvän 
selittämään poikkeavuudet ehdotuksensa tila-
ohjelmassa. Diplomityössä esitetty suunnitelma 
mukailee annettua tilaohjelmaa raadollisemmin, 
joten poikkeavuudet tilojen laajuuksissa ovat kaik-
kiaan vähäisiä. 

Koulukeskuksen liikuntahallin tilaohjelma oli 
jätetty kilpailuohjelman ulkopuolelle ja se tul-
laan toteuttamaan erillisenä hankkeena viereisen 
Ahjokodin tontille. Myös kivikouluun toivotut 
muutokset oli jätetty tavara- ja vaatesäilytystä 
lukuun ottamatta pois tilaohjelman keskeisistä 
luvuista. Oppilasmäärän pohjalta tuotettu lasken-
nallinen tavoitehyötyala tulisi olemaan uudessa 
koulukeskuksessa ohjeellisesti noin 6991,5 
hym2. Tähän sisältyisi myös Karhulan kirjaston 
ja Kotkan kaupungin nuorisotoimen yhteenlas-
kettu hyötyala 830 hym2. Uudisosan tavoitteellinen 
bruttoala tulisi olemaan kokonaisuudessaan 9200 
brm2. Tilaohjelmassa on esitetty kilpailuvaiheen 
tilatyypit ja niiden hyötyalatavoitteet, sekä tässä 
diplomityössä esitetyn suunnitelman lopulliset 
laajuudet. 

TILOJEN VÄLISET SYNERGIAEDUT

Kotkan nuorisotoimen toimintatilat sijaitsevat 
tällä hetkellä Karhunkulmassa – nuorisokeskus 
Karhussa. Hankesuunnitelmassa nähtiin, että 
nuorisotoimen siirtyminen samoihin tiloihin 
Karhulan lukion ja yläkoulun kanssa johtaa huo-
mattaviin synergiaetuihin. Koulun taitoaineiden, 
nuorisotoimen sekä kirjaston tilat tulisi sijoittaa 
lähekkäin, sillä siitä seuraisi merkittäviä synergia-
etuja koulun toiminnallisuudelle. Edut nähtäisiin 
myös välinehankinnoissa, jolloin nuorisotoimella 
on mahdollisuus hyödyntää esimerkiksi musiik-
kiluokan välineistöä ja kotitalousluokan keittiötä 
omassa toiminnassaan. Nuorisotoimen ja kirjaston 
tuottamat synergiaedut tunnistettiin koulukeskuk-
sen pedagogisessa hankesuunnitelmassa: nuorten 
on mahdollista hyödyntää kirjaston aineistoa ja 
mediatuotannon tiloja omassa toiminnassaan 
(Kotkan kaupunki, 2021, 3). Koulukeskukseen toi-
vottiin myös mediateekkia, sillä se tarjoaisi hyvät 
mahdollisuudet oppilaiden omatoimiseen opis-
keluun, tiedonhakuun sekä yleiseen oleskeluun. 

Taide- ja taitoaineiden on hyvä sijaita lähellä 
toisiaan. Koulujen suunnittelussa on tyypillistä 
sijoittaa nämä tilat samaan osaan rakennuksessa; 
näin on mahdollista keskittää tilojen tekniikka- ja 
huoltoratkaisut. Tilojen lähekkäisyys helpottaa 
myös iltakäyttäjän liikkumista niiden välillä. Tilat 
on myös helpompi rajata niin, ettei iltakäyttäjällä 
ole pääsyä koulun muihin tiloihin. 



3. Konteksti
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3.1 Karhula

Karhulan keskusta-alueen rakennettua kulttuu-
riympäristöä tarkastellessa tulee aiheelliseksi 
tutkia laajempaa kontekstia. Karhula voidaan 
käsittää Kotkan kaupungin pohjoisena keskuk-
sena. Kymijoen ja Korkeakosken putouksen 
läheisyyteen keskittynyt puuteollisuus ja sen 
edesauttama teollinen kasvu loi Karhulalle sen 
nykyisen sijainnin. Karhulan kehityskaari olikin 
paljolti teollisuuden sanelemaa. Voidaan katsoa, 
että Karhulan alueen kehitys alkoi 1700-luvun 
alussa, kun Hovinsaaren pohjoisosassa sijainnut 
hirsikappeli korvattiin uudella kirkolla. Kirkko 
rakennettiin Korkeakosken jokihaaran rannalle, 
korkean hiekkaharjun päälle vuonna 1720. Kirkko 
palveli ympäröivää saaristoa ja sai aikaan asuinkes-
kittymien syntymisen alueelle. Kirkonkylä alkoi 
muodostua kirkon ympärille. Heligby, kansan 
suussa Helilä, alkoi muodostua alueelle. (Kotkan 
kaupunki, 2020, 7.) 

Sahateollisuus koki läpimurron 1800-luvun puo-
livälissä, kun puujalostusteollisuus mahdollisti 
uuden teollisuuskeskuksen syntymisen Kymijoen 
ja meren risteykseen. Kymijoen suulla on syvät 
ja varsin suojaisat merenlahdet sekä itää ja länttä 
yhdistävä rantatie. Saha- ja hiomateollisuuden 
voidaan katsoa aikaansaaneen teollisuuden aika-
kauden Karhulassa, sillä merenlahdet ovat kel-
vanneet hyvin satamiksi. Karhula alkoi kehit-
tyä joen ja meren muodostamaan risteykseen, 
missä Kymijoki, meri ja suuri rantatie risteävät. 
Karhulan nimi juontaa juurensa Kymin karta-
non alueella sijaitsevasta ratsutilasta, jonka nimi 
oli Karhula (1790-luvun kartassa ”Karaula”). 
Tehtaiden työvoiman puutoksen seurauksena 
tehtaiden omistajat rakennuttivat myös asuntoja. 

Teollisuusrakennuksien ohessa alueelle rakennet-
tiin myös toista sataa työläis- ja virkailija-asuntoa, 
sekä konttori- ja talousrakennuksia. William Ruthin 
perustamien tehdas-alueiden laajetessa pohjoi-
seen rakennettiin myös koulu Karhulanniemelle 
vuonna 1881. Koulun tarkoitus oli huolehtia 
yhteisön lapsien sivistyksestä. Rakennus siirrettiin 
myöhemmin 1900-luvun alkupuolella Rauhalaan, 
missä se toimii nykyisin päiväkotina. (Kotkan kau-
punki, 2020, 7, 10.)

VARHAISIA KESKUSTASUUNNITELMIA

Uusi itä-länsisuuntainen tieyhteys alkoi liikut-
taa yhteisön painopistettä 1930-luvun lopulla, ja 
keskusta alkoi muodostua vähitellen uuden val-
tatien risteyksen tuntumaan. Karhulankulmaan 
rakennettiin kauppojen lisäksi ravintola, pankki ja 
hotelli. Samaan aikaan Helilään siirtyi Kymin kun-
nan palveluita. Alvar Aalto laati A.Ahlström Oy:n 
toimeksiantona uuden keskustasuunnitelman ete-
läiseen Karhulaan vuonna 1937. Suunnitelma kat-
toi pääosin vain asuinrakennuksia eikä juurikaan 
ottanut huomioon olemassa olevia rakennuksia. 
Sota kuitenkin katkaisi kehityksen, ja suunnitel-
mista ainoat mainittavat toteutuneet rakennukset 
ovat PYP:n (Pohjoismaiden yhdyspankin talo) 
liike- ja asuinkerrostalo Karhunkulmassa sekä 
monikerroksinen asuinrakennus ”Shanghai”. 
Osittain toteutunut suunnitelma muistuttaa Alvar 
Aallon Helsingin Olympiakylän suunnitelmia. 
Alvar Aalto laati Karhulalle myös ”regionaali-
kaavan” 1940-luvun alussa, jonka teemat olivat 
selkeästi teollisuuden sanelemaa. (Kotkan kau-
punki, 2020, 12–13.)

Kuva 6. Karhulan Korkeakoski, 1939. 

Kuva 7. Pohjoismaiden yhdyspankin talo, Alvar Aalto 1939. 
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Otto Iivari-Meurman laati Karhulan kauppalan 
ensimmäisen osayleiskaavan 1950-luvun alku-
puoliskolla. Vuonna 1953 laadittu asemakaava 
haki selkeää painopistettä Karhulan keskustalle. 
Kaupunkirakenne keskittyi ryppäiksi nykyisen 
moottoritien (ns. ”kanjonin”) kohdalle. Meurman 
tavoitteli voimakkaasti kasvaneen itä-länsisuun-
taisen ajoneuvoliikenteen seurauksena eritaso-
risteystä alueelle, joka rakennettiin lopulta vasta 
60-luvulla. Kyseisessä kaavassa Karhulan keskusta 
oli piirretty sen nykyisestä sijainnista poikkeavasti 
valtatien pohjoispuolelle. Nykyisessä keskustassa 
onkin sommitelmallisia ja mittakaavallisia yhtä-
läisyyksiä Meurmanin piirtämän asemakaavan 
kanssa. Karhulalle ominainen ilme alkoi muo-
dostua 1950-luvun alkupuolella, kun sen nykyistä 
keskustaa alettiin rakentaa. Puiset pienipiirteiset 
rakennukset saivat väistyä betonisten kerrostalo-
ryhmien tieltä. (Kotkan kaupunki, 2020, 15.)

Arkkitehtiprofessori Olli Kivinen laati suunni-
telmia Karhulan keskusta-alueelle vuonna 1969. 
Hänen suunnitelmansa saivat vaikutteita Itä-
Pasilan brutaalista arkkitehtuurista. Kivisen suun-
nitelmille oli ominaista autoliikenteen mitoittama 
kaupunkitila ja lähiömäinen rakenne. Suunnitelmat 
eivät kuitenkaan toteutuneet sellaisinaan, vaan 
ainoastaan Jumalniemen kauppakeskuksen alue 
toteutui. (Kotkan kaupunki, 2020, 16.)

Karhulan kauppala ja Kymin kunta liitettiin 
Kotkan kaupunkiin vuonna 1977, minkä seu-
rauksena alueen palvelurakenne alkoi vähitellen 
köyhtyä ja rappeutua: alueen kehittäminen ja sen 
henkisen vireyden ylläpito jäi paikallisten yrittäjien 
harteille, mikä puolestaan nostatti korjausvelkaa. 
Tehtaiden sulkemisesta johtunut nuorten muutto-
liike 80-luvulla ja siitä seurannut väestön ikäänty-
minen aiheutti Karhulalle taantumuksellisen tilan. 
Myös kuntaliitoksen mukanaan tuomat lieveil-
miöt vahvistivat palvelurakenteen köyhtymistä. 
(Kotkan kaupunki, 2020, 35.) Rakennuskannan 
ja ympäristön ylläpito oli varsin epäonnistunutta 
ilman minkäänlaista kunnianhimoa: rakennuksia 
on korjattu nopeamman ja edullisimman tavan 
mukaan. Tämä on Karhulan tavoin useiden 
Suomen keskikokoisten taajamien ongelma. 

Karhulan rakennettu ympäristö alkoi muovautua 
nykyiseen tilaansa 1950- ja 1960-lukujen aikana, 
kun kylämäistä ja pienipiirteistä puukaupunkia 
alettiin korvata betoniarkkitehtuurilla ja tiepin-
noituksilla. Karhulan palvelurakenne vaatii uudis-
tamista, ja viitteitä suunnanmuutokseen voidaan 
huomata Karhulan vuoden 2021 yleiskaavassa. 

KARHULAN KESKUSTAN RAKENNETTU 
KULTTUURIYMPÄRISTÖ

Karhulan keskusta on laajasti pinnoitettua ja varsin 
virikkeetöntä autovaltaista aluetta. Yksityisautoilun 
tuottamaa negaatiota ei vielä tunnistettu, kun 
Karhulan keskustaa uusittiin. Yleinen ideaali oli se, 
että kaikkialle tulisi olla mahdollista päästä omalla 
autolla. Vaikka Karhulaa ympäröi laajat viherver-
kostot sekä asuin- ja työpaikka-alueet, on keskusta 
visuaalisesti varsin harmaata ja virikkeetöntä. 

Osmo Sipari oli yksi Karhulan arkkitehtuuria 
merkittävimmin muovannut arkkitehti: hän jätti 
vahvan jäljen alueen rakennettuun maisemaan. 
Hänen suunnittelemat rakennukset olivat muo-
donannoltaan ja materiaalitematiikaltaan selkeitä, 
yksinkertaisia ja rehellisiä. Siparin tasakattoisille 
rakennuksille oli leimallista läpikuultavat ja valoi-
sat liiketilat katutasossa. Nämä rakennukset ovat 
kärsineet kuitenkin ylläpidon laiminlyönnistä ja 
ovat menettäneet niiden ominaiset piirteensä. 
Osmo Siparin suunnittelema vuonna 1958 val-
mistunut seurakuntakeskus Karhulan keskustassa 
kuuluu kolmen modernistisen rakennuksen ket-
juun (kuva 7 & 8). Tämä kokonaisuus muodostaa 
merkittävän osan “kivi-Karhulan” yleisilmeestä. 

Sodan jälkeen kaivattiin pehmeämpää ja ihmis-
läheisempää arkkitehtuuria. Ulla Hjelt oli Osmo 
Siparin ja Meurmanin kanssa rakentamassa toria 
ympäröivää keskustaa 50- ja 60-lukujen taitteessa 
(kuva 9 & 10). Keskusta-alue on mittakaavallisesti 
ja sommitelmallisesti ainutlaatuinen ympäristö. 
Siellä heijastuu teollisuuden ja sitä ympäröivän 
yhteiskunnan kasvu ja kehitys. 

Kuva 8. Osmo Siparin (1958) suunnittelema Karhulan seurakuntatalo. Takana Tapulin asuinkerrostalo.

Kuva 9. Karhulan keskusta 1956. (Edvin Joas, 1956). Kuva 10. Karhulan tori 1983.
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KIVIKOULU

Karhulan kauppalan kasvua seurasi tarve uudelle 
koulurakennukselle. Puukoulun pihapiiri sai 
1950-luvulla täydennystä, kun Ulla Hjeltin suun-
nittelema kivikoulu rakentui paikalleen vaiheittain. 
Koulurakennuksen ensimmäinen osa valmistui 
vuonna 1955, jonka jälkeen koulua laajennet-
tiin useaan otteeseen. Rakennus peruskorjattiin 
vuonna 1998. Kouluun on tehty myös useita 
modifiointeja 2000-luvun alussa. Hallinnon tilat 
uusittiin ja koulun pohjoispuolelle rakennettiin 
hissi. Koulun liikuntasalin julkisivua jäsentävät 
vinot seinäpilasterit ja isot lasipinnat ovat yksi 
koulun arkkitehtuurin erityispiirteitä. Kivikoulun 
tonttia vierustaa Karhulan sairaala sekä Karhulan 
koulukeskuksen uuden liikuntasaliosan tieltä väis-
tyvä Ahjokodin rakennus.

KARHULAN NYKYTILA 

Karhulassa on nykyisin suhteellisen toimiva 
palvelurakenne. Se sisältää esimerkiksi kouluja, 
liikuntatiloja, terveyspalveluja sekä varsin eloi-
san ja viihtyisän torialueen. Karhula toimii noin 
20 000 kotkalaisen lähipalvelukeskuksena ja sillä 
on erinomainen seudullinen sijainti. Se on liiken-
teellinen keskus jolla on laajat työpaikka-alueet. 
Karhula sisältää eri-ikäisiä, yhtenäisiä ja viihtyisiä 
asuinalueita. Sitä ympäröi myös joki, meri ja laajat 
viheralueet. Karhulan vahvaa identiteettiä pyritään 
muuttamaan sen voimavaraksi. 

PUUKOULU 

Karhulan koulun tontilla sijaitsee rakennusmesta-
rina toimineen M.Estlingin suunnittelema vuonna 
1923 valmistunut suomenkielinen yhteiskoulu 
”Puulinna”. Tämä 1920-luvun klassismia edustava 
hirsirakenteinen koulu toimi Karhulan yhteiskou-
luna 50-luvulle saakka, kunnes samaan pihapiiriin 
vaiheittain rakennettu, Ulla Hjeltin suunnittelema 
kivikoulu aloitti toimintansa. Karhulan puukou-
lun kaikki toiminta siirtyi sen sisäilmaongelmien 
vuoksi Opintokeskus Karhuun vuonna 2005, 
ja on ollut tyhjillään siitä lähtien. Puukoulu on 
osayleiskaavassa srE-merkitty, eli suojeltavaksi 
esitetty rakennus. 

Hankesuunnitelman laatimisen yhteydessä laa-
dittiin korjausselvitys sekä rakennushistoriallinen 
selvitys päätöksenteon tueksi. Puukoulun korja-
usaste on selvityksen mukaan 120 %. Laajankin 
peruskorjauksen jälkeen on myös tiedostettava 
rakenteisiin mahdollisesti jäävä riski: on mahdol-
lista, että rakenteisiin jäävät homeitiöt tulevat vai-
kuttamaan ilmanlaatuun myöhemmin. Puukoulu 
ei välttämättä tule peruskorjauksenkaan jälkeen 
täyttämään turvallisen koulurakennuksen kritee-
rejä. Mahdollisen käyttäjän löytäminen on myös 
tämän vuoksi haastavaa. Puukoulu ei näiden 
syiden vuoksi kuulu kilpailualueeseen, vaan sen 
tulevaisuus tullaan selvittämään kilpailun jälkeisen 
asemakaavatyön yhteydessä. 

Kuva 13. Karhulan suomenkielinen yhteiskoulu ”puulinna” (nykyisin ”puukoulu”). 

Kuva 12. Karhulan koulu. Alavasemmalla puretun linja-autoaseman katto. (Carl Irjala, 2020).
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4. Referenssikohteet

0 40 m
Referenssikoulujen  massoittelukaaviot.

Leutschenbach School 

Jätkäsaaren peruskoulu

Opinmäen koulu

Tässä osiossa esitetään esimerkillisiä koulura-
kennuksia, ja tutkitaan niiden arkkitehtuuria sekä 
tilallisia konsepteja. Seuraavissa luvuissa tutki-
tut referenssikohteet olivat tärkeä osa Karhulan 
arkkitehtuurikilpailun pohjatyötä. Tekijän kil-
pailuehdotuksen esisuunnittelu rakentui suurilta 
osin referenssikohteista kerättyihin ja analysoi-
tuihin tietoihin. Havaintoja jäsenneltiin ja lopuksi 
opittuja suunnitteluperiaatteita sovellettiin 
lopulliseen suunnitelmaan. Erityisen tärkeäksi 
tarkkailun kohteeksi osoittautui esimerkkikoulu-
jen maantasokerroksen toimintojen sijoittelu sekä 
rakennuksien huoltoon liittyvät ratkaisut. 

Kohteet on valittu vastaamaan Karhulan kilpai-
lussa annettuja laajuustavoitteita ja oppilasmääriä. 
Koulurakennukset ovat myös toiminnoiltaan vas-
taavanlaisia Karhulan koulukeskuksen kanssa; ne 
ovat luonteeltaan monitoimitaloja ja sisältävät 
tiloja myös muille toimijoille. Ne toimivat lähi-
alueidensa palvelukeskuksina ja toiminnallisina 
keskipisteinä. 

Ulkoarkkitehtuuriltaan ja typologialtaan koulut 
poikkeavat merkittävästi toisistaan. Kohteille on 
kuitenkin yhteistä niiden omaleimainen lähiympä-
ristöstään erottuva arkkitehtuuri. Ne onnistuvat 
liittymään tiiviiseen kaupunkirakenteeseen väljästi 
vahvistaen paikan identiteettiä. Myös kohteiden 
suunnittelua koskeneissa tilallisissa ja kaupunkiku-
vallisissa lähtökohdissa oli paljon samaa Karhulan 
koulunkeskuksen arkkitehtuurikilpailun kanssa. 
Kaikki luvussa esitetyt koulu- ja monitoimiraken-
nukset perustuvat arkkitehtuurikilpailuihin.  
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4.1 Jätkäsaaren koulu

Sijainti
Oppilasmäärä 
Kustannukset
Laajuus
Valmistuminen
Suunnittelija

Hyväntoivonkatu 5, Helsinki
800 
33 000 000 €
8160 m2

2019
AOR Arkkitehdit Oy

”Jätkäsaaren koulu edustaa viimeisintä paradigman 
muutosta suomalaisessa kouluarkkitehtuurissa. Se on 
ensimmäisiä puhdasverisiä nykyisen, vuonna 2016 voi-
maantulleen opetussuunnitelman tulkintaan perustuvia 
peruskoulurakennuksia.” (Summanen, 2020.) 

AOR arkkitehtien suunnittelema Jätkäsaaren 
peruskoulu on kompakti, ilmiöpohjaiseen peda-
gogiikkaan pohjautuva koulurakennus Helsingin 
Jätkäsaaressa. Peruskoulu on rakennettu Helsingin 
kaupungin vuonna 2016 järjestämän arkkitehtuu-
rikilpailun voittaja-ehdotuksen ”Nemo” pohjalta. 
Koulu on nuoren arkkitehtitoimiston ensimmäi-
nen toteutunut julkinen rakennus. Se on myös 
suomen ensimmäisiä, vuoden 2016 voimaantul-
leen opetussuunnitelman pedagogisia tavoitteita 
tukeva uuden ajan oppimiskeskus.

Jätkäsaari on yksi Helsingin nopeimmin kasva-
vista uudisrakentamisalueista. Uuden koulura-
kennuksen koettiin olevan kaupunkikuvallisesti 
keskeisessä asemassa, minkä vuoksi hankkeesta 
päätettiin järjestää avoin arkkitehtuurikilpailu. 
Kilpailun tavoitteena oli löytää peruskoululle kau-
punkitilaa ehostava - arkkitehtonisesti korkealaa-
tuinen ratkaisu, joka palvelisi myös lasten lisäksi 
myös kaupunginosan muita käyttäjiä. Jätkäsaaren 
peruskoulu voitti vuonna 2019 vuoden betonira-
kenne-palkinnon, sekä oli ehdolla vuoden 2022 
Finlandia-palkinnon saajaksi. 

Koulu pyrkii viestimään rauhallisella arkkitehtuu-
rillaan pysyvyydestä. Sen muodonanto ja arkkiteh-
tuuri ovatkin kaupunkikuvallisesti tärkeitä piirteitä: 

julkisena rakennuksena se pyrkii selkeyttämään 
kasvavan asuinalueen identiteettiä. Se erottuu 
omaleimaisella arkkitehtuurillaan selkeästi muusta 
Jätkäsaaren rakennetusta ympäristöstä. Koulu 
istuu soljuvasti tiiviiseen kaupunkirakenteeseen 
lähelle Länsisatamaa. Se sijoittuu asemakaavasta 
poiketen tontin länsilaitaan, ja on tämän vuoksi 
onnistunut muodostamaan rakennuksien väliin 
kompaktin ja varsin toimivan koulupihan. Koulun 
arkkitehtuuri muodostaa bunkkerin kanssa ikään 
kuin visuaalisen parivaljakon, vaikka tältä onkin 
pyritty välttymään sijoittamalla koulu asemakaa-
vasta poiketen toiselle puolelle kilpailutonttia. 

Lopullinen koulurakennus on julkisivumateriaa-
leiltaan poikkeava kilpailuvaiheen suunnitelmiin 
verrattuna. Julkisivusta käy ilmeiseksi, että kil-
pailuvaiheessa esitetyn ensimmäisen kerroksen 
puuaiheista on luovuttu. Puun tilalle on tullut 
käsintehtyä, tummaa paikalla muurattua tiiltä. 
Se luo selkeän kontrastin sen päällä lepäävään 
vaaleaan betonijulkisivuun, sekä keventävät sen 
yleisolemusta tiiviissä kaupunkiympäristössä. 
Julkisivun karkea käsinlyöty tiiliverhoilu kääntyy 
luontevasti sisätiloihin ensimmäisessä kerrok-
sessa, luoden tekstuuria ja vahvistaen materiaalin 
tuntua. Tiilinen podestikerros katutasolla antaa 
rakennukselle helposti lähestyttävän mittakaavan. 
Podestikerroksen päällinen julkisivu on valkoista, 
kuituvahvistettua betonielementtiä. Julkisivun 
leikkisä sommittelu tukee sen luonnetta perus-
koulurakennuksena. Koulu on kolmikerroksinen, 
vaikka ikkuna-aukotuksien pienipiirteisyys vihjaa-
kin korkeammasta rakennuksesta. 

Kuva 14. Näkymä Hyväntoivonkadulta etelään. (Liiman, 2022).
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Rakennuksen keskellä on korkea atriumtila, 
jota käytetään oppilasruokalana, kohtaamis- ja 
tapahtumatilana. Keskeinen sydänaula tekee 
ympäröivistä tiloista yhtenäisempiä, sekä toimii 
visuaalisena siltana koulun muihin julkisiin ja puo-
lijulkisiin tiloihin. Osallistava oppiminen ja kriit-
tinen tiedonhaku ovat entistä tärkeämpiä uusissa 
opetusmenetelmissä. Opettajan ja oppilaan ase-
telma luokissa ei noudata perinteistä mallia, minkä 
vuoksi opetustilat ovat yleiskonseptiltaan poikkea-
via; koulun tilakonsepti perustuu ilmiöpohjaiseen 
pedagogiikkaan. Ilmiöpohjaisella pedagogiikalla 
tarkoitetaan laajojen sisältöjen projektimaista 
opiskelua kokonaisuuksina (Hakola, 2019, 91). 
Oppimistilat muodostuvat lukuisista sydänaulaa 
ympäröivistä soluista ja soluyksiköistä. Tilallinen 
peruskonsepti jakautuu kuuteen soluun, ja yhdessä 
solussa opiskelee päivittäin noin 70–100 oppilasta 

Kuva 15. Koulun sydänaula. (Liiman, 2022) Kuva 16. Oppimissolu. (Liiman, 2022) 

kerrallaan. Rakennuksen betonisen pilarirungon 
pitkät jännevälit mahdollistavat muuntojoustavan 
kokonaisratkaisun. 

Tilat kannustavat yksilö- sekä ryhmätyöhön. 
Tilat ovat pyritty pitämään väri- ja materiaalita-
solla mahdollisimman yksinkertaisina, jotta niiden 
muokkaaminen oppilaiden toimesta olisi mah-
dollista. Koulun kaikista kokeellisimmissa tiloissa 
ei ole ollenkaan sulkevia väliseiniä. Tilat on kui-
tenkin varusteltu liukuverhoilla, jotka mahdol-
listavat tilan jakamisen opetustilanteen luonteen 
mukaan. Avoimet opetustilat edellyttävät rauhal-
lisen materiaalimaailman: visuaalisten ärsykkeiden 
määrä tulee pitää vähäisenä. Toisaalta oppilaiden 
tekemällä taiteella ja koristelulla on mahdollista 
aikaansaada tilallisia virikkeitä, jottei ympäristöstä 
synny oppilaille liian monotooninen.   
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Maantasokerroksen toimintakaavio. 
(Kaavio: AOR arkkitehdit Oy. Muokkaukset: Liiman, 2022). 

1. Pääsisäänkäynti
2. Aulatila
3. Ruokailusali
4. Koulukeittiö
5. Huolto, lastauslaituri
6. Näyttämö
7. Pääporras 
8. Poistumisporras
9. Opinto-ohjaaja
10. Infopiste
11. Neuvotteluhuone
12. Katsomoporras
13. Kuvataide
14. Musiikki
15. Musiikki/Tanssi
16. Tekninen työ
17. Tekstiilityö
18. Teknologia
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“Tekijä on laatinut ehdotuksensa kokonaisvaltaisesti 
ja eläytyen. Ehdotus on kaupunkikuvallisilta ratkai-
suiltaan onnistunut ja se on löytänyt vaivattomasti paik-
kaansa tontilta. Ehdotus tarjoaa kiinnostavan ratkaisun, 
jossa Opinmäestä syntyy luontevalla tavalla sekä koko 
Suurpeltoa palveleva julkinen rakennus että uudenlainen 
kouluympäristö.” (Kilpailun arvostelupöytäkirja, 2012, 
9.)

Opinmäen koulu (Opinmäen koulukeskus/kam-
pus) on Espoon Suurpellossa sijaitseva monitoi-
mirakennus. Koulu- ja päiväkotitoimintojen lisäksi 
sen palvelutarjontaan sisältyy kirjasto ja työväeno-
pisto. Se sisältää myös Espoon nuorisotoimen 
tiloja. Koulun suunnittelusta järjestettiin avoin 
arkkitehtuurikilpailu vuonna 2011, ja rakennuksen 
konsepti perustuu arkkitehti Esa Ruskeepään ja 
Thomas Miyachakin voittajaehdotukseen ”Mäkin 
opin”. Koulu oli ehdolla vuoden 2015 Finlandia-
palkinnon saajaksi. Koulu oli myös ehdolla vuoden 
2017 Mies van der Rohe-palkinnon esikarsinnassa. 

Koulukeskus sijoittuu Suurpellon kaupunkira-
kenteeseen väljästi, ja sen massoittelu synnyttää 
katutilaan suojaisia syvennyksiä sisäänkäynneille. 
Koulukeskuksen inhimillinen ja helposti ymmär-
rettävä arkkitehtuuri sekä materiaalipaletti tukevat 
kestävän rakentamisen periaatteita. Rakennuksen 
yleinen muodonanto on varmaotteista, ja se onnis-
tuu jakamaan toimintoja tarkoituksenmukaisesti 
useisiin vyöhykkeisiin. Käytetyt materiaalit kom-
munikoivat hyvin keskenään: betoni, tiilen ja puun 
keskustelu synnyttää tasapainoisia ja visuaalisesti 
miellyttäviä tiloja. Sisätilojen suuret lasipinnat ja 
niiden tarkat detaljit näyttävät vaikuttavilta sekä 

keventävät yleistä tilakokemusta. Lasipinnoilla 
rajattua sisätilaa on onnistuttu pehmentämään 
liikuteltavien verhojen avulla. Ne vahvistavat 
tilojen visuaalisia rajapintoja sekä niillä on oppi-
mistiloille tärkeitä akustisia ominaisuuksia. Verhot 
onnistuvat vaimentamaan ulkopuolisia ärsykkeitä 
ja luomaan tiloihin yksityisyyttä. Koulun julkisi-
vujen funkisvaikutteinen nauhaikkunoiden ja tiili-
julkisivun sommitelma antaa sille kaupunkimaisen 
identiteetin. 

4.2 Opinmäen koulu

Sijainti
Oppilasmäärä 
Kustannukset
Laajuus
Valmistuminen
Suunnittelija

Lillhemtintie 1, Espoo 
1000
52 000 000 €
16700 m2

2015
Esa Ruskeepää

Kuva 17. Näkymä kohti koulun ja kirjaston pääsisäänkäyntejä. (Antti Canth/Esa Ruskeepää, 2015). 
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Käsityönluokat avautuvat kadulle ja virkistävät 
katutilaa. Tilojen iltakäyttö valaisee koulun 
edustaa pimeällä. 

Koulussa on runsaasti oppilaille suunnattuja 
oleskelu- ja kohtaamispaikkoja. 

Osa muunneltavista luokkatiloista on erotettu 
koulun liikennöintitiloista akustisilla verhoilla. 

Koulun lattiamateriaalit on liikennöintitiloissa 
helposti siivottavia ja hoidettavia. Opetustilat 
ovat kengättömiä. 

Koulukeskuksen pykältävä noppamainen massoit-
telu ottaa mielenkiintoisella tavalla kantaa lapsen 
fysikaaliseen kasvuun, luoden lapsen varhaista 
oppimista mukailevan kasvuympäristön. Koulu 
ikään kuin kasvaa lapsen mukana. Päiväkodin ja 
alakoulun tilat sijoittuvat rakennuksen pienempiin 
nappuloihin, kun taas yläkoulu sijoittuu koulun 
suurempiin osiin kadun puolella. Koulun inhimil-
linen mittakaava muodostaa lapselle mielekkään 
pedagogisen kasvuympäristön. Rakennus jakautuu 
tehokkaasti julkisiin, puolijulkisiin ja yksityisiin 
tiloihin (Rakennuslehti, 2012). Koulun oppi-
misympäristöjen tilakonsepti perustuu tutkivan 

oppimisen malliin, jossa oppijalla on aktiivinen 
rooli tiedon jäsentämisessä ja tuottamisessa 
(Saarinen, 2016, 18). Tilakonsepti jakaa luokat ja 
työskentelytilat ansiokkaasti eri käyttäjäryhmien 
tarpeiden mukaan. Yhteiset aulatilat ja pääportaat 
sitovat eri käyttäjäryhmien toiminnot yhteen. 

Opinmäen koulun piha-alue on tiivis ja virikkeel-
linen. Piha on kuitenkin suurilta osin päällystettyä, 
ja voi antaa ankean vaikutelman sen toiminnal-
lisuudesta. Todellisuudessa koulua ja sen pihaa 
ympäröi laajat viheralueet ja -yhteydet. 

Kuvat: (Liiman, 2022) 
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1. Pääsisäänkäynti
2. Aulatila
3. Ruokailusali
4. Koulukeittiö
5. Huolto, lastauslaituri
6. Katsomo, näyttämö
7. Pääporras 
8. Poistumisporras
9. Opetussolu
10. Koulutustila
11. Kirjasto
12. Nuorisotilat
13. Kuvataide
14. Musiikki
15. Tekninen työ
16. Tekstiilityö
17. Korkea opetuspiha
18. Kotitalous
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oppilaat

Sisäänkäynti, 
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Sisäänkäynti, 
oppilashuolto

1. Sisäänkäynti, 
iltakäyttö

5.

5.

3.

4.
3.

4.

1.

10.

Koulupiha.

Pysäköinti.

Pysäköinti.

Hentebynkatu

Lillh
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tie

Lillhemtintie

8.

8.

8.

8.

8.

30 m3 150  

Sisäänkäynti, 
liikuntahalli

Maantasokerroksen toimintakaavio. 
(Kaavio: Arkkitehtitoimisto Esa Ruskeepää Oy. Muokkaukset: Liiman, 2022). 
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4.3 Leutschenbach School 

Sveitsin Zurichin pohjoisosassa sijaitseva 
Leutschenbachin koulurakennus on kunnianhi-
moinen arkkitehtuurin ja insinöörityön taidon-
näyte. Sveitsin 1990-luvun lopun pedagogiset 
suunnanmuutokset ohjasivat koulun suunnitte-
lua vuonna 2005 järjestetyssä avoimessa arkki-
tehtuurikilpailussa. Kyseisen kilpailun punaiseksi 
langaksi muodostui avoimia oppimistiloja suosiva 
pedagoginen konsepti, jossa tilakokonaisuudet 
muodostuvat avoimista ja helposti muunneltavista 
oppimistiloista. (Lentz, 2012.) Koulun suunnitte-
lussa kiinnitettiin paljon huomiota projektiluon-
toista työskentelyä sekä ryhmätyöskentelyä pai-
nottavaan oppimiseen. Leutschenbachin koulun 
tilallinen ja arkkitehtoninen konsepti perustuu 
kilpailun voittajaehdotukseen ”Moku” (Japania. 
Suomeksi ”Hiljaisuus”). (Stebler, 2010.) 

Leutschenbachin alueen arkkitehtuuri mukailee 
sodan jälkeistä romantiikkaa, mutta viimevuosien 
vilkas asuinrakentaminen on muuttanut ympä-
ristön yleisilmettä. Tälle entiselle teollisuusalu-
eelle rakennettu koulurakennus on alueen kor-
keatavoitteisen kehitysprosessin aikaansaannos. 
(Stebler, 2010.) Koulun kaupunkikuvallinen ilme 
on koulurakentamisen trendeistä poikkeava; lasin, 
betonin ja metallisten runkorakenteiden kokonai-
suus käy voimakasta keskustelua ympäristönsä 
kanssa. Pistetalomainen ratkaisu on kompakti 
ja mahdollistaa rakennukselle arkkitehtonisesti 
yksinkertaisen yleisilmeen. Koulurakennus onkin 
arkkitehtonisesti äärimmilleen yksinkertaistettu, 
vaikka se onkin toiminnallisesti todella monipuo-
linen ja muunneltava. 

Pilariton rakennejärjestelmä mahdollistaa moni-
puoliset ja äärimmäisen avoimet tilaratkaisut. 
Jokaisen luokan edustalla on avoin yhteinen 
työskentelytila, jossa opettajien on mahdollista 
järjestää luokille yhteisiä projektiluontoisia ope-
tustilaisuuksia. Koulu onkin pohjaratkaisuiltaan 
helposti muunneltava: opettajien on mahdollista 
muuttaa opetustiloja haluamaansa käyttöön oppi-
laiden tarpeiden ja opetuskäytäntöjen muuttuessa. 
(Stebler, 2010.) 

Kuva 18. Dario Pfammatter, 2013 

Sijainti
Oppilasmäärä 
Kustannukset
Laajuus
Valmistuminen
Suunnittelija

Saatlenfussweg 3, 8050 Zürich, Sveitsi
350
51 000 000 €
9840 m2

2009
Christian Kerez
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Kuva 19. Walter Mair, 2013. Kuva 21. Näkymä viidennen kerroksen aulatilasta. (Walter Mair, 2013). 

Koulun yksinkertainen tilakonsepti jakautuu jul-
kisten, puolijulkisten ja yksityisten tilavyöhyk-
keiden muodostamiin kokonaisuuksiin. Rungon 
keskellä sijaitsee kaksisuuntainen porraskuilu – 
koulun vertikaalisen liikkeen ydin. Porraskuilujen 
edustalla sijaitsee opetusluokkien keskeiset oppi-
misaulat, jossa oppilaat työskentelevät yhteisten 
projektien parissa. Aulatiloja reunustaa luonteel-
taan yksityisemmät luokkatilat. Kahteen suuntaan 
kulkevat porrassyöksyt jakavat peruskoulun ja 
yläasteen omiin vyöhykkeisiin. Portaat kohtaavat 
koulun viidennessä kerroksessa, jossa tilat ovat 
luonteeltaan julkisia. Viidennessä kerroksessa 
sijaitsee esimerkiksi koulun auditorio ja kirjasto. 

Koulun toiminnot sijoittuvat poikkeuksellisesti 
useaan kerrokseen, muodostaen runsaasti verti-
kaalisia liikevirtoja sen sisälle. Sen lasinen ja läpi-
kuultava rakenne- ja materiaalitematiikka luovat 
yksinkertaisuudellaan mielenkiintoisia tilojen sar-
joja. Valoa läpäisevät lasilankku-väliseinät luovat 

paljon visuaalisia siltoja tilojen ja toimintojen 
välille. Tilojen avoimuus voi kuitenkin aiheuttaa 
haasteita opetustilanteeseen, missä keskittyminen 
ja ulkoisten häiriötekijöiden minimointi on tär-
keää. Lasipinnat luovat toisinaan tilanteen, missä 
koulua ympäröivä maisema ja luonto luo sisäti-
loihin virikkeellisiä opetusympäristöjä. Koulun 
liikuntatilat sijaitsevat rakennuksen ylimmässä ker-
roksessa. Liikuntasali valaisee lyhtymäisesti ympä-
ristöään, kun paikalliset liikuntakerhot ottavat sen 
käyttöönsä iltaisin.

Voisi kuvitella, että koulun äärimmilleen yksin-
kertaistetun pohjaratkaisun aiheuttama runkosy-
vyys synnyttäisi paljon huonosti valaistuja tiloja. 
Ongelma on onnistuttu kuitenkin välttämään pila-
rittomalla runkorakenteella. Sulkevien väliseinien 
vähäinen määrä sekä tiloja jakavat läpikuultavat 
profiililasiseinät luovat luonnonvalolla täyttyviä 
tiloja. Koululle myönnettiin kansainvälisen The 
Daylight Award -palkinnon kunniamaininta.   

Kuva 20. Näkymä liikuntasalista.   
(Alexander Jaquemet, 2014). 
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1. Sisäänkäynti
2. Keittiö, ruokailu
3. Kohtaaminen, työskentely, leikki
4. Pääportaikko
5. Poistumisporras
6. Opetustila
7. Yhteinen aulatila, ryhmätyöskentely
8. Wc-tila
9. Tekniikkatila
10. Kirjasto
11. Monikäyttöinen tila
12. Henkilökunta, hallinto
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Ulkotilaa

Tyyppikerroksen toimintakaavio
(Kaaviot: Liiman, 2022).
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4.4 Arkkitehtuurikilpailut

Arkkitehtuurikilpailut ovat hyvä tapa etsiä laaduk-
kaita ja innovatiivisia ratkaisuja rakennushank-
keille. Yhä useamman kouluhankkeen suunnit-
telu toteutetaan arkkitehtuurikilpailun pohjalta. 
Suomessa on järjestetty lukuisia arkkitehtuurikil-
pailuja koulu- ja monitoimirakennuksista, mikä 
on johtanut poikkeuksellisen ansiokkaisiin ratkai-
suihin. On myös todettava, että arkkitehtuurikil-
pailut saattavat olla paras tapa koulusuunnittelun 
korkean laatutason takaamiseksi. (Chiles, Evans, 
Holder & Kemp, 2015, 17–18.)

Arkkitehtuurikilpailut järjestetään Suomessa usein 
avoimena, eli toisin sanoen kilpailu on avoin kai-
kille Euroopan Unionin ja sen hankintalainsää-
dännön piiriin kuuluvien maiden kansalaisille ja 
oikeushenkilölle voimassa olevien lakien ja sopi-
musten mukaisesti (Kotkan kaupunki, 2022a, 28).  
Kilpailulla varmistetaan hankkeen tilallisten rat-
kaisuiden onnistuminen sekä korkean arkkitehto-
nisen laadun täyttyminen. 

Diplomityössä esitetyn Karhulan koulukeskuksen 
kilpailuvaiheen luonnossuunnittelussa on hyödyn-
netty erilaisten arkkitehtuurikilpailuiden arvoste-
lupöytäkirjoja. Referenssikohteiksi on valittu ensi-
sijaisesti kilpailuissa palkittuja ehdotuksia, mutta 

myös muita ylempään arvosteluluokkaan sijoit-
tuneita töitä. Referensseiksi on valittu Suomessa 
viimeisen kymmenen vuoden aikana järjestet-
tyjen kilpailujen ehdotuksia sillä periaatteella, 
että tilaohjelman laajuus ja rakennuksen käyttä-
jäkunta olisivat mahdollisimman samankaltaisia. 
Arkkitehtuurikilpailuista oli myös mahdollista 
poimia koulusuunnitteluun liittyviä ajankohtai-
sia trendejä. Kilpailuissa oli perusratkaisuiltaan 
huomattava määrä samankaltaisia ehdotuksia. 
Maantasokerroksen ratkaisujen samanlaisuus 
näkyi erityisesti taide- ja taitoaineiden sijoittelussa.   

Kilpailuun osallistuessa koin tärkeäksi perehtyä 
arkkitehtuurikilpailuihin ja koulusuunnitteluun 
liittyviin ajankohtaisiin trendeihin. Aloitin tiedon-
haun tutkimalla erilaisia sosiaalisen median kana-
via, kuten Instagramia ja Behance-verkkosivua. 
Seurasin suomalaisten ja ulkomaisten arkkitehti-
toimistojen sosiaalisen median tilejä ja niiden tuot-
tamaa sisältöä. Erityisen hyödylliseksi osoittautui 
ne tilit, joissa julkaistiin arkkitehtuurikilpailuissa 
menestyneiden toimistojen tekemiä kilpailuvi-
sualisointeja (kuva 22). Koin tärkeäksi tunnistaa 
arkkitehtuurivisualisointiin liittyvät ajankohtaiset 
trendit, sekä oppia hyödyntämään niitä oman kil-
pailuehdotuksen esitystavassa.   

Kuva 22. Winnersdaily, 2022. 
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Kuva 23. Mettä, AOR Arkkitehdit Oy. (yl.)
Kuva 24. Kerkkä, Verstas Arkkitehdit Oy. (al.)

LAMMINRAHKAN KOULUKESKUKSEN 
AVOIN ARKKITEHTUURIKILPAILU, 2020. 

Kyseisellä Kangasalaan sijoittuvalla arkkitehtuuri-
kilpailulla oli merkittävä rooli Karhulan koulukes-
kuksen kilpailuehdotusta työstäessä. Kilpailuohjelma 
oli hyvin samankaltainen Karhulan kilpailun kanssa, 
siispä sen ehdotukset sopivat hyvin referensseiksi 
esisuunnittelua varten. Tarkastelun kohteeksi valikoi-
tui kilpailun ylemmän arvosteluluokan ehdotukset. 
Suunnitelmien tilallinen konsepti perustui pääosin 
toimintojen jakamiseen pienempiin yksiköihin. AOR 
arkkitehtien ehdotus ”Mettä” oli toiminnoiltaan 
äärimmäisen hajautettu. Toiminnot jakautuivat usei-
siin rakennuskappaleisiin kouluruokalan ympärille. 
Käsityön luokat, ruokala sekä koulukeittiö oli ehdo-
tuksessa sijoitettu erityisen toimivasti huoltopihan 
ympärille. 

Koulun ulkoarkkitehtuurin persoonalliset puuai-
heet sekä funkisvaikutteinen sommitelma erottaa 
sen muista ehdotuksista. Piirustuksien ja näkymien 
tarkka ja huolellinen esitystapa tekivät suunnitelman 
kokonaisratkaisusta vakuuttavan. Verstas arkkiteh-
tien ehdotus ”Kerkkä” oli esitystavaltaan vaatimaton 
mutta tilaohjelma oli kokonaisratkaisultaan luonte-
vasti jäsennelty. Erityisen onnistuneeksi osoittautui 
taide- ja taitoaineiden sijainti erillisessä siivessä niin, 
että myös palvelukeittiötä on mahdollista palvella 
samalta huoltopihalta.  Sen ulkoarkkitehtuuri inspi-
roi yksinkertaisuudellaan, mutta sen aiheet tuntui-
vat kaupunkikuvallisesti irrallisilta. Koulukeskuksen 
rakennusmassojen erikorkuiset kattomuodot tukivat 
koulun tilakonseptin jäsentelyä.
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Kuva 25. Valkoinen piha, AS LL TK Arkkitehdit Oy. (yl.) 
Kuva 26. Katras, Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy. (al.)

SAMMONTALON AVOIN 
ARKKITEHTUURIKILPAILU, 2018. 

Lappeenrannan kaupunki haki avoimella suunnit-
telukilpailulla ratkaisua monitoimirakennukselle, 
joka toimisi koulun lisäksi lähialueen palvelukes-
kuksena. Kyseinen arkkitehtuurikilpailu valikoi-
tui referenssiksi, koska sen kilpailuohjelma oli 
hyvin samankaltainen Karhulan kilpailun kanssa. 
Annettu tilaohjelma sisälsi esimerkiksi tiloja nuo-
risotoimelle sekä kirjastolle. Tilaohjelman laa-
juusluvut perustuivat yli 1000 oppilaspaikkaan. 
Kilpailun ylemmän arvosteluluokan ehdotukset 
olivat ansiokkaasti ja vakuuttavasti esitetty. Ne 
olivat yleisesti rakentamistavoiltaan yksinkertaisia 
ja pitkäikäisiä. Vaikka ne olivatkin typologioiltaan 
samankaltaisia, olivat ne ulkoarkkitehtuuriltaan 
toisistaan erottuvia. 

Ehdotuksien tilakonseptien samankaltaisuus hel-
potti niiden tarkastelua: rakennukset perustuivat 
toimintojen hajauttamiseen keskiössä olevan 
aulatilan ympärille. Kilpailun ehdotukset olivat 
kaikkiaan esitystavaltaan huoliteltuja. AS LL TK 
-arkkitehtien voittajaehdotus ”Valkoinen piha” 
erottui esitystavaltaan muista. Sen havainnekuvissa 
ja julkisivupiirustuksissa onnistuttiin korostamaan 
koulun ulkoarkkitehtuurin ansiokasta muodo-
nantoa ja materiaalitematiikkaa. Suunnitelma oli 
perusratkaisuiltaan selkeä ja toiminnallisesti har-
kittu. Taide- ja taitoaineet sijoittuivat kirjastopal-
velujen ja nuorisotoimen viereen, jolloin ne tuotta-
vat mittavia synergiaetuja keskenään. Ehdotuksen 
esitysmateriaali oli kokonaisuudessaan taitavasti 
sekä huolellisesti laadittu. Suunnitteluun oli sel-
keästi eläydytty. 
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Kuva 27. Metsäaukio, Fors Arkitekter & Blomqvist Arkitektur. (yl.)
Kuva 28. Nappulaliiga, AOR Arkkitehdit Oy. (al.)

MAATULLIN KOULUN AVOIN 
ARKKITEHTUURIKILPAILU, 2021.

Helsingin kaupunki järjesti Maatullin palvelu-
rakennuksesta avoimen arkkitehtuurikilpailun 
Tapulinkaupunkiin sijoittuvasta 700 oppilaan 
koulu- ja palvelurakennuksesta. Kyseisen kil-
pailun palkintoluokan ehdotukset inspiroivat 
typologioillaan sekä ulkoarkkitehtuurillaan. 
Koulurakennuksien massoittelu oli linjakasta ja 
yksinkertaista. Kilpailussa toisena palkittu AOR 
arkkitehtien ehdotus ”Nappulaliiga” oli koko-
naisratkaisultaan yleisesti onnistunut, mutta toi-
mintojen hajauttaminen keskuskäytävien varrelle 
synnytti pitkiä reittejä tilakokonaisuuksien välille 
(Kilpailun arvostelupöytäkirja, 2021, 42). 

Ehdotuksissa oli esitetty toimintoja kokoava kes-
kusaulatila koulusuunnittelun trendeistä poiketen 
matalana tilana. Tämä on koulun äänimaailman ja 
akustisten olosuhteiden kannalta hyvä ratkaisu, 
mutta se voi rikkoa koulurakennuksessa koettua 
yhteisöllisyyttä ja yhtenäisyyttä. Visuaaliset sillat 
tilojen välillä jäävät vähäisiksi ja navigointi kou-
lussa hankaloituu. Ehdotuksien havainnekuvat 
olivat huolellisesti laadittuja ja sommitelmallisesti 
hyvin samankaltaisia. Pohjapiirrokset olivat esi-
tetty huolellisesti ja tarkasti kalustettuina. Kilpailun 
voittanut ehdotus ”Metsäaukio” (Fors Arkitekter 
& Blomqvist Arkitektur) oli toiminnalliselta kon-
septiltaan erinomainen ja onnistui jakamaan tila-
ryhmät tarkoituksenmukaisesti lähelle toisiaan, 
muodostaen kompaktin ja pienimittakaavaisen 
julkisen rakennuksen. Voittajaehdotus oli arkki-
tehtuuriltaan selkeä ja mittakaavaltaan miellyttävän 
ihmisläheinen, mutta yleisilmeeltään vaatimaton 
ja jokseenkin ”parakkimainen”.  



5. Suunnitelma
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5.1 Keskeiset tavoitteet

Suunnitelman tavoitteena on visioida ainutlaatui-
nen koulukeskus. Sen ensisijaisena tavoitteena on 
muodostaa erinomainen pedagoginen alusta, sekä 
toimia keskustatilaa toiminnallisesti ja kaupunki-
kuvallisesti elävöittävänä julkisena rakennuksena. 
Sen tulee toimia lähikirjastona ja tarjota runsaasti 
iltapäivätoiminnan palveluja paikallisille toimijoille. 
Koulukeskuksen tulee myös olla arkkitehtonisesti 
esimerkillinen ja alueen kaupunkikuvallista arvoa 
kohottava julkinen rakennus. Päämääränä oli suun-
nitella vähähiilinen ja pitkäikäinen puurakennus, 
jonka kokonaistilakonsepti soveltaa muunneltavia 
ja joustavia tilaratkaisuja sekä on rakenteiltaan ter-
veellinen ja tarkoituksenmukainen. 

Tässä osiossa esitellään ensimmäiseksi suunnitel-
man typologiset ja kaupunkikuvalliset lähtökohdat, 
jonka jälkeen kuvaillaan tapoja, joilla tavoiteltiin 
koulurakennuksen sekä pedagogisten että toimin-
nallisten tavoitteiden täyttymistä. Jälkimmäisessä 
luvussa esitetään rakennuksen tilallinen konsepti, 
sekä siihen pohjautuvat oppimis- ja opiskeluym-
päristöt. Lopuksi selostetaan terveellisen ja tur-
vallisen koulurakennuksen täyttymisen periaatteet, 
sekä esitellään koulukeskuksen rakentamistapa.  

PEDAGOGISET TAVOITTEET

Suunnittelun lähtökohdat perustuivat koulukes-
kuksen pedagogisen hankesuunnitelmassa sekä 
annetussa kilpailuohjelmassa selostettuihin pää-
määriin. Lähtökohdat pohjautuvat koulun peda-
gogisien ympäristöjen terveellisyyteen ja turvalli-
suuteen. Koulurakennuksen tulee edistää oppilaan 
psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia. Sen tulee myös 
olla sosiaalisesti turvallinen paikka edistämään 

oppilaan kasvua, terveyttä ja oppimista. Koulun 
muodostaman opiskeluympäristön tulee myös 
lisätä ja ylläpitää opiskelumotivaatiota. (Jetsonen, 
2011, 8.)

Terveellinen vuorovaikutus on toimivan oppimis-
ympäristön perusta. Opiskeluympäristöjen tulisi 
mahdollistaa positiiviset kanssakäymiset opetta-
jien ja oppilaiden kesken. Kouluympäristön tulee 
myös ennaltaehkäistä väkivaltaa ja kiusaamistilan-
teita. Koulurakennuksen tulee soveltua moneen 
käyttöön. Sen tulee tarjota tilat koulupäivän 
ulkopuolella tapahtuvaan urheilu- ja virkistystoi-
mintaan. Tämä vaatii suunnittelulta huomattavaa 
arkkitehtonista joustavuutta. 

TILAT JA TOIMINTAKULTTUURI

Tulevaisuuden oppimisympäristöjen monipuoli-
sen hyödyntämisen tulee lisätä jatko-opintojen, 
työelämän sekä tieto- ja viestintäteknologian 
tuntemusta monella tapaa. Tilojen tulee myös 
kohottaa opiskelumotivaatiota, ja auttaa oppilasta 
löytämään omat vahvuutensa. Niiden tulee olla 
monialaisesti rikastuttavia sekä pedagogisesti ja 
toiminnallisesti tarkoituksenmukaisia. 

Koulun toimintakulttuurin tulee tukea opiskeli-
jan omaa aktiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa. 
Koulukeskuksen suunnitelmassa näitä seikkoja 
tukee lukuisat kohtaamis- ja kokoontumistilat, 
sekä lukion itseopiskelutilat, kuten myös kirjasto ja 
mediateekki. Näiden tilojen tulee edistää oppilaan 
mahdollisuuksia osallistua opiskeluympäristön ja 
sen toimintakulttuurin kehittämiseen. Niiden tulee 
myös kehittää myönteistä asennetta oppimiseen. 
(Valtioneuvosto, 810/2018, 4 §.) 
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5.2 Sijainti

Voimassa olevan osayleiskaavan mukaan suunnit-
telualue kuuluu julkisten palveluiden ja hallinnon 
alueeseen, mutta on myös osa keskustatoiminto-
jen aluetta. Alue on tarkoitettu myös täydennys-
rakentamiselle. Suunnittelualue rajautuu tiukasti 
Vesivallintien ja Vesitorninkadun muodostamalle 
risteysalueelle. Alueen tieverkkoa on tarkoitus 
kehittää jalankulku- ja pyöräilijäpainotteiseksi. 
Koulukeskus sijaitsee Karhulan koulun tontilla 
285–31–6–2 sekä entisen linja-autoaseman ton-
tilla 285–31–32–2. Näiden tonttien väliin jäävä 
Matkakuja kuuluu myös suunnittelualueeseen.  

Karhulan uusi koulukeskus sijoittuu 
Vesitorninkadun varrelle, puretun linja-auto-
aseman paikalle. Rakennus muodostaa luonnol-
lista jatkumoa tärkeälle torialueelle voimistaen 
Karhulan keskustan identiteettiä. Katulinjan suun-
taisesti pykältävät massat synnyttävät viihtyisää 
ja kaupunkikuvallisesti rikasta keskustatilaa, sekä 
muodostavat maisemallisesti rauhallisen ympäris-
tön. Laajennusosan suunnitelma liittyy kivikou-
luun sisäyhteyksin koulun nykyisen koulukeittiön 
ja ruokasalin kohdalla, muodostaen kivikoulun 
kanssa kevyen ja linjakkaan kokonaisuuden. 

Karhulan kirjasto on sijoitettu koulukeskuksen 
lounaiskulmaan, Vesivallintien ja Vesitorninkadun 
risteykseen, jossa se muodostaa saumattoman jat-
kumon tien toisella puolella sijaitsevan torialueen 
kanssa. Kirjasto palvelee käyttäjiä aamusta iltaan, 
ja on tiiviissä yhteydessä myös muiden koulura-
kennuksen käyttäjien kanssa. Koulukeskus luo 

muiden keskustatoimintojen kanssa kaupunkiku-
vallisesti tärkeän ja toiminnallisesti virikkeellisen 
ydinalueen. Koska koulukeskuksen tontti sijoittuu 
osin moottoritien aiheuttamalle melualueelle, on 
kirjaston tilat sijoitettu tontin eteläiseen nurkkaan 
melualueen ulkopuolelle. 

Koulukeskuksessa on useita sisäänkäyntejä, ja ne 
sijaitsevat toiminnallisesti keskeisissä paikoissa. 
Kadun puoleinen sisäänkäynti sijaitsee kirjaston 
sisäänkäynnin kanssa kaupunkikuvallisesti tär-
keässä katutilan risteyskohdassa. Taide- ja taito-
aineiden iltakäytön sisäänkäynti on sijoitettuna 
myös Vesitorninkadun varrelle keskeiselle pai-
kalle. Koulupihan puoleinen pääsisäänkäynti on 
sijoitettu Kivikoulun ja uudisosan muodostaman 
kulmauksen liityntäkohtaan. Nuorisotoimen ja 
koulun henkilöstön erillinen sisäänkäynti sijaitsee 
koulupihan puolella, ja on sijoitettu iltakäyttö sekä 
kulunvalvonta huomioiden. Kivikoulun pääsisään-
käyntiä on muutettu niin, että eteistilaan mahtuu 
tilat oppilaiden kenkä- ja vaatesäilytykselle.   

Kaukoliikenteen linja-autot lopettavat liikennöin-
nin keskusta-alueella. Tarkoitus on, että bussit 
jatkavat pysäkkien jälkeen rampin kautta takaisin 
moottoritielle. Vilkkaan bussiliikenteen vähenty-
minen vapauttaa Vesitorninkadulta tilaa kevyelle 
liikenteelle, sekä helpottaa koululle saapuvien 
oppilaiden kulkemista alueella. Osa saattoliiken-
teestä ohjataan koulupihan edustalle Vesivallintien 
varrelle. 

Purettu inja-autoasema

Vanha linja-autopysäkki

Vanha linja-autopysäkki

Uusi linja-autopysäkki

Uusi jättöalue
Uusi linja-autopysäkki

Karhulan koulu

Vesitorninkatu

Vesivallintie

Toivelinnankatu

(M
atkakuja)

Tori

Alueen liikennejärjestelyt. 

Karhulan koulu

Vesitorninkatu

Vesivallintie

Toivelinnankatu

(M
atkakuja)

Tori (Jalankulkupainotteinen alue)

Alueen pyöräily- ja jalankulkuyhteydet. 

Koulukeskus ˜ 9176 brm2

Autopaikat 19 kpl
Polkupyöräpaikat 300 klpl
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Tonttianalyysi 1:1000

1. Kilpailuohjelmassa painotettiin koulukeskuk-
sen kirjaston keskeistä sijaintia. Kirjaston tuli olla 
helposti saavutettavissa Karhulan keskustan tori-
alueelta, Vesitorninkadun länsipuolelta. 

2. Koulupihan puustoa tuli säilyttää mahdolli-
suuksien mukaan. Sunnittelualueella on paljon 
korkeita mäntyjä, ja niistä suurin osa on säilytetty 
koulukeskuksen suunnitelmassa. 

3. Kilpailualueen pohjoinen osa ei sovellu uudis-
rakentamiselle. Se on myös moottoritien aiheut-
tamalla melualueella. Tähän kohtaan on suun-
nitelmassa sijoitettu henkilöstön parkkipaikkoja.

4. Koulun tontilla sijaitsevan Puukoulun tulevai-
suus selviää kilpailun jälkeisessä asemakaavatyössä. 
Tässä suunnitelmassa puukoulu on säilytetty ton-
tilla, mutta sen mahdolliseen käyttötarkoitukseen 
tai toimintoihin ei olla otettu kantaa.

5. Kivikoulun juhlasalin laajennuksen julkisivut 
toivottiin kilpailussa jäävän näkyviin, sillä ne ovat 
kaupunkikuvallisesti merkityksellisiä. Viistot pilas-
terit ja isot ikkunapinnat rytmittävät sen etelä- ja 
pohjoisjulkisivua. 

6. Toivelinnankatu muuttuu yksisuuntaiseksi.
Koulukeskuksen huolto tapahtuu tontin pohjois-
puolelta, liikennekäytöstä poistuvan Matkakujan 
ja Toivelinnankadun risteyksestä. 

7. Ympäröivää tieverkkoa kehitetään jalankulku- 
ja pyöräilypainotteiseksi. Vesitorninkadun ja 
Vesivallintien tielinjaukset on suunnitelmassa 
päivitetty konsultin luonnoksen pohjalta.

8. Ympäröivän rakennuskannan vesikattojen kor-
komaailma asetti rajaehdot koulukeskuksen  mas-
soittelun lähtökohdille. Koulukeskuksella tulisi 
olla ihmisläheinen ja pienipiirteinen mittakaava. 
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Valokuvia Karhulan koulun ympäristöstä. (Liiman, 2022).



Asemapiirros 1:500 0 5 10 20 40 m 
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Koulukeskus viestii arkkitehtuurillaan kestävästä 
ja korkealaatuisesta rakentamisesta. Se on pieni-
mittakaavaista ja helposti luettavaa. Se pyrkii kes-
kustelemaan ympäristönsä kanssa ja tulkitsemaan 
ympäröivien rakennuksien arkkitehtonisia nyans-
seja. Uudisosan julkisivun vaaka- ja pystyaiheet 
ovat saaneet inspiraationsa viereisen kivikoulun 
täsmällisesti rytmitetystä ikkunariveistä sekä juh-
lasalin laajennuksen kaltevista pilastereista. Sillä 
on kivikoulun tavoin ihmisläheinen mittakaava 
ja rauhallinen yleisilme. Rakennuksen käyttäjälle 
ja sen arkkitehtuurin kokijalle on oleellista ympä-
ristönsä kokeminen immateriaalisesti, esteettisesti 
ja tunneperäisesti. Koulu edellyttää arkkitehtuuril-
taan tarkoituksenmukaisuutta, koska käyttäjäko-
kemus muovaa kokemusta myös arkkitehtuurista. 
(Nuikkinen, 2009, 91.)

Laajennusosan ensimmäisen kerroksen julkisivu 
on vaaleaa rappausta ja laajoja lasipintoja. Rapattu 
julkisivupinta on helppohuoltoinen ja materiaalina 
kaunis. Se myös sopii hyvin yhteen kivikoulun 
materiaalimaailman kanssa. Rapatulla podestiker-
roksella on helposti lähestyttävä mittakaava ja se 
luo mielekästä keskusta-arkkitehtuuria; se antaa 
koululle julkiselle rakennukselle tyypillisen arvok-
kaan ilmeen. Maantasokerroksen aukotukset ovat 
mittasuhteiltaan suurempia, jolloin käsityöluokat 
synnyttävät virikettä myös katutilaan. 

Rapatun jalustakerroksen päällinen julkisivu on 
puuta. Sen arkkitehtoniset nyanssit syntyvät eri-
laisista tasoeroista sekä sen viistoista pinnoista: 
julkisivun vaaka- ja pystysuuntainen rimoitus 
työntyy kadun suunnassa aina alempaa kerrosta 
ulommaksi. Tämä synnyttää vaikutelman ylöspäin 
kasvavista massoista. Pystysuuntaisen rimoituksen 
tiheys vaihtelee kerroksittain, ja se kiertää koulura-
kennuksen kauttaaltaan. Riman tiheyden vaihtelu 
keventää rakennuksen yleisilmettä ja antaa sille 
mielekkään mittakaavan. Puinen pystyrima myös 
suojaa rakennuksen julkisivupintoja ja vähentää 
häikäisyä opetustilanteissa. Tasakatto korostaa 
koulun täsmällistä muodonantoa ja julkisivujen 

linjakasta sommitelmaa. Julkisivun yksityiskohdat 
ovat tarkkaan harkittuja. Pääsisäänkäyntien ovien 
sekä vesikaton räystäspeltien pronssin sävyiset 
yksityiskohdat ja pinnat korostavat puupintojen 
kanssa toisiaan. Pronssin sävyisiä yksityiskohtia 
löytyy niin ikkunankarmien pellityksistä kuin luis-
kien ja portaiden kädensijoistakin.  

SUHDE YMPÄRISTÖN KAUPUNKIKUVAAN

Rakennuksen muodonanto perustuu ensisijaisesti 
kilpailualueen ominaisuuksiin sekä sen asetta-
miin reunaehtoihin. Ulkoarkkitehtuurin materi-
aalimaailma pyrkii muodostamaan tasapainoisen 
kokonaisuuden erottumatta liikaa ympäristönsä 
rakennuskannasta. Koulukeskus pyrkii huomioi-
maan Karhulan rakennusperinnön erinäisiä ark-
kitehtonisia teemoja, muttei halua synnyttää liikaa 
mielenyhtymiä vanhaan. Koulun tonttia ympä-
röivä rakennuskanta ei edusta vain yhtä aikakautta, 
vaan vaikutteita on saatu useista eri ajanjaksojen 
tyylisuunnista. Karhulan kivikoulun 50-luvun kou-
luarkkitehtuurille tyypillinen linjakkuus ja yksin-
kertainen muodonanto asettaa laajennusosan ark-
kitehtuurille tietyt rajapinnat, joita suunnitelman 
ulkoinen olemus pyrkii seuraamaan. Rakennetun 
lähiympäristön asettamat reunaehdot toimivat 
suunnitelmassa inspiraationa, eivätkä vaan suun-
nittelijan arkkitehtonista näkemystä ja vapauksia 
rajoittavina seikkoina. Tontin läheisyydessä on 
myös uudempaa modernististyylistä rakennustuo-
tantoa, jonka ei välttämättä kuulukaan inspiroida 
arkkitehtuurillaan, vaan edustaa itsenäisesti oman 
aikakautensa ideaaleja. 

Rakennuksen korkomaailmassa on huomioitu 
myös koulun välitön ympäristö. Koulukeskuksen 
pykältävä massoittelu pyrkii seuraamaan ympäris-
töään ja laskeutumaan saapumissuuntien mukaan: 
vilkkaan katualueen tuntumaan sopii matalampi 
ja ihmisläheisempi mittakaava. Kirjaston kaksi-
kerroksinen mittakaava tekee sisäänkäynneistä ja 
kokonaisuudesta helposti lähestyttävän, erityisesti 
torin suunnasta saapuessa. 

5.3 Kaupunkikuva

Koulukeskuksen pienoismallinäkymä koilliseen.
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Näkymä Vesitorninkadulta itään kohti pääsisäänkäyntiä.
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Näkymä Vesivallintieltä länteen
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Näkymä Vesitorninkadulta kohti koulukeskuksen pääsisäänkäyntiä. Näkymä Vesitorninkadulta etelään. 

Näkymä Vesivallintieltä länteen kohti koulupihaa.Näkymä torilta itään kohti kirjaston sisäänkäyntiä. 
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Julkisivu itään 1:250

Leikkaus A-A 1:250
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IV-KH
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huoltoKäyt
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Leikkaus B-B 1:250

Korkea tila/ 
Taideatrium

IV-KH

Opetustila Itsenäinen työ Mediateekki Lokerikot

Fab-lab Hallinnon
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ToivelinnankatuVesitorninkatu
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Julkisivu etelään 1:5000 10 20 40 m 
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Julkisivu länteen 1:250

Kuva 29. Koulukeskus sovitettuna kilpailuohjelmassa annettuun valokuvaan.

Julkisivumateriaalit
1 Elementoitu puulevy, vaalea
2 Lasi, kirkas
3 Rappaus, vaalea
4 Anodisoitu alumiini, sävy pronssi

1.

2.

4.
3.4.

VesivallintieToivelinnankatu

0 5 10 20 m 

4.

4.
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Klo 9.00 Klo 12.00 Klo 15.00 Klo 18.00

21.3

21.6

21.12

Koulukeskuksen suunnittelualueen varjoanalyysi. (Liiman, 2022). 
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5.4 Tilat ja toiminnot

Karhulan uusi koulukeskus on toiminnallisesti 
rikas ja monipuolinen monitoimirakennus. 
Peruskoulun, yläkoulun ja lukion eri luokka-as-
teiden lisäksi se tarjoaa kotkalaisille kirjasto- sekä 
nuorisopalveluita. Koulupäivän ulkopuolella sen 
käyttäjäkuntaan sisältyy myös erilaiset kerho- ja 
harrastustoiminnan toimijat. Koulukeskus on 
Karhulan palvelukeskuksen uusi kulmakivi. 

TILALLINEN YLEISKONSEPTI

Koulukeskuksen opetustilojen pohjaratkaisut 
perustuvat uutta opetussuunnitelmaa tukevaan 
puoliavoimien ja avoimien oppimisympäristöjen 
tilakonseptiin. Tilat jakautuvat asteittain yksityi-
siin, puolijulkisiin ja julkisiin opetus-, oleskelu- 
sekä työtiloihin. Koulussa on sekä perinteisiä 
suljettavia luokkahuoneita, että muunneltavia, 
irtoseinäkkeillä sekä akustisilla verhoilla rajatta-
via tiloja. Koulurakennuksen neljä perusmassaa 
rajaavat sisälleen solumaisia opetusyksiköitä, joissa 
kaikista avoimimmat ja muunneltavimmat tilat 
sijaitsevat yksikön keskellä. Näitä tiloja reunustaa 
puoliavoimet ryhmätyöskentelytilat sekä luonteel-
taan yksityiset luokkahuoneet. Projekti- ja ryh-
mätyöluontoinen opetus on mahdollista järjestää 
muunneltavissa opetustiloissa, kun taas keskitty-
mistä vaativa oppiminen tapahtuu puoliavoimissa 
ja yksityisissä luokkahuoneissa. Oppimisen sijoit-
taminen erillisiin tilakokonaisuuksiin synnyttää 
oppilasliikennettä rakennuksen yleisiin tiloihin, 
mikä puolestaan yhtenäistää tiloja fyysisesti sekä 
visuaalisesti. Monipuoliset tilat mahdollistavat 
joustavat opetustilanteet. (Meuser, Hoffman, 
Müller & Schneider, 2014, 50; Chiles ym., 2015, 
47.) 

Yksityisiä opetustiloja on sijoitettu koulun kaikkiin 
kerroksiin pienempien työtilojen muodossa. Näitä 
tiloja on mahdollista hyödyntää eriyttämistiloina, 
mutta niitä on myös mahdollista käyttää oppi-
laan omatoimiseen opiskeluun ja tiedonhakuun. 
Kuudennen vuosiluokan opetustilat sijaitsevat 

koulun toisessa kerroksessa, ja ovat luonteeltaan 
yksityisempiä kotiluokkahuoneita. Näitä luokka-
tiloja vierustaa ryhmätyöopetukseen tarkoitetut 
tilat. Koulun avoimia luokkatiloja on mahdol-
lista rajata opetustilanteen luonteen muuttuessa. 
Opetustilojen muokkaaminen voi olla myös osal-
listava kokemus oppilaille sekä opettajille. (Chiles 
ym., 2015, 89.) 

TAIDE- JA TAITOAINEET

Suuri osa taide- ja taitoaineiden tiloista on tar-
koituksenmukaisesti sijoitettu lähekkäin toisiaan 
koulun pohjoispäätyyn Vesitorninkadun varrelle. 
Tilojen muodostama kokonaisuus korostaa eri 
oppiaineiden välistä integraatiota (Tapaninen, 
2002, 18). Tilat sijoittuvat ensimmäiseen kerrok-
seen, ja ovat iltakäyttäjälle vaivattomasti saavutetta-
vissa kadunpuoleisesta erillisestä sisäänkäynnistä. 
Puu- ja metallityön muodostama tilakokonaisuus 
on sijoitettu keskeiselle paikalle sydänaulan ja 
katutilan väliin niin, että niistä on näköyhteys ope-
tustiloihin. Näin ne tarjoavat visuaalista virikettä 
koulun yleisiin tiloihin sekä ulkopuolelle katuti-
laan, myös iltakäytön aikana. Tilat on erotettu toi-
sistaan turvalasein opetustilanteen valvottavuuden 
varmistamiseksi (Tapaninen, 2002, 19). Teknisen 
työn tilojen sijoittelussa ja suunnittelussa on otettu 
huomioon myös niiden akustiset ominaisuudet; 
ne ovat varusteltu asianmukaisesti ääntä vaimen-
tavilla lasiseinillä, verhoilla sekä muilla akustisilla 
pinnoilla ja pinnoitteilla. 

Kuva 30. Koulun oppimisympä-
ristöt koostuvat eri yksityisyys-
asteisten luokkatilojen ryppäistä, 
muodostaen opintosoluja. 
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Kuva 31. Maantasokerroksen toiminnot.
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KIRJASTO JA NUORISOTOIMI

Kirjasto sijaitsee koulukeskuksen lounaiskulmassa, 
missä se muodostaa saumattoman jatkumon tori-
alueen kanssa. Kirjasto palvelee kaikenikäisiä, ja 
on toiminnallisesti sekä tilallisesti tiiviissä yhteis-
toiminnassa Karhulan koulun kanssa. Kirjasto 
toimii palveluaikojen ulkopuolella omatoimikir-
jastona, ja on suunniteltu siksi kulunvalvonta huo-
mioiden niin, ettei käyttäjällä ole pääsyä koulun 
muihin tiloihin. 

Kirjaston tiloihin liittyy myös kotkan nuorisotoimi 
omalla tilaohjelmallaan. Osa taitoaineiden tiloista 
on tarkoituksenmukaisesti sijoitettu lähelle iltapäi-
vätoiminnan tilakokonaisuuksia, lähelle kirjastoa 
ja nuorisotoimen tiloja. Näin nuorisotoimella on 
mahdollista hyödyntää vaivatta kirjaston aineis-
toja ja mediatuotannon tiloja, kuin myös musii-
kin sekä kotitalouden luokkia. Nuorisotoimen ja 
kirjaston välinen ”Fablab” (Digital Fabrication 
Laboratory) toimii näiden kahden välisenä visuaa-
lisena sekä toiminnallisena linkkinä. Tämä tilo-
jen kokonaisuus aikaansaa mittavia toiminnalli-
sia synergiaetuja. Tilojen suhteen synergiaetuja 
syntyy välineiden hankinnassa ja huoltamisessa. 
Maantasokerroksen tilallinen konsepti mahdol-
listaa käsityöluokkien, kirjaston ja nuorisotoi-
men vaivattoman yhdenaikaisen hyödyntämisen. 
Näiden tilojen sovittaminen lähekkäin osoittautui 
suunnittelussa haasteelliseksi, sillä laajennusosalle 
varattu suunnittelualueen länsinurkkaus oli mitta-
suhteiltaan epätavallisen pieni. 

HALLINTO JA OPPILASHUOLTO

Hallinnon ja oppilashuollon työskentelytilat 
sijaitsevat suunnitelmassa laajennusosan toisessa 
kerroksessa. Henkilöstön sosiaalitilat sijaitse-
vat ensimmäisessä kerroksessa ja niihin on oma 
sisäänkäynti nuorisotoimen kanssa laajennusosan 
itäisellä puolella. Sosiaalitiloista on lyhyt por-
rasyhteys toisen kerroksen työskentelytiloihin. 
Kuraattorin ja psykologin palvelut ovat sijoitettu 
opetushallituksen ohjeiden mukaan (Anttalainen 
& Tapaninen, 2009, 43) huomioiden tilojen rau-
hallisuus ja äänieristettävyys.

Tilat ovat keskeisellä paikalla, jotta henkilös-
tön työskentely- ja toimistotiloista on näkyvyys 
pihalle, aulatilaan ja sitä ympäröiviin luokka- ja 
liikennetiloihin. Tällä on pyritty vähentämään 
koulurakennukseen ja sen ympäristöön syntyvien 
katvealueiden sekä kiusaamiselle ja väkivallalle ris-
kialttiiden paikkojen muodostumista. Uudisosan 
tilallisessa konseptissa on merkittävää se, että kai-
kissa sen osissa on luonnollista liikennettä, eikä 
koulun sisälle pääse syntymään hiljaisia ja liiken-
nöimättömiä tiloja. Tällä mahdollistetaan myös 
tilojen sosiaalinen valvonta. (Opetushallitus n.d.)

ERITYISOPETUS

Vaikka uusi opetussuunnitelma kannustaa moni-
puolisiin ja mahdollisimman avoimiin oppimi-
sen ympäristöihin, on ensisijaisen tärkeää tarjota 
pedagogista tukea vaativalle oppilaalle tasavertai-
set mahdollisuudet oppimiselle. Erityisopetuksen 
ja laaja-alaisen erityisopetuksen tilat tarvitsevat 
visuaalisesti sekä akustisesti huolellisemmin 
varusteltuja luokkahuoneita. Suuri osa näistä 
tiloista on rajattu kiinteillä seinillä häiriötekijöi-
den vähentämiseksi, ja ovat yleisesti ottaen akus-
tisesti sekä visuaalisesti paremmin varusteltuja. 
Erityisopetuksen tilat on sijoitettu kouluun niin, 
että koulun sisäinen liikenne ei aiheuta häiriöitä 
opetustilanteissa.

Erityisoppilaaksi nimeäminen muuttaa ympäris-
tön tekemiä havaintoja, ja oppilas saattaa kokea 
pedagogisen tuen tarpeen leimaavana piirteenä 
(Rantavuori, 2001, 14). Tilat on suunniteltu 
noudattamaan inklusiivista mallia, jossa erityistä 
tukea kaipaava oppilas ei joudu eriytetyksi koulun 
muusta toiminnasta; Erityisopetuksen ja laaja-alai-
sen erityisopetuksen luokkatilat ovat oleellisesti 
mukana koulun tilallisessa peruskonseptissa, 
eivätkä eriytettyinä muista koulun tiloista. 

Yleiset tilat

Taide- ja taitoaineet Kirjasto

Nuorisotoimi

Hallinto ja oppilashuolto

Luonnontieteet

Opetustilat

Erityisopetus ja eriytys

Poistumistiet

Tekniikka ja varastoKeittiö ja huoltotilat
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YLEISET TILAT

Oppilaat tarvitsevat yhteisiä oleskelutiloja, sillä 
kohtaamiseen tarkoitetut tilat edistävät oppilai-
den epävirallista kommunikointia (Nuikkinen, 
2009, 129). Koulun yleisiin tiloihin on sijoitettu 
useita oppilaskohtaamisille tarkoitettuja tiloja. 
Rakennuksen keskellä sijaitsee myös korkea sydä-
naula, joka kokoaa koulun tilaryhmät yhteen ja 
täyttää sisätilat runsaalla luonnonvalolla. Aula toi-
mii koulurakennuksen kollektiivisena keskustilana, 
jonka tarkoitus on lisätä tilojen yhtenäisyyttä sekä 
opiskeluympäristön yhteisöllisyyttä. 

Sydänaulaa ympäröivät opetustilat ovat akusti-
sesti hyvin varusteltuja. Keskeisten aulatilojen 
meluhaittojen rajaaminen on tärkeää oppilaiden 
keskittymisen kannalta (Meuser ym., 2014, 52). 
Koulun yleisiin tiloihin lukeutuu myös opiskeli-
joiden mediateekkitila, joka on tarkoitettu omatoi-
miseen opiskeluun, oleskeluun ja tiedonhakuun. 
Taiteelle on varattu runsaasti tilaa koulun yleisissä 
tiloissa. Koulun kaksi korkeaa taideatriumtilaa 
(kuva 33) täyttää ympäröivät tilat luonnonvalolla, 
sekä tarjoavat opiskelijoille inspiroivat oleskelu- ja 
opiskelutilat. 

HUOLTO

Puretun linja-autoaseman ja Karhulan kivikou-
lun välinen Matkakuja poistuu käytöstä, ja huolto 
järjestetään sen kautta rakennuksen pohjoisnur-
kassa. Kyseinen huoltotasku palvelee koko kou-
lukeskusta ja on tarkoituksenmukaisesti sijoitettu 
lähelle koulukeittiötä sekä taide- ja taitoaineiden 
tilakokonaisuuksia. Suurin osa huoltoa vaativista 
tiloista on yhden käytävän varrella. Huoltoliikenne 
on suunniteltu opetushallituksen ohjeiden mukaan 
siten, ettei se kulje oppilaiden yleisten tilojen ja 
oleskelupaikkojen läpi (Tapaninen, 2002, 18). 
Myös rakennuksen hissi on sijoitettu niin, että 
kaikki huoltoa vaativat tilat ovat vaivattomasti 
saavutettavissa. 

PIHA- JA KATUTILA

Piha-alueen toiminnot on suunniteltu tarkoituk-
senmukaisesti ja käyttäjäryhmilleen soveltuvaksi, 
monipuoliseksi sekä virikkeelliseksi. Koulupihalle 
on suunniteltu useita katettuja ulkotiloja, joita on 
mahdollista hyödyntää välituntitoiminnassa sekä 
ulko-opetuksessa. Karhulan koulun tontin alkupe-
räisiä puita on pyritty säilyttämään suunnitelmassa 
parhaan mukaan, erityisesti koulupihan eteläpuo-
lella sekä puukoulun ympärillä. Laajennusosan 
tehokas pohjaratkaisu ja sijoittuminen tontin 
läntiseen nurkkaan vapauttaa tilaa piha-alueen 
toiminnoille. Koulupihan sommittelu ei seuraa 
tontin rakennusmassojen yksioikoista typologiaa, 
vaan on vapaamuotoisemmin ja käyttäjäläheisesti 
suunniteltu. Ympäröivä katutila on jalankulkuystä-
vällistä vyöhykettä. Rakennuksen kadun suuntaan 
pykältävät massat synnyttää kaupunkikuvallisesti 
miellyttäviä ja toiminnallisesti tärkeitä syvennyksiä 
sisäänkäynneille. 

Koulun henkilöstön pysäköintipaikat on sijoitettu 
Vesitorninkadun ja moottoritien ajorampin kul-
maukseen, missä niiden on mahdollista palvella 
myös iltakäyttäjiä. Liikuntaesteisten pysäköintipai-
kat on osoitettu kadun puolelle lähelle kirjaston 
ja koulun pääsisäänkäyntejä. Pysäköintipaikkoja 
sijoitetaan myös erillisen liikuntahallin yhteyteen, 
nykyisen Ahjokodin paikalle. Polkupyöräpaikkoja 
on keskitetty koulukeskuksen kaikkien pääsisään-
käyntien läheisyyteen. 

KOULU LAAJENNUSOSANA

Suunniteltu laajennusosa yhdistyy kivikouluun 
sen nykyisen koulukeittiön ja ruokalan kautta. 
Liitoskohtaan on sijoitettu kokonaisuutta palve-
leva pääsisäänkäynti, ja sen yhteyteen oppilaiden 
kenkäeteinen sekä vaatesäilytys. Suunnitellessa 
laajennusosaa on lähiympäristön konteksti ana-
lysoitava tarkoin: olemassa olevan koulurakennuk-
sen ongelmat paljastuvat usein jo esisuunnittelun 
aikana (Chiles ym., 2015, 219). 

Kuva 32. Koulurakennuksen 
avoin tilakonsepti mahdollis-
taa luokkatilojen muuntami-
sen tarpeen mukaan. 
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5.5 Terveellinen koulurakennus

Koulurakennuksen tulee tarjota käyttäjälleen sekä 
fyysisesti että psyykkisesti terveellisen ja turval-
lisen opiskeluympäristön. Koulujen suunnitte-
lua ohjaa erinäiset ohjeet, rakennuslainsäädän-
nöt ja -normit koskien ilmanvaihtoa, valaistusta, 
rakenteiden palokestävyyttä ja lämpötilaa. Näillä 
suunnitteluohjeilla pyritään turvaamaan oppilai-
den fyysinen hyvinvointi koulurakennuksessa. 
(Nuikkinen, 2009, 20–21.) 

TILOJEN MITOITUS

Koulukeskuksen tilat suunniteltiin lähtökoh-
taisesti annetun tilaohjelman sekä pedagogisen 
hankesuunnitelman pohjalta. Tilamitoituksen 
periaatteena käytettiin myös RT-ohjekortteja, 
sillä päiväkotien ja koulujen tilojen pinta-aloista 
ei ole annettu sitovia normeja (Opetushallitus, 
n.d). Mitoituksessa kuitenkin priorisoitiin tilojen 
kalustettavuus sekä luokkakokojen mahdollinen 
vaihtelevuus. 

Ilmanvaihtokonehuoneet on mitoitettu 
S2-sisäilmaluokituksen tavoittelun pohjalta, eli 
IVKH koko on noin 8–10 % rakennuksen brut-
toalasta (Rakennustieto, 2019a, 5). Liikennöinti-, 
käytävä- ja aulatilojen suunnittelussa on otettu 
huomioon opetushallituksen ohjeet: Kyseiset tilat 
tulisi olla pinta-alaltaan pienempiä, koska silloin 
opetustiloihin on turvallista sijoittaa enemmän 
oppilaita (Opetushallitus, n.d.).

TILOJEN AKUSTIIKKA

Hyvillä ääniolosuhteilla on usein merkittävä vaiku-
tus oppilaan ja opettajan keskittymiseen, puheen 
ymmärtämiseen sekä yleiseen viihtyvyyteen 
(Rakennustieto, 2019a, 12). Avoimien oppimistilo-
jen huono piirre on äänten helppo kulkeutuminen 
tilasta toiseen. Suunnitelmassa ongelma on rat-
kaistu sijoittamalla liikennetilojen yhteyteen osin 
suljettuja opetus- ja kokoontumistiloja. Jatkuvasta 
oppilasliikenteestä aiheutuva melu ja keskustelu 

kulkeutuu käytäviltä helposti niitä ympäröiviin 
luokkiin, mikä puolestaan häiritsee opettajan työtä 
sekä oppilaan keskittymistä. Oppilaille suunna-
tut työskentely- ja kohtaamistilat mahdollistavat 
melun poissulkemisen koulun liikennöintitiloista. 
Näin vähennetään oppimistilanteille aiheutuvia 
häiriötekijöitä. Tiloja on myös varusteltu akustisilla 
verhoilla, lasiseinillä sekä pinnoilla ja pinnoitteilla.

Jo tilojen suunnitteluvaiheessa rakennuksen akus-
tisiin ominaisuuksiin voi vaikuttaa hajauttamalla 
toimintoja rakennuksen eri osiin. Meluisimpia 
tiloja koulurakennuksessa ovat usein liikunta- ja 
ruokailutilat, perusopetuksen käsityön teknisen 
työn tilat, ammatillisen koulutuksen työpajat sekä 
varhaiskasvatuksen toimitilat (Opetushallitus, 
n.d.). Ruokasalin ja käsityöluokkien meluhaitto-
jen vaikutus on minimoitu sijoittamalla ne laa-
jennusosan ensimmäiseen kerrokseen. Vain osa 
käsityöluokista on suorassa yhteydessä ruoka-
salin aulatilaan. Eniten melua tuottavien tilojen, 
kuten metallityöpajan, konesalin ja ruokasalin 
väliin on jätetty ääniympäristöltään hiljaisempi 
tila, jotta tilojen tuottama melu ei kumuloidu 
hallitsemattomaksi.

Hyvän akustiikan merkitys korostuu erityisope-
tuksen sekä kielten opetuksen tiloissa. Opetustilat 
ovatkin suunnitelmassa hajautettu niin, että melulle 
erityisen alttiit tilat ovat sijoitettu kolmanteen ker-
rokseen. Muutoin erityisopetuksen tiloja on hajau-
tettu kouluun niiden toiminnallisuus huomioon 
ottaen. Melua tuottavat ja hiljaisuutta vaativat 
tilat tulee pitää erillään toisistaan. Luokkatilojen 
huonekorkeus täytyy olla tarpeeksi iso, jotta melu-
haitta ei käy häiritseväksi. Yleisesti ottaen matalat 
tilat ovat akustisesti huonoja. (Opetushallitus, n.d.)

Akustiikkaa voidaan säädellä katto-, seinä- ja lat-
tiapintojen vaimentavilla pinnoitteilla sekä ääntä 
vaimentavilla kalusteilla ja varusteilla, kuten sei-
näkkeillä sekä verhoilla. Tila on mahdollista varus-
taa myös peittoäänijärjestelmällä (Opetushallitus, 

n.d.). Kuraattorin ja koulupsykologin työtilat on 
sijoitettu opetushallituksen ohjeiden mukaan 
paikan rauhallisuus ja äänieristettävyys huomioi-
den rakennuksen itäiselle julkisivulle, kauemmas 
yhteisestä aulatilasta. (Anttalainen, & Tapaninen, 
2009, 43.) 

KENGÄTÖN KOULU

Kengätön koulu on sisäilman laadun, tilojen yllä-
pidon ja huollettavuuden kannalta suositeltava 
ratkaisu. Kengättömässä koulussa ulkokengät 
jätetään sisäänkäyntien yhteyteen, jolloin sisä-
tiloissa liikutaan ilman kenkiä tai sisäjalkineilla 
(Rakennustieto, 2019a, 12). Koulukeskus on toi-
minnoiltaan iltakäyttöä ja kirjastoa lukuun otta-
matta kengätön. Kenkien säilyttäminen keskittyy 
pääsisäänkäyntien läheisyyteen, niin kivikoulussa 
kuin uudisosassakin. Kenkä- ja vaatesäilytys on 
järjestetty niin, että likainen ja puhdas liikenne 
eivät risteä keskenään. Märkäeteinen sijaitsee kou-
lupihan puolella, jotta vältytään pääsisäänkäyntien 
eteisten ruuhkautumiselta. Koulun lattiamateri-
aalit määritellään ääniympäristöt ja oppilaiden 
viihtyvyys huomioon ottaen. 
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5.6 Turvallinen koulurakennus

Karhulan koulukeskuksen tulee olla työympäris-
tönä tarkoituksenmukainen sekä turvallinen ja 
terveellinen (Työturvallisuuslaki, 738/2002, 8 §). 
Tilojen turvallisuuden lähtökohtana on arkiturval-
lisuus. Yhteisölliset, viihtyisät ja ääniympäristöltään 
toimivat tilat ovat perusedellytys turvalliselle työs-
kentelyilmapiirille sekä luovat pohjan kokonais-
valtaiselle hyvinvoinnille. Suunnitelman tilallinen 
peruskonsepti ja arkkitehtuuri tukee oppilaiden 
sekä opettajien hyvinvointia, muodostaen turval-
lisen ympäristön. 

TILOJEN VALVOTTAVUUS 

Opiskeluympäristöjen tulee ennaltaehkäistä häi-
riökäyttäytymistä sekä väkivalta- ja kiusaamistilan-
teita (Rakennustieto, 2019d, 13). Suunnitelmassa 
hallinnon tilat ovat sijoitettuna laajennusosan 
toiseen kerrokseen siten, että henkilökunnan, 
hallinnon sekä oppilashuollon tilat ovat yleisen 
valvottavuuden kannalta keskeisellä paikalla. 
Tiloista on näkyvyys koulupihalle, aulatilaan ja 
osaan sitä ympäröiviin työskentelytiloihin. Näin 
vähennetään koulurakennuksen sisälle ja sen 
ympärille syntyvien katvealueiden sekä kiusaami-
selle ja väkivallalle riskialttiiden paikkojen muo-
dostumista. Koulun henkilökunnan toimisto- ja 
työskentelytilat ovat myös luonteeltaan avoimia ja 
läpikuultavia, jotta opettajien läsnäolo olisi osana 
tilojen turvallisuutta. 

Laajennusosan tilallinen konsepti mahdollistaa 
sen, että sen kaikissa osissa on luonnollista lii-
kennettä eikä koulun sisälle synny hiljaisia tai 
valvomattomia alueita. Tämä edesauttaa tilo-
jen valvomista ja vähentää kiusaamistilanteita 
(Opetushallitus, n.d.). Yhteisen keskusaulan teh-
tävä on myös muodostaa visuaalisia näköyhteyksiä 
kerroksien ja niiden tilojen välille, myös hallin-
non tiloista. Taide- ja taitoaineiden, kirjaston sekä 
nuorisotoimen tilat on järjestelty kulunvalvonta 
huomioiden siten, ettei iltakäyttäjällä ole pääsyä 
koulun muihin tiloihin. 

ESTEETTÖMYYS

Koulukeskuksen tilallinen konsepti pohjautuu 
inklusiiviseen suunnitteluun; tilat mahdollistavat 
kaikille tasavertaiset oppimisympäristöt. Tämä 
edellyttää tiloilta esteettömiä suunnitteluratkaisuja. 
Taitoaineiden, fysiikan sekä kemian luokat edel-
lyttävät oppilailta aktiivista liikkumista. Tilantarve 
on siksi tavanomaista suurempaa. Kulkureittien ja 
sujuvien kohtaamisien mahdollistamiseksi tulee 
välineiden, kuten työpöytien, koneiden ja laittei-
den väliin jättää tilaa ylimääräiset 1500 mm. Myös 
hissi on mitoitettu siten, että huolto- sekä apuvä-
lineiden kuljetus onnistuu helposti. Hissin mitoi-
tuksessa on otettu huomioon myös mahdollisen 
avustajan tilantarve. (Anttalainen, & Tapaninen, 
2009, 23, 28.)

Hankesuunnitelmasta poiketen koulukeskuksen 
kaikkiin kerroksiin, myös kirjaston asiakastilojen 
yhteyteen, on sijoitettu liikuntaesteisille mitoi-
tettuja wc-tiloja. Koulukeskuksen ulko- ja sisä-
tilakokonaisuuksien suunnittelussa on kiinnitetty 
erityistä huomiota esteettömyyteen. Koulupihan 
tulee olla monimuotoinen, mutta liikkumis- ja 
toimintaesteisten viihtyvyyden kannalta osittain 
tasainen. Liikkumisen ja toimimisen tulee olla 
oppilaalle vaivatonta. Liikuntaesteisten henkilöi-
den käyttöön varatut pysäköintipaikat on sijoi-
tettu alle 10 metrin etäisyydelle sisäänkäynneistä. 
(Kilpelä ym., 2019, 29.)

PELASTUSTURVALLISUUS

Tiloista tulee olla riittävät poistumismahdollisuu-
det. Koulukeskuksen pedagogisessa hankesuun-
nitelmassa on maininta, että jokaisesta opetus- ja 
kokoontumistilaksi tarkoitetusta tilasta on oltava 
poistumismahdollisuus kahteen suuntaan (Kotkan 
kaupunki, 2021, 23). Opetus-, neuvottelu- sekä 
asiakaskohtaamisiin tarkoitetuista tiloista tulisi olla 
yleisesti ottaen turvalliset poistumismahdollisuu-
det erilaisten vaaratilanteiden varalta. 
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5.7 Rakenne

Suunnittelun lähtökohtana oli visioida pitkäikäi-
nen ja terveellinen puukoulu. Koulun kantavien 
rakenteiden jäsentelemä kokonaistilakonsepti, 
käytetyt materiaalit, sekä muut rakenteet tukevat 
kestävää suunnittelua.  Suunnitteluratkaisut on 
pyritty valitsemaan kestävän rakentamisen sekä 
kiertotalouden periaattein. Hankesuunnitelman 
ja kilpailuohjelman asettamat reunaehdot vaikut-
tivat suunnittelun teknistaloudellisiin ratkaisuihin. 
Lähtökohtana oli, että laajennusosa olisi rakenteil-
taan yksinkertainen ja enintään kolmikerroksinen, 
vaikkakin asemakaava salli myös nelikerroksiset 
ratkaisut. Puinen pilari-palkki-rakennejärjestelmä 
valikoitui rakentamistavaksi sen teknistaloudelli-
sen kestävyyden ja muuntojoustavuuden vuoksi. 
Tämän vuoksi rakenteet on mahdollista toteuttaa 
edullisesti elementteinä, ja se on kaiken kaikkiaan 
helppohuoltoinen rakenneratkaisu. 

Koulukeskuksen kantava runkorakenne muo-
dostuu liimapuupalkeista ja -pilareista. Pilarit 
on mitoitettu 4500–7000 mm moduuliverkkoon 
koulun sydänaulatilaa lukuun ottamatta. Pilarit 
ovat korkeudeltaan kerroskohtaisia, ja palkisto 
asennetaan aina pilareiden päälle. Sydänaulan 
yläpohjan palkisto on mitoitettu kannattele-
maan yläpohjarakenteen pitkilläkin jänneväleillä. 
Suoralla liimapuupalkilla voi olla jopa 20 metrin 
jännevälit (Puuinfo, 2020). Välipohjarakenteet 
toteutetaan CLT-välipohjaelementeistä, joiden 
päälle asennetaan pintavalu ja askeläänieriste. 
Rakennuksen puista runkojärjestelmää jäykistää 
paikalla valetut, betonirakenteiset porrashuoneet. 
Poistumisportaat on sijoitettu niin, että pelastautu-
misetäisyydet pysyvät rakennuksessa kohtuullisina. 
Suuri osa pystysuuntaisista LVIS-läpivienneistä 
tapahtuu poistumisportaiden kautta, jotta puisia 
välipohjia ei tarvitse aukottaa enempää kuin on 
pakko. 

Ulkoseinärakenteet ovat ei-kantavan moniker-
roslevyn ja rankarakenteen yhdistelmä: moniker-
roslevyn sisäpuolelle näkyvä pinta on oksatonta 

havupuuta. Julkisivun näkyvät puupinnat ovat ele-
mentoitua sahatavaraa, ja ovat siksi helposti huol-
lettavia ja vähäpäästöisiä. Koulukeskuksen lämpö-
taloudellinen vaippa sekä sen selkeä runkorakenne 
tekevät siitä kustannustehokkaan rakennuksen. 
Koulu on suurilta osin puurakenteinen alapohja-
rakenteita lukuun ottamatta. Suunnitelmassa käy-
tetyt rakennetyypit ovat energiatehokkaita, pitkä-
ikäisiä sekä parantavat koulun sisäilmaa. Koulun 
puujulkisivun pystyrimoitus estää auringonvalon 
aiheuttaman häikäisyn, sekä ehkäisee myös julkisi-
vun seinustalla olevien luokkatilojen sisäilmaston 
ylikuumenemisen. Ensimmäisen kerroksen isot 
ikkunapinnat on mahdollista peittää himmennys-
verhoilla vuoden valoisimpina aikoina. 

Rakennuksen yläpohja on viherkattorakenne: se 
suojaa yläpohjan kantavia rakenteita sekä pidentää 
katon käyttöikää. Viherkaton tarkoitus on myös 
toimia hulevesien viivyttäjänä. Sillä on tämän 
lisäksi visuaalisesti merkittävä rooli koulun ulko-
arkkitehtuurissa; se pyrkii ottamaan huomioon 
myös viereisten asuinkerrostalojen näkymät. 
Katolle on mahdollista asentaa aurinkopanee-
leja, mikä vähentää rakennuksen hiilijalanjälkeä 
entisestään.

TEKNIIKKA

Rakennuksen ilmastointikanavien läpivienti 
opetustiloihin tapahtuu liikennöinti- ja käy-
tävätilojen kautta (Kuva 34). Katolla olevien 
IV-konehuoneiden ilmastointikanavat tuodaan 
käytävätilojen alakattorakenteisiin ja kerroskoh-
tainen ilmanvaihto tapahtuu niiden läpivientien 
kautta. Rakennuksen ilmanvaihtokonehuoneet 
sijaitsevat katolla ja osin kolmannessa kerrok-
sessa läpivientien helpottamiseksi sekä tehokkaan 
ilmanvaihdon takaamiseksi. Rakennuksen vesi- 
ja sähkötekniikka on toteutettu suunnittelemalla 
läpiviennit käytävä- ja liikennetiloissa. Tämä mah-
dollistaa isomman huonekorkeuden sekä tekniik-
kavapaan puisen alakattopinnan opetustiloissa. 

Kuva 34. Laajennusosan aksonometrinen rakennekaavio.
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PALOTURVALLISUUS

Rakennuksen paloluokka on P1, ja se on varus-
tettu sekä automaattisella sammutuslaitteistolla 
että automaattisella paloilmoittimella. Tämän 
vuoksi puupinnat voidaan jättää rakennuksen 
sisätiloissa näkyville. Koulun rakenteet on suun-
niteltu palonesto huomioiden, sekä käytetyt eris-
teet (kivivilla, XPS-kovaeriste) on valittu raken-
teisiin niiden palonesto-ominaisuuksien vuoksi. 
Julkisivun puupinnat ovat palosuojakäsiteltyjä. 
Tulipalotilanteessa kantavien puurakenteiden 
käyttäytyminen on hyvin ennustettavissa, eikä 
rakenteissa odoteta tapahtuvat ennakoimattomia 
ja äkillisiä muutoksia tai sortumista (Puuinfo, 
2017, 33). Koulun jokaisesta poistumisporrashuo-
neesta on mahdollista päästä poistumaan suoraan 
ulos rakennuksesta. 

MUUNTOJOUSTO JA ELINKAARI

Koulukeskus on toiminnallisesti tehokas, mutta 
myös terveellinen ja pitkäikäinen puurakennus. 
Sen rakenneratkaisut ja materiaalit ovat tarkoituk-
senmukaisia, kestäviä ja vähäpäästöisiä. Rakennus 
on helposti kunnossapidettävä ja huollettava. 
Yksinkertainen ja selkeä runkojärjestelmä mah-
dollistaa koulun muuntojoustavat tilaratkaisut 
tulevaisuuden tarpeiden muuttuessa, ja pidentää 
näin koulun elinkaarta. Rakennuksen kokonais-
tilakonsepti on joustava, ja tiloja on mahdollista 
muuttaa esimerkiksi luokkakokojen tai jopa käyt-
tötarkoituksen muuttuessa. Tilat soveltuvat erilai-
siin opetustilanteisiin. Rakennuksen väliseinät on 
toteutettu muuntojoustavien periaatteiden mukai-
sesti kevytrakenteisina: niitä on helppo siirtää ja 
purkaa. 

Selkeä runkojärjestelmä jäsentelee tilakokonaisuu-
det selkeästi eri kokoisiin ja eri käyttötarkoituksiin 
soveltuviin opetus- ja työtiloihin. Puinen runkojär-
jestelmä on yksinkertainen, helppohuoltoinen ja 
teknistaloudellisesti edullinen rakentamistapa, sillä 
se voidaan toteuttaa elementteinä. Elementteinä 
suunnittelu nopeuttaa myös rakentamisaikaa työ-
maalla; rakenteiden suojaus kestää lyhyemmän 
aikaa ja pienentää rakenteellisten kosteusvauri-
oiden riskiä. 

Kuva 35. Julkisivun rakenneaksonometria. 

Kuva 36. Rakenteellinen moduuliverkko. 

EKOLOGINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ

Koulukeskus yhdistää ekologisen suunnittelun, 
arkkitehtuurin ja oppimisen, kehittäen oppilaiden 
ymmärrystä kestävästä rakentamisesta. Koulu ja 
sen ympäristö on olennainen osa koulun opetus-
suunnitelmaa, mikä luo myös tietopohjaa kestä-
vän kehityksen perusperiaatteista. Puurakenteinen 
koulu auttaa oppilaita kehittämään ymmärrystään 
kestävistä rakennusjärjestelmistä ja rakentamisesta. 
Se myös parantaa opiskeluympäristön olosuhteita 
ja tekee oppimisesta sekä työskentelystä mieluisaa, 
vähentäen poissaoloja. (Chiles ym., 2015, 89.)
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YP
-
Viherkaton kasvillisuus, maksaruoho, 80 mm 
Viherkaton kasvualusta, 90 mm 
Suodatinkangas
Salaojittava ja vettä varastoiva levy 
Suodatinkangas
Lämmöneriste, XPS, 425 mm 
Salaojamatto
Vedeneristys: bituminen aluskermi
Kallistettu puinen kattokannate + tuuletus, 50...100 mm, 1:50
Bituminen aluskermi
CLT-yläpohjaelementti, 240 mm
+ 

VP
+
Lattianpäällyste huonetilan mukaan
Betoni, pintavalu, 70 mm 
Askeläänieriste, 2 mm 
CLT-välipohjaelementti, 240 mm 
Akustoiva pinnoite, 20 mm
+

AP
+
Lattianpäällyste huonetilan mukaan
Betoni, pintavalu, 70 mm
Betonilaatta, 240 mm 
Lämmöneriste, XPS, 300 mm 
Tuuletettu ryömintätila 1500 mm 
Alapohjaeriste
-

US1
-
Rappaus, 8 mm 
Rappauslevy, 12 mm 
Alumiiniranka K600, 100 mm 
Tuulensuojavilla, 50 mm 
Tuulensuoja kipsilevy, 10 mm 
Rankarakenne & kivivillaeriste, 200 mm 
Höyrynsulku, 0,2 mm 
Ei-kantava monikerroslevy, 100 mm 
+



6. Lopuksi
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Prosessi

Ote arvostelupöytäkirjasta

Diplomityön prosessi sai alkunsa vuoden 2021 
joulukuussa, kun SAFA julkaisi avoimen arkki-
tehtuurikilpailun Karhulan koulukeskuksesta. 
Olin päättänyt jo maisteriopintojen alussa, että 
tulen työstämään opinnäytteeni arkkitehtuurikil-
pailun pohjalta. Kilpailun aikataulu mahdollisti 
diplomityön jakamisen kahteen työvaiheeseen – 
kahdelle lukukaudelle. Työstin kilpailuehdotuksen 
keväällä ja jatkokehitin aiheesta diplomityön syys-
lukukauden aikana. Jatkokehityksen painopisteet 
liittyivät suunnitteluratkaisujen selostuksen laajen-
tamiseen sekä suunnitelman kokonaisvaltaiseen 
selkeyttämiseen.  

Kilpailuehdotuksen työstäminen alkoi annettu-
jen lähtötietojen tarkastelulla. Esisuunnittelun 
aloittaminen edellytti perehtymistä koulukeskuk-
sen hankesuunnitelmaan, kilpailuohjelmaan sekä 
pedagogiseen hankesuunnitelmaan. Tutustuin 
myös Karhulan rakennettuun kulttuuriympäris-
töön. Lähtötietojen tutkiminen vei runsaan osan 
kilpailuajasta, sillä materiaalia oli hyvin paljon. 
Lähtötietojen lisäksi perehdyin aikaisemmin jär-
jestettyihin arkkitehtuurikilpailuihin. Tutkin myös 
Suomessa sekä ulkomailla rakennettujen uusien 
koulu- ja monitoimirakennuksien tilakonsepteja 
sekä arkkitehtuuria. Kevään aikana osallistuin 
myös kohdevierailuun Karhulan koulun tontilla. 
Tein valokuvien ja muistiinpanojen pohjalta tont-
tianalyysin sekä laadin suunnittelulle lähtökohdat.

Palautin kilpailuehdotuksen kesäkuun ensim-
mäinen päivä. Kesällä pohdin diplomityön jat-
kokehitykseen liittyviä lähtökohtia, mutta olin 
ensisijaisesti varannut kesä- ja heinäkuun lomai-
lulle sekä diplomityöhön liittyvien ajatuksien 
hautomiselle. Irtiotto kannatti, sillä kesän aikana 

diplomityön jatkokehityksen painopisteet sel-
ventyivät. Työprosessi jatkui syyskuun alussa. 
Kilpailuehdotukseni ”Yksi plus kolme” palkit-
tiin kunniamaininnalla, ja sain kutsun Kotkan 
kaupungintalolle palkintojenjakotilaisuuteen. 
Jatkotyöstöä koskevat painopisteet varmistuivat 
kilpailumenestyksen myötä; Aioin keskittyä diplo-
mityössäni kilpailuehdotuksen kokonaisvaltaiseen 
selkeyttämiseen, tekemättä suunnitelmaan isompia 
muutoksia. Päätin myös selostaa diplomityössä 
kilpailuehdotuksen suunnittelua koskevan työ-
prosessin. Tähän liittyi ensisijaisesti kilpailussa 
hyödynnettyjen esimerkkikoulujen ja aikaisemmin 
Suomessa järjestettyjen arkkitehtuurikilpailujen 
analysointi. 

Kilpailun arvostelupöytäkirjaan kirjatut kommen-
tit olivat pääosin positiivisia. Koin jatkokehityk-
sen ja oppimisen kannalta kuitenkin tärkeäksi 
ratkaista koulun kerroskohtaiset ongelmakohdat. 
Ongelmakohdat eivät liittyneet koulurakennuk-
sen toiminnalliseen kokonaiskonseptiin, vaan 
tilojen saavutettavuuteen ja yhteyksien selkey-
teen, kuten kivikoulun ja uudisosan välisen sisä-
yhteyden toimivuuteen. Päätin olla esittämättä 
kantavan rakenteen moduuliverkkoa kilpailueh-
dotuksessa, sillä se olisi tuonut ilmi ratkaisemat-
tomia epäkohtia ja heikentänyt suunnitelman 
uskottavuutta. Jatkokehitetyssä suunnitelmassa on 
esitetty rakennuksen tilat sovitettuna rakenteelli-
seen moduuliverkkoon, mikä puolestaan aikaansai 
pieniä muutoksia tilojen ko’oissa. Mainittakoon 
että muutokset eivät vaikuttaneet suunnitelman 
kaupunkikuvallisiin ominaisuuksiin. Työn ede-
tessä pyrin tarkastelemaan ja tarkentamaan suun-
nitelmani rakenneratkaisuja osaleikkauksien sekä 
aksonometristen kaavioiden avulla.

”Laajennus sijoittuu hyvin torialueen jatkeeksi. 
Sisäänkäynnit ja niihin liittyvät aukiot on onnistuneesti 
sijoitettu Vesitorninkadun puolelle. Rakennuksen mas-
soittelulla on laajennus saatu hienovaraisesti liitettyä van-
haan koulurakennukseen. Rakennuksen massoittelulla 
on muodostettu selkeä ja helposti valvottava piha-alue. 

Julkisivun kerroskakkumainen ratkaisu pitää raken-
nuksen mittakaavan ympäristöön sopivana. Vaikka 
julkisivut näyttävät runsailta on niiden sommittelu ja 
materiaalin käyttö hillittyä. 

Puupilari/ palkki runko ratkaisu on selkeä ja toimiva 
rakennejärjestelmä. Sitä on helppo muuntojoustaa ja 
toteuttaa esitetyllä jännevälillä. Tämä suosii hyvin teollista 
toteutus tapaa, mikä laskee kustannuksia. 

Sisätilaratkaisu toistaa hienosti ulkotilojen muotokieltä 
ja valittua rakenneratkaisua. 

Kirjaston ja nuoristotoimen tilat toimivat hyvin. Yleisesti 
yksikerroksen tilajärjestelty on hyvin ja tehokkaasti 
ratkaistu. 

2-kerroksen opetustilat on pääosin sijoittuu ikkunasei-
nille. Muutamat tilat jäävät ilman suoraa luonnonvaloa, 
mutta niihin saadaan korkean tilan yläpuolelle sijoitetusta 
kattoikkunasta runsaasti ylävaloa. 

Korkea avonainen tila ja sen ympärille sijoitettu liikenne 
tuottaa usein hallitsematonta melua. Sen ratkaisu on 
usein vaikeaa.  

Pihatila on selkeä ja laaja. Sitä on helppo jäsentää ja 
valvoa. Pihasuunnitelma on jäänyt viitteelliseksi.” 

(Kilpailun arvostelupöytäkirja, 2022, 16) 
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ArkkitehtuurikilpailuDiplomityön aihe

Lähtötiedot

Kilpailuohjelma
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Luonnos

Massoittelu
Typologia
Referenssit

Tilakonsepti

Arkkitehtuuri
Esittelymateriaali

Selostus
Viimeistely

Viitekehys
Kirjallisuus

Esimerkkikohteet
Reflektointi

Selkeyttäminen
Tarkentaminen

Muutokset
Kohdevierailut

Visualisoinnit
Piirustukset

Taitto
Viimeistely

Muutoksien ideointi
Jatkokehityksen lähtökohdat

Kirjallinen osuusSuunnittelu SuunnitelmaEhdotus GrafiikkaAjatuksien prosessointi

Loma Diplomityö

Helmikuu Maaliskuu huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu

Miten menestyä arkkitehtuurikilpailussa? Mitä voin oppia? Opitun soveltaminen 

Ura

Mitä olisin voinut 
tehdä paremmin? Miten voin selkeyttää suunnitelmaa entisestään?

Tammikuu TammikuuJoulukuu
2021

Marraskuu
2023

MaaliskuuHelmikuu

Diplomityön prosessi oli kokonaisuudessaan 
opettavainen. Opinnäyte on usein viimeinen 
mahdollisuus oppia yliopistossa, joten päätin 
käyttää tilaisuuden hyväksi ja valita mahdollisim-
man haastavan aiheen työlleni. Työn takana oli 
ajatus oppimisesta, mutta halusin myös kehittää 
taitojani suunnittelijana. Minua kiinnosti suuresti 
myös koulurakennuksiin liittyvä toiminnallinen 
monimutkaisuus ja kokonaisuuden iso mittakaava. 
Aihe on myös uusien opetuskäytäntöjen myötä 
entistäkin tärkeämpi.

Prosessi laajensi kokonaisuudessaan ymmärrys-
täni koulu- ja monitoimirakennuksien suunnit-
teluun liittyvistä reunaehdoista, tilakonsepteista 
ja yleisistä suunnitteluperiaatteista. Tiesin jo, että 
kaupunkitilaa määrittelee arkkitehtuuri – raken-
nettu ympäristö. Koulu- ja monitoimirakennuk-
silla on usein iso rooli keskustatilan elävöittäjinä. 
Niillä on keskeinen rooli paikan identiteetissä sekä 
merkityksellinen rooli ihmisten arjessa julkisena 
rakennuksena. Työ opetti myös arkkitehtuurikil-
pailuun liittyvästä työprosessista ja ajankäytöstä. 

Kirjasin ylös kilpailuehdotuksen tekemiseen sekä 
diplomityön työstämiseen käytetyt työtunnit, sillä 
oli hyvin mielenkiintoista pohtia arkkitehtuurikil-
pailuun sekä jatkokehitykseen liittyvää ajankäyt-
töä. Halusin erotella nämä kaksi prosessin vai-
hetta sekä tarkastella kuinka työmäärät jakautuvat 
aihealueittain. Diplomityöprosessi opetti koko-
naisuudessaan hallitsemaan tämän mittakaavan 
projekteihin liittyvää ajankäyttöä sekä aikataulutta-
mista. Pyrin jäsentelemään kokonaistyöprosessin 
selkeisiin aikajaksoihin sekä pitämään päätetystä 
aikataulusta kiinni. Tämä myös selkeytti työsken-
telyä sekä helpotti rutiinin muodostumista. 

Työhön on kokonaisuudessaan käytetty noin 840 
tuntia. Tämä kokonaistuntimäärä jakautuu melkein 
täysin tasaisesti kahtia kevät- ja syyslukukaudelle. 
Suunnittelu ja suunnitelmien muuttaminen vei suu-
ren osan käytetystä ajasta. Kokonaistuntimäärään 
ei ole laskettu mukaan työtuntien ulkopuolelle 
ajoittunutta passiivista ajatustyötä. Tähän ei ole 
myöskään laskettu mukaan ohjaustapaamisiin tai 
diplomityön esittelyyn käytettyä aikaa. 

Arkkitehtuurikilpailuun ja jat-
kotyöstöön käyetty kokonais-
tuntimäärä  kaavioituna. (kts. 
aikajana alla). 
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Kuvasarja esittää tilaohjelman kokonaislaajuuden 
perusteella luonnosteltuja massoitteluvaihtoeh-
toja kilpailutontilla. Kaupunkikuvallisesti pieni-
mittakaavainen lähestymistapa ohjasi suunnitte-
lua jo kilpailuehdotuksen esisuunnittelun aikana. 
Suunnitelmalle asetetut rajaehdot asettivat haas-
teita ensimmäisen kerroksen toimintojen sijoit-
telussa sekä laajennusosan ja kivikoulun sisäyh-
teyden sijoittamisessa. Lähtökohtana oli pilkkoa 
laajennusosan toimintoja erikokoisiin massoihin ja 
sijoittaa ne keskeisen sydänaulan ympärille. Myös 

koulupihan, kasvillisuuden ja näkymien säilyttä-
minen osoittautui haasteelliseksi. Purku-uhan alla 
oleva puukoulu oli jätetty arkkitehtuurikilpailun 
ulkopuolelle. Halusin kuitenkin säilyttää tämän 
kulttuurihistoriallisesti merkittävän rakennuksen 
suunnitelmassani. Puukoulun purkaminen vapaut-
taisi toisaalta tilaa piha-alueen toiminnoille. 

Arkkitehtuurikilpailuun jätetty ehdotus ”Yksi 
plus kolme” perustuu kuvasarjan viimeiseen 
vaihtoehtoon, jossa neljä erikokoista massaa 

yhteensovitetaan 2–3 kerroksiseksi rakennukseksi 
tontin länsinurkkaukseen. Reunimmaista palasta 
vierustaa kolme pienempää massaa. Niiden väliin 
jäävä keskusaula sitoo rakennuksen toiminnot 
yhteen. Se luo visuaalisia ja toiminnallisia yhte-
yksiä, sekä parantaa koulun yhtenäisyyttä sekä 
koettua yhteisöllisyyttä. 

Kokonaisuus luo ympärilleen sopivassa määrin 
väljyyttä ja vapauttaa kilpailualueelta tilaa koulupi-
han toiminnoille. Se myös suojaa tärkeitä näkymiä 

ja jättää kivikoulun juhlasalin laajennuksen tärkeät 
pilasteriseinät näkyville. Uudisosan massoittelu 
muodostaa Karhulan kivikoulun kanssa linjakkaan 
ja keveän kokonaisuuden. 



70

Kilpailuvaiheen luonnos taide- ja taitoaineiden toimintojen sijoittelusta.

Kilpailuvaiheen luonnoksia maantasokerroksen toiminnoista. 
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Loppusanat 

Iso Kiitos

Karhula on kulttuurihistoriallisesti merkittävä 
kaupunginosa, ja sillä on vahva identiteetti Kotkan 
pohjoisena kaupunginosana. Vaikka Karhula 
onkin tärkeä aluekeskus, kärsii sen keskusta 
taantumuksellisesta tilasta ja kaipaa uudistamista. 
Alueen kehityksen käynnisti yli 1000 oppilaan 
koulukeskuksen suunnittelukilpailu. Uusi koulu-
keskus on kaikkia kotkalaisia palveleva julkinen 
rakennus. Se on myös koko alueen yhteisöllinen 
keskus sekä kohtauspaikka. Se palvelee kaikeni-
käisiä vauvasta vaariin – aamusta iltaan. Rakennus 
elävöittää Karhulan keskustatilaa ja on alueen uusi 
maamerkki. 

Työ sai alkunsa halusta oppia uutta ja kehittää tai-
toja suunnittelijana. Vaikka arkkitehtuurikilpailun 
ja diplomityön yhdistäminen oli helppoa, tuotti 
nämä kaksi osavaihetta runsaasti haasteita erillään. 
Tämä runsaan vuoden kestänyt oppimisprosessi 
kehitti paljon tietämystä koulu- ja monitoimira-
kennuksien sekä oppimisympäristöjen suunnitte-
luperiaatteista. Prosessi on ollut kokonaisuudes-
saan antoisa ja opettavainen. 

Erityinen kiitos Nils Erik Wickbergin rahastolle 
stipendistä työn edistämiseen.   

Esa
Pirjo

Minka
Jaakko
Ark’16
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