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TIIVISTELMÄ

Diplomityöni on Nastolassa sijaitsevan Villähteen koulun laajennus, 
josta olen tehnyt toimeksiantona Nastolan kunnalle hankesuunnitelman 
luonnokset. Nastolan kouluverkostoa tehostetaan vanhoja kyläkouluja 
lakkauttamalla ja suurempia koulukokonaisuuksia rakentamalla. 
Sama ilmiö on käynnissä myös lukuisissa muissa kunnissa. Villähteen 
koulun tapauksessa vanhaa kyläkoulua on kuitenkin päätetty laajentaa. 
Suunnitelmani toimii esimerkkinä maaseutumaisen perinnerakentamisen 
modernista laajentamisesta.

Villähteen koulu sijaitsee avoimessa peltomaisemassa Salpausselän harjun 
kupeessa. Koulun välittömässä läheisyydessä kulkevat Valtatie 12 ja Lahti-
Kouvola -junarata, jotka aiheuttavat koulun alueelle meluhaittaa. Samalla 
Villähteen koulu muodostaa Nastolalle tunnistettavan maamerkin ja 
vastapainon viereisen valtatien liittymään rakennetuille automarketeille.

Vil lähteen koulun vanhin rakennus on vuonna 1924 rakennettu 
hirsirakenteinen kansakoulu. Vuonna 1986 alueelle rakennettiin uusi 
laajennussiipi ja erillinen liikuntasalirakennus. Punamultamaalatut 
rakennukset muodostavat maatilan pihapiiriä muistuttavan sommitelman. 

Uuden laajennuksen suunnittelussa tavoitteenani oli  muodostaa 
eri aikakauden rakennuksista koostuva hallittu kokonaisuus, jossa 
uusi laajennus sopeutuu ympäristöönsä ja edustaa samanaikaisesti 
nykyaikaista arkkitehtuuria. Tutkimalla Villähteen koulun vanhojen 
rakennusten suunnitteluperiaatteita tavoitteenani oli kehittää perinteisen 
maaseutumaisen rakennustyypin moderni tulkinta, joka tarjoaa nykyaikaiset, 
muuntojoustavat ja energiatehokkaat opetustilat. Nastolan kunnan 
budjetti laajennuksen rakentamiseksi on haastava, mikä on vaikuttanut 
olennaisesti valittuihin suunnitteluratkaisuihin. Tavoitteenani on 
ollut kehittää laajennuksesta kustannustehokas ja toteutuskelpoinen 
suunnitelma, joka tehokkuudestaan huolimatta olisi elämyksellistä 
arkkitehtuuria. Uuteen laajennukseen on tarkoitus sijoittaa perus- ja 
esiopetuksen tiloja. Laajennuksen bruttoala on 1705 m2.

Käsittelen diplomityöni selostuksessa tulevaisuuden koulun suunnittelua 
ja esittelen lyhyesti muutamia viimeaikaisia koulusuunnittelmia ja 
laajennusreferenssejä. Kerron myös suunnittelualueesta ja Nastolan 
koulujen tilanteesta. Käsittelen aiheita laajennuksen suunnittelun 
kannalta olennaisista näkökulmista, mutta tarkoitukseni ei ole syventyä 
tässä työssä perinnerakentamiseen tai koulusuunnitteluun erityisen 
tarkasti.  Kerron myös suunnitteluprosessini eri vaiheista laajennuksen 
suunnitteluratkaisujen  perustelemiseksi.

ABSTRACT

The subject of this master thesis is a scheme for a new extension 
to Villähde school located in Nastola. As a part of this thesis I was 
commissioned to produce the outline drawings of the extension for 
Nastola municipality. At the moment, the school network in Nastola is 
changing. Old village schools are closed down while larger schools are 
being built in order to reduce expenses. This phenomenon is occurring 
all around Finland. However, Nastola has decided to build an extension 
to the village school of Villähde. This scheme serves as an example of 
building modern extensions to vernacular architecture in traditional 
Finnish landscapes.

Villähde school is located in open scenery and in the midst of fields next 
to Salpausselkä esker. Highway 12 and the railroad between Lahti and 
Kouvola bypass the school at a close distance and cause noise.
The location is visible from afar which leads Villähde school to form a 
landmark of Nastola and a contrast to the supermarkets by the highway 
exit close by. 

The oldest building of Villähde school is built in 1924 and it is made of 
logs. An extension and a separate gym building were built on the premises 
in 1986. Painted with red ochre, the buildings form a composition that 
resembles the yard of a traditional Finnish farm.

The goal of this thesis is to create a solid entity to Villähde school 
which consists of buildings from different eras. The new extension 
would need to respect the surroundings while simultaneously represent 
modern architecture. The aim is to find a contemporary interpretation 
of a traditional rural building by following the design principles of the 
existing buildings in the area. The new extension needs to offer modern,
flexible and energy-efficient learning spaces that suit the strict building 
budget set by the municipality. This has affected the choices made 
during the design process. The goal has been to develop a scheme for 
the extension that would be cost-efficient and yet offer memorable 
architecture. The new extension consists of spaces for preschool and 
primary school education. The gross floor area of the extension is 1705 
m2.

In this thesis I will briefly discuss the different aspects of modern 
elementary education and showcase some recent school architecture. I 
will tell about the building site and the situation of the school network 
in Nastola. The aim of this thesis is not to be a profound study on 
traditional buildings nor school design in general. I will analyze these 
themes to the extent which is relevant to the design of the new extension.
I will also showcase the design process of this thesis in order to justify 
the decisions made for the scheme.
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ESIPUHE

Vanhan kyläkoulun nariseva puuovi aukeni edessäni ensimmäistä kertaa. 
Liian suuri reppu tuntui raskaalta enkä edes tiennyt mitään tulevasta 
kahden vuosikymmenen opintourakasta. Arkkitehdin tutkintoon nyt 
päättyvän opintieni lisäksi myös kyläkouluni tarina on loppusuoralla;  
Uudenkylän koulu on määrä lakkauttaa muutaman vuoden aikana.

Koulut ovat vaikuttaneet voimakkaasti pienten kylien identiteetin ja 
yhteishengen vahvistumiseen. Nykypäivän taloudellisissa tehostamispaineissa 
satoja kyläkouluja on lakkautettu, ja oppilaat on siirretty suurempiin 
yksiköihin. Alle seitsemänkymmenen oppilaan kouluni tarjosi turvallisen 
kasvuympäristön, jossa opettajilla oli todella mahdollisuus seurata ja 
ohjata pienen lapsen kehittymistä. Siirtyminen suurempaan yläkouluun 
tuntui kuitenkin selkeältä kynnykseltä, johon monen nuoren opintointo 
saattaa pysyvästi kompastua.

Viime vuosina Suomessa on suunniteltu ja rakennettu useita hienoja 
esimerkkejä kouluista, jotka ovat onnistuneet kääntämään kouluyksiköiden  
tehostamispaineen mahdollisuudeksi tarjota lapselle koko kouluajan 
kestävä yhtenäinen opintie. Monitoimitalojen massiivisuudesta huolimatta, 
taitavalla suunnittelulla on onnistuttu luomaan pienimittakaavaisia 
ja turvallisia oppimisympäristöjä, jotka tukevat lapsen kasvua ja 
pienentävät väliinputoamisen riskiä. Jos vain kouluihin ja opettamiseen 
panostetaan tulevaisuudessakin, heijastuvat positiiviset vaikutukset 
koko yhteiskuntaan.

Koulusuunnitelman tekeminen diplomityönä tuntui hyvin luontevalta 
aiheelta. Olen ollut mukana muutamissa viimeaikaisissa kouluprojekteissa 
ja avustajana esimerkiksi Opinmäen ja Hämeenkyrön ympäristökoulun 
arkkitehtuurikilpailujen voittaneissa ehdotuksissa. Kotikuntani Nastolan 
koulujärjestelmää ollaan parhaillaan tehostamassa, mikä tarkoittaa useiden 
kyläkoulujen lakkauttamista, mutta myös uusien tilojen rakentamista. 
Kunta on päättänyt laajentaa perinteisessä maalaismaisemassa sijaitsevaa 
Villähteen koulua. Vuosisadan alussa perustettuun kansakouluun rakennettiin 
1980-luvun lopulla laajennukset, jotka ovat isäni suunnittelemat. 
Nyt Villähteen kouluun on tulossa uusi ajallinen kerrostuma, jonka 
suunnittelu on diplomityöni aiheena. Diplomityön osana olen tehnyt 
Nastolan kunnalle tulevan laajennuksen hankesuunnitelman luonnokset.
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JOHDANTO

Nastolan kouluverkosto on suurten muutosten vaiheessa. Vanhoja 
kyläkouluja lakkautetaan ja suunnitelmissa on ollut yli 700 oppilaan 
koulun rakentaminen - se on kymmenen kertaa isompi kuin oma 
kyläkouluni. Ilmiö on koko Suomen laajuinen. Lukuisilla paikkakunnilla 
tehostetaan toimintaa ja karsitaan kuluja, mikä heijastuu erityisesti 
koulutuksen järjestämiseen. Nastolan Villähteen koulun tapauksessa 
vanhaa kyläkoulua on kuitenkin lakkauttamisen sijaan päätetty laajentaa.

Diplomityöaiheeni on monella tapaa mielenkiintoinen. Villähteen koulu 
sijaitsee Nastolassa, Lahden ja Kouvolan välissä, avonaisen peltomaiseman 
keskellä. Kauniin perinnemiljöön halkaisee suunnittelualueen vieressä kulkeva 
valtatie ja junarata. Kilometrin päähän valtatien liittymään on noussut nopeasti 
iso kaupallinen keskittymä, jossa parkkikenttien ympäröimät automarketit 
vähitellen näivettävät pitäjän historialliset keskukset ja muodostavat Nastolan 
muusta rakenteesta irrallisen uuden saapumisportin. Villähteen koulu on 
kuitenkin Lahdesta päin saavuttaessa Nastolan ensimmäisiä rakennuksia, 
jotka näkyvät avonaisessa maisemassa jo kauan ennen kuin ABC, Robinhood 
ja S-Market nousevat esiin valtatien liittymässä.

Koulut ovat aina vaikuttaneet yhteisöjen identiteetin muodostumiseen. 
Nastolan paraatipaikalle sijoittuvalla Villähteen koulun uudella laajennuksella 
on mahdollisuus jatkaa tätä perinnettä ja vahvistaa nastolalaista yhteishenkeä. 
Laajennus voi tarjota esimerkin paikkaansa sopivasta arkkitehtuurista, jonka 
piirteet korostuvat maisemassa irrallisena nousevia peltihalleja vasten.

Villähteen koulun alkuperäistä kansakoulua on kertaalleen laajennettu 1980-luvun 
lopulla ja nyt rakennuskokonaisuuteen on tulossa uusi ajallinen kerrostuma lisää. 
Kansakoulun aikaisemmat laajennukset pyrkivät tulkitsemaan paikan henkeä ja 
rakennusperinnettä aikakauden ihanteiden mukaisesti. Suunnittelemani uusi 
laajennus nojaa Villähteen koulun rakennusten suunnitteluperiaatteisiin ja 
tulkitsee näitä lähtökohtia modernin arkkitehtuurin keinoin sopeutumalla samalla 
nykyaikaisen koulun vaatimuksiin.  Suunnitelmassa olen pyrkinyt löytämään 
uuden modernin tulkinnan vernakulaarisesta perinnearkkitehtuurista. Olen 
kehittänyt suunnitelmaa yhteistyössä Nastolan kunnan kaavoitusviranomaisten, 
geosuunnittelijan, liikennesuunnittelijan, palotarkastajan ja Villähteen koulun 
opettajien kanssa.

Modernin rakennuksen sovittaminen maaseutumaisen perinnerakentamisen 
yhteyteen tuntui haastavalta lähtökohdalta. Nastolan kunnan määrärahat 
uuteen lisärakennukseen ovat myös tiukoilla, mikä asettaa arkkitehtuurin 
ilmaisulle rajat. Kuitenkin lasten ympäristöön tulisi investoida erityisesti, jotta 
oppimisen tilat inspiroivat ja aktivoivat kehittymään. Nykyaikaisen suunnittelun 
tavoitteena on luonnollisesti myös mahdollisimman ekologinen ja energiatehokas 
rakentaminen. Uuden laajennuksen tulisi siis olla perinteikkääseen paikkaansa 
sopiva kustannustehokas ja ympäristöystävällinen rakennus, joka palvelee 
vaativia käyttäjiä tarjoamalla elämykselliset ja nykyaikaiset oppimistilat.  

RAJAUS JA RAKENNE

Diplomityössä olen keskittynyt  ensisi jaisesti  Vil lähteen koulun 
uudisrakennuksen suunnitteluun. Samalla olen kuitenkin tutkinut 
luonnosmaisesti vanhan osan saneeraamista ja olemassa olevien tilojen 
muokkaamista nykyaikaisen opetuksen vaatimuksiin, mikä Nastolan 
kunnan on myös tarkoitus toteuttaa laajennuksen rakentamisen 
yhteydessä. Olen pyrkinyt löytämään uudisrakennukselle realistisen 
ja toteutuskelpoisen ratkaisumallin.

Diplomityössäni olen tutkinut nykyaikaisen koulun vaatimuksia ja 
uuden rakentamista maalaismaiseen ympäristöön ja perinteisen 
rakentamisen yhteyteen. Työssäni ei ole kuitenkaan tarkoitus syventyä 
koulusuunnitteluun tai rakennusperinteisiin laajemmin, vaan olen 
käsitellyt aiheita suunnitelmani kannalta olennaisista näkökulmista. 
Käyn läpi muutamia viimeaikaisia koulusuunnitelmia ja esittelen joitakin 
hienoja esimerkkejä, joissa vanha ja uusi rakennus muodostavat toisiaan 
täydentävän kokonaisuuden. Kerron työssäni Nastolan ominaispiirteistä 
ja analysoin tarkemmin varsinaista suunnittelualuetta. Pyrin myös 
avaamaan suunnitteluprosessia, sillä lopullisessa suunnitelmassa itsestään 
selviltä näyttävät suunnitteluratkaisut ovat useiden eri väliversioiden 
kautta saavutettuja lopputuloksia.

VILLÄHTEEN KOULUN LAAJENNUS
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1.1 TULEVAISUUDEN KOULU

Oppilaat oppivat tulevaisuudessa yhä enemmän koulun ulkopuolisissa ympäristöissä. 
Koulupedagogiikan suuri haaste on pysyä teknisessä ja sosiaalisessa kehityksessä 
mukana. Perinteiset oppimisympäristöt ovat keskittyneet ensisijaisesti luokkahuoneissa 
tapahtuvaan opetukseen, mutta tulevaisuudessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia 
muita oppisympäristöjä, tiloja ja paikkoja sekä koulun piirissä että sen ulkopuolella. 
Formaalin luokkahuoneopetuksen lisäksi painopiste siirtyy enemmän informaaliin 
oppiseen. Oppilaat nähdään tulevaisuudessa yhä enemmän myös tiedon tuottajina 
eikä vain tiedon omaksujina tai kuluttajina. Opettajan puheen kuuntelemisen lisäksi 
oppilaita rohkaistaan aktiivisempaan ja osallistuvaan oppimiseen. Eri oppiaineiden 
välistä synergiaa pyritään myös hyödyntämään tehokkaammin.

Tulevaisuuden koulu koostuu neljästä eri käsiteparista, jotka ovat fyysinen - virtuaalinen, 
keskitetty - hajautettu, formaali - informaali ja lokaali - globaali. Oppimisprosessissa 
pyritään ottamaan huomioon käsiteparien molemmat puolet. Käsiteparit tuovat esille 
samalla myös oppimisen tilallisia haasteita, jotka tulevaisuuden oppimisympäristöissä on 
otettava huomioon. Formaalin oppimisen ytimen muodostaa fyysinen oppimisympäristö eli 
koulurakennus ja luokkahuoneet. Tulevaisuuden erilaiset oppimisen muodot edellyttävät 
hyvin erilaisia tiloja yksilö-, ryhmä- ja monimuoto-opetukselle. Yhteistoiminnallinen 
ja tutkiva oppiminen luovat tilasuunnittelulle omat vaatimuksensa. Teknologian 
kehityksen seurauksena oppiminen tapahtuu yhä enemmän virtuaalisesti. Kuitenkin 
virtuaaliteknologian käyttäminen tapahtuu yhä fyysisessä ympäristössä,  mutta uuden 
teknologian myötä oppiminen voi tapahtua yhä joustavammin erilaisissa tiloissa.

Koulurakennus on tavallisesti ollut alueellisesti keskitetty kokonaisuus, jonka koko voi 
vaihdella kyläkouluista suuriin monitoimitaloihin. Koulujen keskikoon kasvaessa suuriin 
kokonaisuuksiin pyritään luomaan erilaisilla tilaratkaisuilla pienimittakaavaisempia 
yksiköitä. Luokka uusissa muodoissaan säilyttää asemansa, mutta koulurakennuksen 
luonne voi tulevaisuudessa muuttua hyvinkin paljon, mikä edellyttää rakennukselta 
muuntojoustavuutta. Koulun muuttuminen monitoimitaloksi on nähtävissä useissa 
uusissa kouluhankkeissa sekä Suomessa että muualla. Koulutoiminnan lisäksi rakennus 
tarjoaa tiloja asukastoiminnalle, terveydenhuollolle, päivähoidolle ja kansalaisjärjestöille. 

Informaalin oppimisen lisääntyminen tulevaisuudessa tarkoittaa esimerkiksi erilaisten 
julkisten tilojen roolin korostumista. Julkinen tila on jo perinteisesti ollut tärkeä 
sosiaalisen kanssakäymisen tila ja paikka informaalille oppimiselle. Julkisten tilojen 
merkitys on erityisen suuri lasten ja nuorten elämässä, sillä heillä on yleisesti käytössään 
vähän paikkoja, joissa on mahdollista tavata itsenäisesti toisiaan ja rakentaa omaa 
sosiaalista ja kulttuurista identiteettiään. 

Tilat luovat edellytyksiä oppimiselle fyysisten ominaisuuksien ja tilan sisältämien 
merkityksien kautta. Oppimisprosessiin vaikuttavat havainnot, aistimukset, ärsykkeet 
ja kokemukset. Tilojen rooli kognition apuvälineinä ja välittäjinä oppimisprosessissa 
voidaan rinnastaa perinteisiin oppimisen työkaluihin, kuten kieleen ja merkkeihin. 
Lisäksi tilat aktivoivat aisteja ja mahdollistavat oppijalle luovan oppimisen liikkumisen 
ja tutkimisen kautta. Tilojen luonne vaikuttaa olennaisesti myös tilassa toimivien 
keskenäiseen vuorovaikutukseen. 1

1 Smeds et al. 2010

1. TAUSTAA
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Suomalainen koulujen arkkitehtisuunnittelu on korkealla tasolla. 
Huolimatta pienestä notkahduksesta koulumenestystä vertailevassa 
Pisa-tutkimuksessa, Suomi on ollut jatkuvasti mallimaa oppimisen 
ja opetuksen alueella. 2 Viime vuosina on valmistunut useita hienoja 
esimerkkejä, jotka ovat herättäneet myös paljon kansainvälistä kiinnostusta. 
Esimerkkeinä voidaan mainita ainakin Verstas Arkkitehtien Saunalahden 
ja Kirkkojärven koulut sekä Playa Arkkitehtien Mårtensbron koulu. 
Muutaman vuoden sisällä on käyty myös useita arkkitehtuurikilpailuja 
uusien koulujen suunnittelusta, joten tulevaisuudessa on lupa odottaa 
lisää hienoja koulurakennuksia, jotka vievät suomalaista koulutusta 
eteenpäin. 

V e r t a i l e m a l l a  v a s t a v a l m i s t u n e i t a  k o u l u j a  j a  u u s i m p i e n 
arkkitehtuurikilpailujen voittaneita koulusuunnitelmia, voidaan 
saada hyvä kokonaiskuva nykyisestä kouluarkkitehtuurista. Vallitseva 
suunnittelupiirre tuntuu olevan koulujen mittakaavan suureneminen. 
Koulujen suurta kokoa pyritään rikkomaan pilkkomalla kokonaismassa 
osi in  ja  tuomaan er i la is ia  pienen mittakaavan aihei ta  mukaan 
suunnitelmaan. Erilaiset suuret aulatilat korostuvat koulujen keskeisinä 
monitoimitiloina. Rakennuksen katto muodostaa useissa suunnitelmissa 
tunnistettavimman arkkitehtonisen elementin, joka kokoaa toisistaan 
erillään olevat rakennusosat yhtenäiseksi hahmoksi.

Opinmäki

Espoon Suurpeltoon rakennetaan parhaillaan Opinmäen monitoimitaloa, 
joka yhdistää useat kouluasteet  ja  tähtää elinikäisen oppimisen 
tavoitteeseen. Monitoimitalossa on toimintoja päiväkodista lukioon, 
mikä asettaa arkkitehtisuunnittelulle erityisiä haasteita.  Koulun 
suunnittelusta vuonna 2012 käydyn yleisen arkkitehtuurikilpailun 
voittajaksi valittiin Arkkitehtitoimisto Esa Ruskeepään ehdotus ”Mäkin 
opin”. Suunnitelma koostuu erikokoisista, rennosti tontille sijoittuvista 
noppamaisista palikoista, jotka muodostavat eriluonteisia pihoja. 
Palikat liittyvät avaraan keskusaulaan. Rakennus edustaa nykyaikaista 
solukoulumallia. Ehdotuksen ansioina pidettiin erityisesti tilojen 
muunneltavuutta, kaupunkikuvallista otetta ja elinikäisen oppimisen 
käsitteen onnistunutta konkretisointia. 3

Aurinkokivi

Vantaan kivistöön sijoittuvan Aurinkokiven koulun arkkitehtuurikilpailun 
voittajaksi valittiin Playa Arkkitehtien ehdotus ”Big Lupu”. Kilpailu käytiin 
vuonna 2013. Ehdotus on muiden viimeaikaisten koulusuunnitelmien 
kaltainen; sen keskusaula on koulun sydän johon eri koulutoiminnot 
liittyvät palikkamaisina rakennusmassoina. Hahmoltaan rakennus 
on sakaramainen kappale, jonka julkisivukäsittely koostuu erilaisista 
materiaalikentistä. Kilpailun arvostelupöytäkirjassa kiitetään suunnitelman 

2	 http://www.minedu.fi/pisa/2009.html?lang=fi

3 Arkkitehtuurikilpailuja 6/2012

sisälle muodostuvaa mielenkiintoista tilasarjaa ja ehdotuksessa ansiokkaasti 
yhdistettyä solu- ja sakaramallia. Taide oli sidottu suunnittelutavoitteisiin 
olennaisena lisänä. 4

Hirvensalo

Turun Hirvensalon koulun suunnittelusta  vuonna 2012 käydyn 
arkkitehtuurikutsukilpailun voitti Verstas Arkkitehtien ehdotus ”Avain”. 
Merelliseen saaristomaisemaan sijoittuva suunnitelma tarjoaa paikkaansa 
sopivan ja onnistuneen ratkaisun. Yksiaineinen punatiilirakennus 
muodostuu leikkisästi veistetyistä sakaroista, joiden kulmat on pyöristetty 
sympaattisen yleisilmeen saavuttamiseksi. Rakennuksen ”pehmeyttä” 
korostaa rauhallisesti aaltoileva katto. Koulun tilat ryhmittyvät usean 
kerroksen korkuisen keskusaulan ja toisen pienemmän aulan yhteyteen. 5 

Isokylä

K o k k o l a n  i s o k y l ä n  m o n i t o i m i t a l o s t a  k ä y t i i n  v u o n n a  2 0 1 2 
arkkitehtuurikutsukilpailu, jonka voitti arkkitehtitoimisto Perkon 
suunnittelema ehdotus ”Puhto”. Pientaloalueen keskelle sijoittuvan 
koulun massa on ehdotuksessa pilkottu useaan kappaleeseen, jotka 
muodostavat kylämäisen sommitelman. Toimintopalikat liittyvät 
kylänraitin tapaiseen keskuskäytävään. Tilojen sijoittelun tavoitteena on 
ollut luoda lapsen kasvua tukeva ratkaisu, jossa koulun tilat muodostavat 
ikävuosien mukaan liukuvan jatkumon. 6 

Hämeenkyrö

Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen voitti  ehdotuksellaan 
”Athos” Hämeenkyrön kunnan järjestämän kaksivaiheisen yleisen 
arkkitehtuurikilpailun. Kauniiseen maaseutumaiseen kulttuurimiljööseen 
sijoittuva koulun ja päiväkodin suunnitelma laajentaa olemassa olevaa 
Mahnalan Ympäristökoulua. Jyrkkään rinteeseen sijoittuva laajennus  
suhtautuu arvostelupöytäkirjan mukaan kunnioittavasti maisemaan ja 
vanhoihin rakennuksiin. Laajennus muodostaa vanhan rakennuksen 
rinnalle tarkkaan harkitun parin. Kompakti kuutiomainen rakennus 
sijoittuu peräti neljään kerrokseen, joiden tilat ryhmittyvät tehokkaasti 
keskusaulan ympärille. Koulun tilat on sijoitettu kahteen ylimpään ja 
päiväkoti kahteen alimpaan kerrokseen. Sekä koululle että päiväkodille 
rajautuu omat rauhalliset pihat. Rakennus on tilankäytöltään sekä 
ekologisesti tehokas että taloudellisesti järkevä ja rakenteellisesti 
selkeä. 7 

4 Arkkitehtuurikilpailuja 3/2013

5 Hirvensalon koulun kutsukilpailun arvostelupöytäkirja

6 Isokylän koulun kutsukilpailun arvostelupöytäkirja

7 Hämeenkyrön ympäristökoulun ja -päiväkodin ideakilpailun arvostelupöytäkirja

Kastelli

Arkkitehtitoimisto Lahdelma-Mahlamäki voitt i  Oulun Kastel l in 
monitoimitalosta käydyn kilpailun ehdotuksellaan ”Hyrrä” vuonna 
2010. Rakennukseen sijoittuu toimintoja lukiosta,  päiväkodista, 
kirjastosta koulun ulkopuolisiakin tarpeita palveleviin liikuntatiloihin 
asti. Hyrrä oli kilpailun kompaktein ehdotus, joka koostuu neljästä 
eri koordinaatistoon kääntyneestä kappaleesta. Kappaleet liittyvät 
tässäkin ehdotuksessa suuren keskusaulan ympärille. Isoja kappaleita 
on koverrettu katetuilla sisäpihoilla, jotta pimeää keskutilaa ei syntyisi 
kappaleiden sisälle. Arkkitehtuurin pehmeäpiirteiset muodot tuovat 
kouluun leikkisyyttä ja tekevät rakennuksen helposti lähestyttäväksi. 
Ehdotuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota tilojen monikäyttöisyyteen 
ja muuntautumiskykyyn, mikä mahdollistaa eri kokoisten ryhmien 
monipuolisen opetustoiminnan.

Paspels

Valerio Olgiatin suunnittelema koulu Sveitsin Paspelsiin sijoittuu 
komeisiin vuoristomaisemiin niittymäiseen rinteeseen. Neliöpohjaisen 
betonirakennuksen ilmiasu on puhuttelevan monoliittinen  ja suorastaan 
askeettinen. Suorakulmaista koordinaatistoa on hienovaraisesti vääristelty, 
mikä tuo arkkitehtuuriin eloa ja liikettä. Luokkatilat on järjestelty neljään 
kappaleeseen rakennuksen nurkkiin. Koulu valmistui vuonna 1999. 8

Tellus

Tham & Videgård arkkitehtien vuonna 2010 suunnittelema alakoulu 
Tukholmaan on sympaattinen rakennus, joka säteilee kirkkaan keltaisena 
orgaanisena hahmona. Rakennuksen kiertyy syleilemään intiimiä 
puoliyksityistä sisäpihaa, josta on pienille lapsille turvallinen sisäänkäynti 
rakennukseen. Sisätilat jatkavat ulkohahmon orgaanista linjaa. 9

Smørblomsten

Cobe arkkitehdit voittivat Tanskan Frederiksbergiin 2011 päiväkodin 
suunnittelusta järjestetyn kilpailun. Suunnitelma koostuu pienistä 
harjakattoisista yksiköistä, jotka muodostavat pienimittakaavaisen 
kokonaisuuden. Kappaleet  muodostavat elävän sommitelman ja 
leikkisän kylän, joka sijoittuu puiston ja urbaanin kaupunkirakenteen 
rajapintaan. Suuren rakennusmassan pilkkominen osiin on tuottanut 
onnistuneen suunnitteluratkaisun, joka tarjoaa pienille lapsille turvallisen 
kasvuympäristön.

8	 http://detail-online.com/inspiration/school-building-in-paspels-103802.html

9	 http://www.tvark.se/tellus/
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VILLÄHTEEN KOULUN LAAJENNUS
13



Suunnittelualueen maisematila

Kuva 2: Nastolan nauhataajama 1960-luvulla
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1.3.1 YLEISTÄ

Nastola on Päijät-Hämeessä Lahden itäpuolella sijaitseva 15 000 
asukkaan kunta, jonka kyläkeskukset levittäytyvät nauhataajamana 
pitkin Salpausselän harjua. 10 

Nastola  on ol lut  pi tkään maanvi l je lyval ta inen,  mutta  nykyään 
nauhataajamaan on sijoittunut usean eri alan teollisuutta ja isojakin 
tehtaita, jotka ovat houkutelleet ympärilleen paljon myös pienempiä 
yrityksiä.  

Nastolan palvelurakenteeseen vaikuttaa olennaisesti Lahden läheinen 
sijainti. Nastolan asukkaat asioivat pääosin Lahdessa, mikä vaikuttaa 
rajoittavasti Nastolan oman palvelutarjonnan kannattavuuteen.

Nastola sijaitsee erinomaisten liikenneyhteyksien varrella noin tunnin 
ajomatkan päässä Helsingistä. Vilkaasti liikennöity valtatie 12 ja junarata 
kulkevat Nastolan eteläreunaa pitkin. Uusikylän, Nastolan ja Villähteen 
uudet junaseisakkeet parantavat olennaisesti mahdollisuutta julkisen 
raideliikenteen hyödyntämiseen. Nastolan sisäisen liikenteen kannalta 
tärkein liikenneväylä on Vanha Kouvolantie.

10	 http://www.nastola.fi/asuminen.html

1.3 NASTOLA

1.3.2 HISTORIA

Nastola on ollut asuttu paikka jo esihistoriallisella ajalla ja myös 
rautakautisia ja pronssikautisia merkkejä on löydetty. 1400-luvun lopussa 
Nastola oli vielä osa Uudenkylän hallintopitäjää. Nastolassa on ollut 
useita kartanoita ja suurtiloja, joissa osassa harjoitetaan yhä maataloutta. 
Nastola on alunperin muodostunut kolmesta erillisestä kylästä, joiden 
historia ulottuu keskiajalle asti; Villähde sijaitsee Nastolan länsipuolella 
lähimpänä Lahtea, Uusikylä Nastolan itäpuolella ja Kirkonkylä näiden 
välissä. Hyvien liikenneyhteyksien seurauksena Nastola on houkutellut 
paljon teollisuusinvestointeja ja esimerkiksi 1960-luvulla pitäjään 
rakennettiin pinta-alaltaan enemmän tehdasrakennuksia kuin yhdellekään 
toiselle paikkakunnalle Suomessa. Nastolan väkiluku kolminkertaistui 
vuosina 1956-1986, esimerkiksi Upo Osakeyhtiö rakennutti työntekijöilleen 
suuren Niinitien asuntoalueen 1960-1970 -lukujen taitteessa. Nastolan 
painopiste on siirtynyt vähitellen Uusikylästä länteen ja lähemmäksi 
Lahtea. Kunnan selkein uudehko keskus on Kirkonkylän ja Uusikylän 
välissä sijaitseva Rakokivi, jonka rakennuskanta on pääosin rakennettu 
1980-luvulla. 11

11	 Wager	2006

1.3.3 LUONTO

Jääkauden muodostamat jäljet ovat Nastolassa erityisen selvästi nähtävissä.
Nastolan tunnusomaisin ja näkyvin luonnon muodostama maamerkki 
on pitäjän eteläosaa pitkin kulkeva Ensimmäinen Salpausselkä, joka on 
jääkauden päätösvaiheessa syntynyt reunamuodostelma. 12  Nastolan 
nauhataajama seurailee Salpausselän harjua, jonka korkeus vaihtelee 
noin 20 - 70 metrin välillä. Nastolan länsipuolella harju madaltuu ja 
jakaantuu kahdeksi rinnakkaisselänteeksi. Harjun etelä- ja pohjoispuolella 
levittäytyvät jääkauden sulamisvesien muodostamat laajat peltoalueet, 
joiden maaperänä on hieta, hiesu ja savi. Myös useat silokalliopaljastumat 
viestittävät jääkauden aikaisemmasta läsnäolosta.

Nastolan ympäristön metsät vaihtelevat harjun mäntyvoittoisista kangasmetsistä 
peltoja reunustaviin reheviin lehtoihin. Alue kuuluu eteläboreaaliseen vyöhykkeeseen 
ja tarkemmin vuokkovyöhykkeeseen, jonka arvokkaita elinympäristöjä ovat 
lehdot, metsäluhdat, harju - ja kalliometsät. Nastolan läntinen osa sijaitsee 
Etelä-Hämeen lehtokeskuksen alueella, joka on rehevää ja luonnonarvoiltaan 
monimuotoista. Nastolan länsiosan metsät ovat reheviä, itäosan puolestaan karuja 
ja voimakkaiden hakkuiden pilkkomia. Alueella on paljon lähes luonnontilaisia 
yhtenäisiä metsä- ja suoalueita. Nastolassa sijaitsee myös lehmusmetsiä, jotka 
täyttävät luonnontilaisten jalopuumetsiköiden vaatimukset.

12	 Wager	2006

1.3.4 MAISEMAKUVA

Nastolan alueen maisemakuva on erittäin monimuotoista, joka vaihtelee 
pienten mäkisten viljelyalueiden, vesistöjen ja karun metsäisten 
kall ioselänteiden väli l lä.  Maiseman vaihtelevuus johtuu alueen 
jääkauden muokkaamasta syntyhistoriasta. Jääkauden aikana jään 
reuna vetäytyi ja laajeni useita kertoja, mikä on sekoittanut maalajit 
pienialaisiksi kerrostumiksi ja ruhjonut kallioperän laaksopainanteiksi 
ja harjanteiksi. Perinteisen laiduntamisen jäljiltä on vielä nähtävissä 
ketoja ja metsälaitumia. 13

Suomen kartaston ja Ilmatieteen laitoksen kuukausijulkaisuihin perustavaa 
keskiarvotietoa Launeen säähavaintoasemalta vuosien 1961 - 1990 välillä:

- Vuoden keskilämpötila n. 3,8°C
- Talven pituus lähes 5 kk
- Routasyvyys 140 cm
- Maa lumen peitossa 142 vrk
- Kasvukausi (keskilämpötila yli 5°C) alkaa 30.5. ja päättyy 12.10.
- Sadepäiviä vuodessa 180. 110 sellaista, jolloin sataa yli 1 mm
- Vuoden sademäärä 643 mm.

13 Hytönen 2011

VILLÄHTEEN KOULUN LAAJENNUS
15



VILLÄHTEEN KOULUN LAAJENNUS
16



Villähteen koulua ympäröi väljä ja hajanainen rakennuskanta, joka muodostuu 
käytännössä kokonaan pien- ja rivitaloista. Koulun itäpuolelle valtatien 12 
liittymään on kehittymässä lisäksi uudenlainen Nastolan kaupallinen keskus, 
johon on viime vuosina rakennettu aikaisemman ABC-huoltoaseman lisäksi suuri 
Säästötalo Robinhood ja S-market. Isoja kaupallisia rakennuksia ympäröivät 
laajat avoimet paikoitusalueet; lisääntyneen autoliikenteen seurauksena alueelle 
on rakennettu myös kaksi uutta kiertoliittymää. Uudet kaupalliset lisäykset 
ovat jo nyt vaikuttaneet Nastolan muiden keskusten palveluihin, joiden on 
yhä vaikeampi selvitä isojen kauppaketjujen kanssa kilpailussa mukana. 
Muuttunut kaupallinen painopiste aiheuttaa todennäköisesti muiden kunnan 
keskusten näivettymistä ostovoiman siirtyessä uusiin kauppoihin halvempien 
hintojen perässä. On oletettavaa, että muutokset näkyvät tulevaisuudessa 
vielä selkeämmin. Suuret kaupparakennukset myös muodostavat eräänlaisen 
kaupallisen sisääntuloportin Nastolalle, sillä ne ovat ensimmäiset rakennukset 
saavuttaessa valtatieltä.

1.4.1 LIIKENNE

Villähteen koulu sijaitsee valtatien 12 ja Villähteentien välissä. Villähteentie on 
seudullinen tie Lahden ja Nastolan Uusikylän välillä.  Saapuminen alueelle on 
koulun itäpuolella kulkevalta Kankaantieltä, jonka liittymä on Villähteentiellä. 
Kankaantie on sorapäällysteinen tie, jonka kautta on alikulkuyhteys valtatien 
12 eteläpuolelle. Kevyt liikenne on eroteltu autoliikenteestä omalle väylälleen ja 
Villähteen koulun kohdalla tie on valaistu. Linja-autopysäkki on Villähteentien 

välittömässä läheisyydessä. Suurin osa oppilaista saapuu kouluun kävellen tai 
pyörällä, mutta myös koulukyytiliikennettä on paljon.

1.4.2 KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ

Villähteen koulun alue kuuluu Villähde-Koiskalan osayleiskaavaan, jossa 
suunnittelukohteen alue on julkisten palvelujen ja hallinnon korttelialuetta. Korttelin 
pohjoisosaan on kaavassa osoitettu pientalovaltaisen asuinalueen korttelialue. 
Valtatie 12 ja Villähteen koulun välissä on luonnon monimuotoisuuden kannalta 
tärkeä niitty, jonka kasvillisuus on luokiteltu perinnebiotoopiksi. Suunnittelukohteen 
itäpuolinen alue on vanhaa peltoaluetta, joka on osayleiskaavassa määritetty 
selvitysalueeksi. Koulun länsipuolinen alue on maa- ja metsätalousaluetta, joka 
on määritelty maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi. Nykyisessä 
asemakaavassa Villähteen koulun alue on pääosin opetustoimintaa palvelevien 
rakennusten korttelialuetta. Villähteentien varteen koulun pohjoispuolelle on 
kaavoitettu lisäksi omakotirakennusten ja muiden enintään kahden perheen talojen 
korttelialue. Suunnittelualueella ei ole tiedossa olevia muinaismuistokohteita. 
Villähteentien pohjoispuoli on tärkeää pohjavesialuetta, johon Villähteen koulun 
alue ei kuitenkaan kuulu. Alueen asemakaavaa ollaan kuitenkin muuttamassa. 
Villähteen koulun tontti on suuri ja piha-alueille on hyvin tilaa. 14  Koulun 
eteläpuolella sen välittömässä läheisyydessä kulkevat Valtatie 12 ja junarata 
aiheuttavat alueella merkittävää meluhaittaa, jonka seurauksena valtatien ja koulun 
väliin on rakennettu noin sadan metrin pituinen maavalli. Valli estää suoran 

14	 Nastolan	kunta	2009

liikenteen melun koulun kohdalla ja peittää osittain näkyvyyden valtatielle. Uuden 
laajennuksen sijoittumisella tontille on myös mahdollista vaikuttaa liikenteen 
melun rajaamiseen.  Etenkin Lahden suunnasta saavuttaessa koulun rakennukset 
näkyvät kuitenkin jo kaukaa ja muodostavat avoimessa maisemassa selkeän 
kiintopisteen. Näkyvä rakennuspaikka suurten liikenneväylien kupeessa tarjoaa 
mahdollisuuden uudelle Nastolan maamerkkirakennukselle ja vaihtoehdon 
valtatien liittymän kaupallisten rakennusten tyylille. 

Maaperä tonttia ympäröivillä pelloilla on hietaa tai hiesua. Tontin alueella 
maaperänä on hiekka. Koulun välittömässä läheisyydessä maaperä muuttuu harjun 
kohdalla moreeniksi. Koulurakennus sijoittuu loivaan hiekkapintaiseen rinteeseen, 
joka viettää liikuntasalirakennukseen päin, mikä aiheuttaa kosteusongelmia 
seinärakenteisiin.

1.4.3 YMPÄRÖIVÄ RAKENNUSKANTA

Suunnittelualue rajatuu pohjoispuolella sijaitsevaan pientalovaltaiseen 
asuinalueeseen. Villähteen koulun luoteispuolella puolestaan sijaitsevat Orrilan 
tilan rakennukset. Orrilasta on maininta jo 1500-luvulla ja 1600-luvulla se 
toimi pappilan ratsutilana. Nykyinen Orrilan päärakennus on 1870-luvulta 
ja pihapiirin muut työväenrakennukset 1800-luvun lopulta. 1910-luvun 
alussa rakennettu Villähteen nuorisoseurantalo sijaitsee Villähteen koulun 
läheisyydessä Orrilanmäen länsipuolella. Koulun pohjoispuolen Kankaan 
mäkitupalaisasutuksen rakennukset ovat uusiutuneet. 

1.4 SUUNNITTELUALUE
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Kuva 3: Villähteen koulun julkisivu etelään 1:200

Kuva 4: Villähteen koulun julkisivu länteen 1:200
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1.4.4 VILLÄHTEEN KOULUN RAKENNUKSET

Villähteen koulun vanhin rakennus on 1924 rakennettu kaksikerroksinen  
hirsirakenteinen ja lautaverhoiltu kyläkoulu, jonka dimensiot perustuvat 
puumateriaalin mittoihin.  15 

Villähteen koulun laajennus ja eril l inen liikuntasalirakennus on 
rakennettu vuonna 1986.  Laajennuksia voidaan pitää tyyli l tään 
postmoderneina. Laajennuksissa on tyylin mukaisesti käytetty paljon 
erilaisia muotoaiheita, joista esimerkki on liikuntasalirakennuksen 
eteläseinän vinksalleen ”keikahtanut” ikkuna ja pyöreä torniaihe. 
Leikkisyys ja yksilöllisyyden tavoittelu olivat tunnusomaisia postmodernin 
arkkitehtuurin piirteitä. 1980-luvulla rakennettiin taloja, joissa oli 
erkkereitä, torneja, runsasmuotoisia katoksia, vinoja seiniä ja pyöreitä 
ikkunoita. Pastellisävyisiä värejä, erityisesti vaaleansinistä ja -punaista, 
käytettiin runsaasti.  Postmodernismin ohella arkkitehtuurikeskusteluissa 
pohdittiin ”paikan hengen” ilmenemistä rakennuksissa. Paikan henkeä 
kunnioittavaa arkkitehtuuria kutsuttiin ”regionalismiksi”. 1980-luvulla 
eri puolille maailmaa syntyi useita regionalistisia koulukuntia, joiden 
edustajat käyttivät perinteisiä työmenetelmiä ja -materiaaleja. Taustalla 
oli pyrkimys alkuvoimaisuuteen ja rakentamisen laadun parantamiseen. 
16 Regionasimin mukaisesti Villähteen koulun laajennukset pyrkivät 
kunnioittamaan paikan henkeä.

Vanha kansakoulu on perustettu maanvaraiselle luonnonkiviperustukselle, 
ja rakennuksen eteläpäädyssä on lisäksi betonirakenteinen kellari. 
Alapohjarakenteena on ryömintätilainen puurunko. Hirsirakenteisten 
ulkoseinien ulkopinta on punamultamaalattua rimalaudoitusta. 
Väliseinät ovat rakennuslevyllä verhoiltuja hirsiseiniä. Vanhan ja 
uuden osan vesikatteena on ruodelaudoituksen päälle asennettu 
konesaumattu pelti. Uudessa osassa yläpohjan kantavana rakenteena 
on naulalevyristikot, ja liikuntasalirakennuksessa liimapuupalkit ja 
päädyissä naulalevyristikot. Uudet osat on perustettu maavaraisille 
seinäanturoille. Alapohjarakenteena on lämpöeristetty maavarainen 
betonilaatta ja ulkoseinärakenteena puurankarunko. Luokkatilojen 
väliseinien palokatkot ovat tiilirakenteisia. Liikuntasalirakennuksen 
ulkoseinät ovat pääosin puurunkoisia ja sisäpuolella on tiiliverhous.  
Uuden osan väliseinät ovat paikalla muurattuja tiiliseiniä. Sekä uudessa 
että vanhassa osassa on koneellinen ilmanvaihto. 17

15	 Wager	2006

16	 http://www.mfa.fi/lisatietoa-1980

17 Sisäilmatalo Kärki Oy 2013

Kuva 5: Villähteen kansakoulu 1930-luvulla.
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1.5.1 HISTORIAA 

Vuoteen 1864 asti Nastolassa annettu opetus oli vain yhden kiertokoulun 
ja kotona annettavan opetuksen varassa. Kartanonomistajien ja tilallisten 
lahjoitusten voimin yritettiin kansakoulua perustaa eri sijaintipaikkoihin, 
mutta lopulta kartanonomistaja Lennart af Forselles perusti Nastolan 
ensimmäisen kansakoulun Koiskalan kartanoon 1870. Yhden opettajan 
johdolla oppia saivat noin 30 oppilasta. Myöhemmin Karl Ehrnroothin 
johdolla perustettiin toinen koulu Sipuraan. Kuntakokous päätti perustaa 
Kirkonkylään kunnan yhteisen kansakoulun, joka kuitenkin peruuntui 
senaatin kielteisen päätöksen myötä. Lopulta Kirkonkylän koulu saatiin 
myös avattua 1876. 1880-luvulla Nastolan kouluissa opetusta saivat noin 
seitsemäsosa ikäluokan lapsista. Myöhemmin omat koulunsa saivat myös 
Uusikylä, Erstaa, Ruuhijärvi ja Immilä. Kyläläiset osallistuivat koulujen 
rakentamiseen. Heidät määrättiin luovuttamaan myös rakennustarpeita, 
kuten hirsiä ja sammalta. Säätyläisten johdolla perustetut kansakoulut 
mullistivat vuosisatoja muuttumattomana eläneet hämäläiset kyläyhteisöt. 
Kouluilla on ollut suuri merkitys kylien yhteishengen rakentamisessa. 
Nastolan koululaitos on yleisesti ottaen vanha ja aikaisin kehittynyt; 
missään muualla Hämeessä ei esimerkiksi 1870-luvun lopulla ollut 
samassa pitjässä peräti kolmea kansakoulua. 18

1.5.2 NYKYTILANNE

Nastolan kunta pyrkii löytämään säästöjä ja tehostamaan kouluverkostonsa 
toimintaa. Tästä johtuen Ruuhijärven, Tapiolan ja Uudenkylän kyläkoulut 
ovat lakkautusuhan alla. Yleisenä tavoitteena on kouluverkon tiivistäminen 
ja sijoittaminen taajama-alueelle. 19 Tutkittavana on ehdotus Rakokiveen 
rakennettavasta uudesta yli 700 oppilaan koulusta, johon siirtyisivät 
Rakokiven, Männistön, Kanervan ja Uudenkylän koulun oppilaat.20  
Samalla Nastolan länsipuolelle sijoittuva Villähteen koulu kärsii 
tilanahtaudesta ja koulun pihapiiriin sijoittuvan lisärakennuksen 
toteuttamista pidetään kiireellisenä.  

18	 Mäkelä	1982

19 ESS 16.11.2012

20 ESS 1.10.2013

1.5 NASTOLAN KOULUT

Kuva 6: Nastolalaisia oppilaita 1900-luvun alussa.
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Villähteen koulusta on uuden laajennuksen myötä tarkoitus tehdä kaksisar-
jainen koulu. Tarkoitus on sijoittaa Villähteen kouluun myös esikoululaisia, 
jotka voisivat jatkaa tutussa ympäristössä perusopetukseen. Tavoitteena on 
kehittää esi- ja alkuopetuksen välistä yhteistyötä ja kokonaisvaltaista op-
pimisen tukemista. Kuuden seuraavan lukuvuoden aikana koulunkäynnin 
aloittavan ikäluokan koko vaihtelee 90 ja 53 lapsen välillä. Uuden laajennuk-
sen tilojen tulisi olla muuntojoustavia, jotta ikäluokkien kokovaihteluun olisi 
mahdollista sopeutua. 21

Villähteen kouluun on tarkoitus sijoittaa kaksi sarjaa perusopetusluokkia ja kaksi 
ryhmää esikoululuokkia, minkä tavoitteena on kasvavaan päivänhoitotarpeeseen 
vastaaminen. Villähteen koulussa ei nykyisellään ole tiloja, joita voitaisiin
käyttää esikouluopetukseen. Lisäksi tarvetta on erityisopetukselle, perusopetuksen 
eriyttämistiloille, musiikki- ja kieliluokalle. Tarkoitus on muodostaa noin neljä 
opetusryhmää. Luokkakokoja säädellään tarvittaessa yhdysluokkajärjestelyin 
tai lisäluokan perustamisella. Esikouluryhmillä on myös päivähoidon tarve. 
Erityisopetus tulisi olla alaluokkien yhteydessä. Villähteen koulun opetussuunnitelma 
on muuttumassa vastaamaan nykypäivän uusiin tarpeisiin. 

Villähteen koulun laajennukselle on asetettu useita vaatimuksia. Esimerkiksi 
iltapäivätoiminnan tilat ovat nykyisellään ahtaat ja laajennuksen 
rakentamisen yhteydessä ne on asianmukaistettava. Nykyisellään 

21 Nastolan kunta 2013

Villähteen koulusta puuttuvat ryhmätyöskentelyyn soveltuvat tilat 
eikä luokkien jakaminen pienempiin ryhmiin onnistu. Yhdistetty musiikin 
ja englannin luokka sijaitsee vanhan koulun ullakolla, joka on liian matala ja 
ahdas suurien opetusryhmien käyttöön. Osa musiikin tunneista joudutaan 
lukujärjestyksen päällekkäisyyksistä johtuen pitämään muissa luokissa, mikä 
häiritsee naapuriluokkien opetusta. Erityisopetuksen luokka sijaitsee nykyisellään 
erillään muusta opetuksesta, mikä ei ole toivottavaa. Tilan tulisi olla lähempänä 
muuta opetusta, ettei siirtymiseen menisi aikaa. Laajennukseen sijoitettavan 
esiopetuksen tulee olla alaluokkien läheisyydessä. Oppilasmäärän kasvaessa 
nykyiset ruokalatilat käyvät riittämättömiksi. Tarvetta on myös henkilökunnan 
sosiaalitiloille, kopiohuoneelle ja erilaisille varastotiloille. Laajennuksen 
iltakäyttömahdollisuutta tulisi myös tutkia.

Valtatien 12 aiheuttaman meluhaitan vuoksi olemassa olevaa meluvallia on
laajennettava, jotta koulun pihat olisivat melutasoltaan normien mukaiset.
Koulun tontti on riittävä tuleville laajennuksille, mutta uuden rakennuskannan on 
sopeuduttava perinteiseen maaseutumaiseen ympäristöönsä ja kyläkoulumaiseen 
henkeen. 22 

22 Nastolan kunta 2013

1.6 LAAJENNUKSEN OPETUKSELLISET VAATIMUKSET
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1.7 LAAJENNUSREFERENSSEJÄ

Kuva 7: Ribera del Duero Headquarters
Estudio Barozzi-Veiga

Kuva 8: Berlin Neues Museum
David Chipperfield Architects

Kuva 9: The Nelson Atkins museum of Art
Steven Holl Architects

Kuva 10: Serlachius-museon laajennus
MX_SI architectural studio

Kuva 11: Caixa-forum
Herzog & de Meuron
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PERUSOPETUS
   
   kpl m2 yht  
    
Perusopetustilat  6 60,0  360,0  

Pienluokkatilat  2 30,0 60,0 

Varastot   2 10,0 20,0 

Eriytystila   2 10,0 20,0 

Iltapäiväkerho  1 30,0 30,0  

Vaate-eteiset  6 12,0 72,0 

WC-tilat   5 2,0 10,0

Musiikkiluokka  1 60,0 60,0 

Kieliluokka  1 60,0 60,0 

Musiikin varasto  1 15,0 15,0 

      

 

ESIKOULU
 
   kpl m2 yht.  
     

Esikoululuokat   2 60,0 120,0 

Leikki-/lepohuone,   2 30,0 60,0 

Kuraeteinen  2 12,0 24,0  

Vaate-eteinen  2 15,0 30,0 

WC- ja pesutilat  3 10,0 30,0 

      

 

      

      

 

YHTEISET TILAT     

   kpl m2 yht.    

 

kopiohuone, varasto  1 12,0 12,0   

Toimisto   1 15,0 15,0   

varasto   1 12,0 12,0    

Ulkovälinevarasto  1 15,0 15,0   

opettajien huone  1 40,0 40,0   

opettajien työtila  1 15,0 15,0   

Erityisopettaja  1 18,0 18,0   

Vaatehuolto ja varasto 1 30,0 30,0   

WC-tilat, hk  2 2,0 4,0   

Aulatilat   2 70,0 140,0   

Hk:n vaate-/pukeutumistila 2 3,0 6,0   

    

        

    

1.8 TILAOHJELMA
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 2.1 TONTTIANALYYSI

Villähteen koulun meluselvitykset

Lahden Vesijärven säähavaintoaseman tuuliruusu

2. ANALYYSI JA SUUNNITTELUPROSESSI
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Sisäyhteyden rakentaminen kaikkien rakennusten välille vaikutti potentiaaliselta 
lähtökohdalta suunnitteluun. Laajennuksen muista rakennuksista poikkeava 
hahmo muodostaisi valtatien suuntaan erottuvan maamerkin ja toisi selkeästi 
modernin rakennusosan eri aikakausien kerrostumaan. Rakennuksen massoittelulla 
esikoululaisille syntyisi suojattu piha liikuntasalin ja uuden osan väliin. Suuren 
väkimäärän kulku kapeiden käytävien ja erityisesti ahtaan kansakoulun läpi ei 
olisi  kuitenkaan toimiva ratkaisu. Sisäyhteys liikuntasaliin ei ole laajennuksen 
sijoittamisen kannalta olennaisin vaatimus. Vanhojen rakennusten kanssa 
kontrastoiva massa on liian irrallinen eikä muodosta kokonaisuutta alueelle. 

Laajennuksen sijoittuminen tontin pohjoispuolelle korjaisi nykytilanteen, jossa 
huoltopiha on sijoittunut saapumissuunnan pääjulkisivun eteen. Uusi ja vanha 
muodostaisivat vastaparin, jonka väliin alueen uusi saapumisaula sijoittuisi. 
Massoittelulla ei saada muodostettua pienille lapsille omaa leikkipihaa. Sekä 
kansakoulu että liikuntasalirakennus jäävät uudessa sommitelmassa irrallisiksi.

Laajennuksen sijoittuminen L-muotoiseen massaan peilaisi vanhojen rakennusten 
sommitelman ja jatkaisi muiden rakennusten aksiaalisuutta. Massoitteluvaihtoehto 
muodostaisi myös esteen peltoaukiolta puhaltavalle länsituulelle. Tässäkin 
vaihtoehdossa liikuntasalirakennus jää yksinäiseksi kappaleeksi. Rakennusten 
rajaaman pihan mittasuhteet eivät tunnu onnistuneilta. Laajennus ei rajaa 
saapumisaukiota eikä erillistä pihaa pienille lapsille.

Liittymällä vanhan rakennuksen länsipäätyyn kevyellä liitoskappaleella 
uusi laajennus noudattaa 80-luvulla tehtyjen laajennusten liitosratkaisua 
kansakoulurakennukseen. Massoittelun pilkkominen kylämäiseksi sommitelmaksi 
tuottaa eriluonteisia pihoja, mutta kokonaishahmosta tulee rikkonainen. 
1980-luvulla rakennetut laajennukset kaipaavat kokonaisuutta rauhoittavaa 
massoittelua, joka asettuu tasapainoon muiden rakennusten kanssa.

Uusien tilojen sijoitus atrium-pihan ympärille rajaisi täysin liikenteen melulta ja 
tuulelta suojatun ulkoalueen. Piha jää kuitenkin pieneksi. Ongelma on myös pihan 
huoltaminen. Myös laajennuksen kokonaishahmosta kasvaa liian massiivinen. 
Laajennuksen asettuminen kansakoulun eteläreunan määrittämään linjaan 
vaikuttaa lupaavalta ratkaisulta. Rakennusten rajaaman pihan mittasuhteet 
ovat hyvät.

Neliömäinen rakennusmassa rajaa selkeän uuden saapumisaukion ja uuden 
sisäänkäynnin laajennuksen ja vanhan rakennuksen väliin. Laajennuksen 
sijoittaminen vanhojen rakennusten länsipuolelle muodostaa yhdessä muiden 
rakennusten kanssa miellyttävän pihan, joka on suojattu liikenteen melulta ja 
peltoaukion tuulelta. Uusi laajennus muodostaa vanhalle kansakoululle selkeän 
vastaparin, joka asettuu napakasti kansakoulun määrittämiin suuntalinjoihin.

2.2 MASSOITTELU
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Nykyisellään saapuminen Villähteen koulun alueelle on epäselvä. Uuden 
laajennuksen sijoittamisella voidaan rajata selkeä uusi saapumisaukio, joka on 
lähellä koulualueen päälähestymissuuntaa. Laajennuksen ja vanhan rakennuksen 
väliin sjoittuu luontevasti koulukokonaisuuden uusi saapumisaula, joka tarjoaa 
monikäyttöistä tilaa eri tarkoituksiin ja uuden selkeän kohtaamispaikan koulun 
oppilaille.  Laajennuksen tilaohjelma jakaantuu kolmeen erilliseen osaan. Tontin 
korkeuseroja hyödyntämällä pienten lasten tilat ja perusopetus on mahdollista 
sijoittaa eri kerroksiin, niin että molemmista tiloista on suora ulkoyhteys omille 
toisistaan erotetuille pihoilleen. Henkilökunnan tilat voidaan sijoittaa ylimpään 
kerrokseen, joka avautuu aulaan liittyvän korkean keskuskadun yhteyteen. 
Tilaohjelman sijoittuminen kolmeen eri kerrokseen tuo kuitenkin mukanaan 
haastavia  poistumistievaatimuksia.

Neliömäinen massa on kompakti ja energiatehokas ratkaisu, sillä ulkovaipan pinta-
ala pysyy  vähäisenä. Muoto on myös mahdollista toteuttaa kustannustehokkaasti. 
Rakennuksen sijoittuminen osittain maan alle pienentää myös lämpöhäviöitä 
ja pitää samalla laajennuksen kokonaishahmon matalana ja hyvässä suhteessa 
vanhoihin rakennuksiin. 

Suunnitteluprosessin aikana kehitin julkisivuratkaisua, jossa julkisivujen 
yläreunaa porrastamalla saavutettaisiin rakennukselle kylämäinen hahmo. 

2.3 TILAT 2.4 JULKISIVUT
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Suunnitteluprosessin edetessä kävin läpi erilaisia vaihtoehtoisia kattomuotoja. 
Ajatuksena oli jatkaa vanhojen rakennusten kattoaihetta modernilla tavalla. Yhtenä 
vaihtoehtona tutkin origamimaista kattopintaa, joka vastaisi mittakaavaltaan 
vanhojen rakennusten kattoja. Ajatuksena oli, että viistetyllä kattopinnalla 
rakennuksen sisätiloihin syntyisi mielenkiintoinen alakattomaailma, joka 
asettuisi joustavasti tilojen vaatimuksiin. Vapaamuotoinen kattokäsittely ei 
kuitenkaan ollut lopulta perusteltu sisätilojen kannalta. Rikkonainen kattopinta 
alkoi suunnittelun edetessä vaikuttaa liian rauhattomalla ja huomiohakuiselta 
formalismilta. Alkuperäinen ajatus henkilökunnan tilojen sijoittamisesta ylimpään 
kerrokseen ei enää tuntunut perustellulta, sillä kolmikerroksisuuden vuoksi 
rakennukseen olisi määräysten mukaan sijoitettava kaksi poistumistietä, jotka 
olisivat kalliit ja veisivät erittäin paljon pinta-alaa rakennuksen sisätiloista.

Villähteen koulun vanhat rakennukset muodostuvat kahdesta toisiinsa nähden 
ristikkäisistä harjakatoista. Uusi laajennus noudattaa samaa suunnitteluperiaatetta. 
Laajennuksen harjakatot yhdistyvät neliömassan nurkkapisteissä, mikä luo 
laajennukselle modernin hahmon. Kattopinnan yksinkertaistaminen myös 
rauhoittaa kokonaissommitelmaa. Laajennuksen harja asettuu samaan linjaan 
vanhan kansakoulun harjan kanssa, mutta jää kuitenkin hieman sen alapuolelle, 
niin että alkuperäinen kansakoulu nousee yhä Villähteen koulun korkeimmaksi 
rakennukseksi.

Liitoskappaleen osalla ajatuksena oli  yhdistää vanhan rakennuksen ja uuden 
laajennusken kattopinnat. Tämä ratkaisu kuitenkin alkoi tuntua kömpelöltä 
suunnittelun edetessä. Päädyin vaihtoehtoon, jossa liitososan katto on oma 
kappaleensa ja irti laajennuksen muusta kattopinnasta, jotta kokonaisvaikutelma 
olisi kevyempi.

2.5 KATTO
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Aikaisemmat
laajennukset

Vanha kansakoulu

Uusi laajennus

Löytääkseni laajennukseen sopivan julksivusysteemin keräsin Villähteen 
koulun vanhojen rakennusten julkisivujen kaikki ikkuna- ja ovityypit. Vuonna 
1986 rakennetussa laajennuksessa on käytetty aikakauden tyylin mukaisesti 
lukuisia eri ikkuna-aiheita ja aukotuksia. Sekä vanhassa kansakoulussa että 
aikaisemmissa laajennuksissa on käytetty enimmäkseen pieniruutuista ikkunaa 
ja lisäksi isompia avauksia. Analyysin perusteella päädyin uuden laajennuksen 
julkisivukäsittelyn osalta pieniruutuiseen nauhaikkunasysteemiin, jonka 
vastapainona olisi suurempia avauksia.

Tietokoneavusteisen suunnittelun ja useiden näkymäkuvatutkielmien lisäksi 
käytin suunnitteluprosessissa jatkuvasti apuna eri pienoismalleja, jotka olivat 
erittäin hyödyllisiä apuvälineitä tapaamisissa Nastolan viranomaisten ja 
Villähteen koulun opettajien kanssa. 

2.6 IKKUNAT
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Maaseutumaiseen rakentamiseen kuuluuvat tunnusomaisesti harjakattomuodot ja 
erityisesti puun käyttö pääasiallisena rakennusmateriaalina. Maaseutujen maisemaan 
kuuluvat pienten harjakattotalojen lisäksi myös suuret maatilarakennukset, 
joiden nauhamaiset julkisivut ja suuret kattopinnat sopivat hyvin avoimiin 
peltomaisemiin. Perinteisissä navetoissa, myllyissä ja aitoissa rakennuksen 
alaosa on usein kivinen ja yläosa puuta

Villähteen koulun vanhojen rakennusten julkisivut ovat punamultamaalattua 
rimalautaa ja kattopinnat vaaleaa peltiä. Kansakoulun osassa on suhteellisen 
korkea kivijalka ja aikaisemmissa laajennuksissa taas betoninen sokkeli. 
Laajennusten julkisivumateriaalina on käytetty myös valkoista rappausta.

Villähteen koulun uuden laajennuksen ulkopinnoissa on perusteltua käyttää 
vanhojen rakennusten kanssa yhteneviä materiaalivalintoja, jotta alueen 
rakennukset muodostaisivat tasapainoisen kokonaisuuden. Uuden laajennuksen 
pääasiallinen julkisivumateriaali on punamultamaalattu rimalaudoitus. 
Perinteisen rakennustavan mukaisesti laajennuksen alakerros on ”kivijalka”, 
jonka päälle puinen yläosa rakentuu. Laajennuksen alimmainen kerros on 
pigmenttivärjättyä betonia, joka muodostaa laajennuksen maavaraisen osan 
ja sokkelin. Betoni värjätään punamultaisen puujulkisivun kanssa samaan 
sävyyn, jotta laajennuksen jämäkkä kappalemainen hahmo säilyy yhtenäisenä.

Modernissa arkkitehtuurissa ornamentiikka on ollut pitkään ”kielletty”. 
Rakennusten seinissä on kuitenkin käytetty satojen vuosien ajan erilaisia 
taideaiheita ja erityisesti julkisten rakennusten seinäfriisit ovat usein olleet 
koristeltu ornamentein. Viime vuosina ornamentiikkaa on kuitenkin käytetty 
jälleen rohkeasti, esimerkkeinä ovat Hekkinen-Komonen arkkitehtuuritoimiston 
Hämeenlinnan maakunta-arkisto ja JKMM arkkitehtien Verkatehdas. 1 

Villähteen koulun laajennuksen julkisivukäsittelyyn tuo modernin ja pienten 
lasten kouluun sopivan leikkisän vivahteen julkisivurimoitukseen cnc-jyrsitty 
ornamentti, joka elävöittää suuria julkisivupintoja .

1	 Arkkitehti	3	/	2009

2.7 RAKENNUSMATERIAALIT

Kuva 12: Nastolalainen navetta

Kuva 13: Nastolan Immilän mylly

VILLÄHTEEN KOULUN LAAJENNUS
29



SUUNNITELMA

VILLÄHTEEN KOULUN LAAJENNUS
30



VILLÄHTEEN KOULUN LAAJENNUS
31



Näkymä kaakosta
VILLÄHTEEN KOULUN LAAJENNUS

32



VILLÄHTEEN KOULUN LAAJENNUS
33



Alueleikkaus 1:1000

SALPAUSSELÄN HARJU VILLÄHTEEN KOULU
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VILLÄHTEEN KOULU

Rakeisuus 1:5000
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Villähteen koulun uusi laajennus kunnioittaa ympäristöään ja täydentää yhdessä olemassa olevien rakennusten kanssa 
ehjän kokonaisuuden ja mielenkiintoisen eri aikakausien kerrostuman. Samalla laajennus näyttäytyy itsevarmana 
hahmona Lahden suuntaan muodostaen näkyvälle paikalle Nastolan uuden tunnusrakennuksen, joka toivottaa valtatien 
autoilijat ja junamatkalaiset tervetulleeksi. Yhdessä Villähteen koulun rakennukset muodostavat sympaattisen ja 
ystävällisen ”kylän”, joka sulautuu maaseutumaiseen perinnemaisemaan ja esittää vaihtoehtoisen miljöön valtatien 
liittymän kaupalliselle keskittymälle.  

Alueen länsipuolelle sijoittuva uusi laajennus rajaa turvallisen pihan, joka on suojassa valtatien melulta ja avonaisen 
peltoaukean tuulilta. Laajennus muodostaa uuden saapumisaukion, jonka yhteyteen sijoittuu koulukokonaisuuden 
yhteinen pääsisäänkäynti. Laajennuksen eteläpuolelle muodostuu välituntipihasta rajattu pienten lasten oma piha, 
jota uusi leikkikatos suojaa liikenteen melulta. Pienet lapset voidaan saattaa suoraan omiin tiloihin kulkematta koulun 
muiden tilojen kautta. Myös henkilökunnalla on oma sisäänkäyntinsä.

Uudella laajennuksella on perinteitä kunnioittava, mutta samalla myös moderni hahmo, joka sopeutuu muuhun 
rakennuskantaan. Laajennus muodostuu muiden ympäröivien rakennusten tapaan kahdesta toisiinsa ristikkäin 
”sulautuneesta” harjakatosta. Kaksikerroksinen ja kompakti neliömäinen rakennusmassa on energia- ja kustannustehokas 
ratkaisu ulkovaipan pinta-alan säilyessä pienenä. Ulkoseinäverhoilun punamultamaalaus jatkaa muiden rakennusten 
materiaalivalintoja. Nykyaikainen lisä tähän on julkisivurimoitukseen cnc-kaiverrettu ornamentti, joka elävöittää 
laajennuksen jämäkkää olemusta ja tuo mukaan pienten lasten kouluun sopivaa leikkisyyttä.

Saapumisaukion yhteyteen, uuden ja vanhan koulurakennuksen väliin sijoittuu koulukokonaisuuden uusi 
sisäänkäyntiaula, joka luo myös sisäyhteyden muihin rakennuksiin. Aulan yhteyteen sijoittuvat luokat voidaan yhdistää 
toisiinsa auditoriotilaksi, joka toimii vanhaa juhlasalia joustavampana monitoimisena tapahtumatilana; esimerkiksi 
musiikkiluokan esitykset voidaan myös tarvittaessa avata aulaan. Pääsy aulasta koulun muihin tiloihin voidaan 
sulkea iltakäytön yhteydessä. Aula ja sisäkatu muodostavat avaran ja valoisan tilasarjan, joka luo mahdollisuuden 
luokkahuoneiden ulkopuoliselle pienryhmäopetukselle. Sisäkatua elävöittää oppilaiden seinäpintaan maalaama 
taideteos. 

Toiminnallisesti uusi laajennus jakautuu kolmeen osaan. Saapumiskerrokseen sijoittuvat perusopetuksen tilat, jotka 
ryhmittyvät sisäänkäyntiaulaan liittyvän avaran sisäkadun ympärille neljänä kappaleena. Luokkia voidaan tarvittaessa 
yhdistää toisiinsa avattavilla väliseinillä tai liukuovilla, mikä tuo muuntojoustavuutta muokata tiloja erilaisiin 
opetustilanteisiin. Esikoulutoiminnot sijoittuvat alimpaan kerrokseen pienten lasten oman aulan ympärille. Leikki- ja 
lepotilat sekä luokat voivat avautua aulaan, mikä mahdollistaa monipuolisia opetustilanteita. Tilat avautuvat omalle 
rajatulle leikkipihalleen, jonka kautta pienimmät lapset saapuvat saatettuina kouluun ilman tarvetta kulkea koulun 
muun hälinän läpi. Henkilökunnan tilat sijoittuvat niin ikään alimpaan kerrokseen pihakannen alle.

Vanhojen koulurakennusten saneerauksen yhteydessä olemassa olevia tiloja muutetaan muuntojoustavammiksi. 
Esimerkiksi vanhan koulun henkilökunnan tilaa muokkaamalla saavutetaan oppilaiden käytössä oleva sisäyhteys 
kaikkiin opetustiloihin, mitä nykyisellään ei ole. 

Villähteen koulun kokonaisuus on näkyvällä paikalla sijaitseva ainutlaatuinen ja turvallinen oppimisympäristö, jota 
uusi laajennus vahvistaa. Uusi julkinen rakennus Nastolan pääsaapumissuunnan yhteyteen toimii myös koko kunnan 
identiteettiä kohottavana panostuksena ja viestittää mieleenpainuvalla arkkitehtuurilla elinvoimaisesta kunnasta.

Laajuustiedot:
Bruttoala: 1705 m2

Huoneistoala: 1475 m2  

  

Asemapiirros 1:1500
VILLÄHTEEN KOULUN LAAJENNUS

36



Asemapiirros 1:500
VILLÄHTEEN KOULUN LAAJENNUS

37



Pienoismallikuvia
VILLÄHTEEN KOULUN LAAJENNUS

38



VILLÄHTEEN KOULUN LAAJENNUS
39



Julkisivumateriaalit:
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LOPUKSI

Villähteen koulun laajennuksen suunnittelu on ollut monella tapaa mielenkiintoinen 
ja haasteellinen tehtävä. Suunnittelun osittain ristiriitaisetkin lähtövaatimukset 
ratkesivat mielestäni hyvin. Työni aihepiiri edustaa myös laajempaa ilmiötä, 
sillä vastavaanlainen kouluverkoston tehostaminen on käynnissä monella 
muulla maaseudun paikkakunnalla. Suunnittelutehtävän sijoittuminen omaan 
kotipitäjääni on tuonut lisämotivaatiota ja samalla myös pieniä paineita 
diplomityön tekemiseen. Sama vaikutus on ollut myös sillä, että kohteen 
aikaisemmat laajennukset ovat isäni suunnittelemat.  

Nastolan tulevaisuus näyttää haastavalta eikä pitäjän kehittäminen ole edennyt 
mielestäni oikeaan suuntaan. Monen muun paikkakunnan tavoin moottoritien 
liittymän yhteyteen on kehittynyt mittakaavaltaan ylisuuri ja maisemassa 
irrallinen kaupallinen keskittymä, jonka aikaa kestämätön arkkitehtuuri ei sovi 
ympäristöönsä. Vanhat kyläkeskukset jäävät jalkoihin, ja niiden elvyttäminen on 
tulevaisuudessa todella vaikeaa. Pienten paikkakuntien identiteetin vahvistaminen 
olisi nykytilanteessa kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, ja arkkitehtuurilla on 
mahdollisuus vaikuttaa tähän olennaisesti. Isojen parkkikenttien ympäröivät 
irralliset peltihallit näyttävät samalta joka paikassa eivätkä ne muodosta 
kotiseutuja. 

Kouluilla on ollut aina voimakas rooli kylien ja alueiden yhteishengen ja identiteetin 
muodostumisessa. Villähteen koulun suhteellisen pienellä rakennuksella voi olla 
opetuksellisen tehtävänsä lisäksi suurempi rooli Nastolan ja Villähteen imagon 
ilmentymänä. Suunnittelualueella konkretisoituvat molemmat esimerkit sekä 
paikkaansa sopivasta että ympäristöstään täysin irrallisesta rakentamisesta. 
Nastolassa on paljon korjattavaa mutta paljon myös potentiaalia.

Uuden laajennuksen suunnittelu eri aikakausien rakennusten yhteyteen on  usein 
haastavaa. Villähteen koulun rakennukset sopivat perinteiseen maaseutumaisemaan 
harjakattoineen ja punamultamaalattuine julkisivuineen. Alueen olemassa 
olevat rakennukset edustavat omaa aikakauttaan, mutta muodostavat samalla 
myös yhtenäisen kokonaisuuden. Valitsin laajennuksen suunnitteluun linjan, 
joka kunnioittaa ympäristöään ja perinteitä, mutta tulkitsee samanaikaisesti 
lähtötilannetta oman aikakautensa vaatimusten kautta. Villähteen koulun uusi 
laajennus jatkaa muiden alueen rakennusten suunnitteluperiaatteita olemalla 
samanaikaisesti moderni rakennus, joka tarjoaa käyttäjilleen nykyaikaiset tilat. 
Eri aikakausien osista muodostuu yksittäisiä rakennuksia monipuolisempi 
kokonaisuus.

Villähteen koulun laajennuksen toteutussuunnittelu on tarkoitus käynnistyä 
vielä tämän vuoden aikana. Julkisena hankkeena suunnittelu-urakka on 
kuitenkin kilpailutettava. Eri osapuolet ovat olleet luonnossuunnitelmaan 
todella tyytyväisiä ja yhteistyö koulun käyttäjien ja Nastolan kunnan kanssa 
on sujunut erinomaisesti. Toivon todella, että yhteistyö jatkuu laajennuksen 
toteutuksen yhteydessä ja suunnitelma ei jää vain tämän diplomityön sivuille.
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Villähteen koulun uusi laajennus kunnioittaa ympäristöään ja täydentää 
yhdessä olemassa olevien rakennusten kanssa ehjän kokonaisuuden ja 
mielenkiintoisen eri aikakausien kerrostuman. Samalla laajennus näyttäytyy 
itsevarmana hahmona Lahden suuntaan muodostaen näkyvälle paikalle 
Nastolan uuden tunnusrakennuksen, joka toivottaa valtatien autoilijat ja 
junamatkalaiset tervetulleeksi. Yhdessä Villähteen koulun rakennukset 
muodostavat sympaattisen ja ystävällisen ”kylän”, joka sulautuu maaseutumaiseen 
perinnemaisemaan ja esittää vaihtoehtoisen miljöön valtatien liittymän 
kaupalliselle keskittymälle.  

Alueen länsipuolelle sijoittuva uusi laajennus rajaa turvallisen pihan, 
joka on suojassa valtatien melulta ja avonaisen peltoaukean tuulilta. 
Laajennus muodostaa uuden saapumisaukion, jonka yhteyteen sijoittuu 
koulukokonaisuuden yhteinen pääsisäänkäynti. Laajennuksen eteläpuolelle 
muodostuu välituntipihasta rajattu pienten lasten oma piha, jota uusi 
leikkikatos suojaa liikenteen melulta. Pienet lapset voidaan saattaa suoraan 
omiin tiloihin kulkematta koulun muiden tilojen kautta. Myös henkilökunnalla 
on oma sisäänkäyntinsä.

Uudella laajennuksella on perinteitä kunnioittava, mutta samalla myös moderni 
hahmo, joka sopeutuu muuhun rakennuskantaan. Laajennus muodostuu muiden 
ympäröivien rakennusten tapaan kahdesta toisiinsa ristikkäin ”sulautuneesta” 

harjakatosta. Kaksikerroksinen ja kompakti neliömäinen rakennusmassa 
on energia- ja kustannustehokas ratkaisu ulkovaipan pinta-alan säilyessä 
pienenä. Ulkoseinäverhoilun punamultamaalaus jatkaa muiden rakennusten 
materiaalivalintoja. Nykyaikainen lisä tähän on julkisivurimoitukseen cnc-
kaiverrettu ornamentti, joka elävöittää laajennuksen jämäkkää olemusta ja 
tuo mukaan pienten lasten kouluun sopivaa leikkisyyttä.

Saapumisaukion yhteyteen, uuden ja vanhan koulurakennuksen väliin sijoittuu 
koulukokonaisuuden uusi sisäänkäyntiaula, joka luo myös sisäyhteyden muihin 
rakennuksiin. Aulan yhteyteen sijoittuvat luokat voidaan yhdistää toisiinsa 
auditoriotilaksi, joka toimii vanhaa juhlasalia joustavampana monitoimisena 
tapahtumatilana; esimerkiksi musiikkiluokan esitykset voidaan myös tarvittaessa 
avata aulaan. Pääsy aulasta koulun muihin tiloihin voidaan sulkea iltakäytön 
yhteydessä. Aula ja sisäkatu muodostavat avaran ja valoisan tilasarjan, joka 
luo mahdollisuuden luokkahuoneiden ulkopuoliselle pienryhmäopetukselle. 
Sisäkatua elävöittää oppilaiden seinäpintaan maalaama taideteos. 
Toiminnallisesti uusi laajennus jakautuu kolmeen osaan. Saapumiskerrokseen 
sijoittuvat perusopetuksen tilat, jotka ryhmittyvät sisäänkäyntiaulaan 
liittyvän avaran sisäkadun ympärille neljänä kappaleena. Luokkia voidaan 
tarvittaessa yhdistää toisiinsa avattavilla väliseinillä tai liukuovilla, mikä tuo 
muuntojoustavuutta muokata tiloja erilaisiin opetustilanteisiin. Esikoulutoiminnot 
sijoittuvat alimpaan kerrokseen pienten lasten oman aulan ympärille. 

Leikki- ja lepotilat sekä luokat voivat avautua aulaan, mikä mahdollistaa 
monipuolisia opetustilanteita. Tilat avautuvat omalle rajatulle leikkipihalleen, 
jonka kautta pienimmät lapset saapuvat saatettuina kouluun ilman tarvetta 
kulkea koulun muun hälinän läpi. Henkilökunnan tilat sijoittuvat niin ikään 
alimpaan kerrokseen pihakannen alle.

Vanhojen koulurakennusten saneerauksen yhteydessä olemassa olevia 
tiloja muutetaan muuntojoustavammiksi. Esimerkiksi vanhan koulun 
henkilökunnan tilaa muokkaamalla saavutetaan oppilaiden käytössä oleva 
sisäyhteys kaikkiin opetustiloihin, mitä nykyisellään ei ole. 

Villähteen koulun kokonaisuus on näkyvällä paikalla sijaitseva ainutlaatuinen 
ja turvallinen oppimisympäristö, jota uusi laajennus vahvistaa. Uusi julkinen 
rakennus Nastolan pääsaapumissuunnan yhteyteen toimii myös koko kunnan 
identiteettiä kohottavana panostuksena ja viestittää mieleenpainuvalla 
arkkitehtuurilla elinvoimaisesta kunnasta.

Laajuustiedot:
Bruttoala: 1705 m2

Huoneistoala: 1475 m2  
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Aikaisemmat
laajennukset

Vanha kansakoulu

Uusi laajennus

TILAT

Nykyisellään saapuminen Villähteen koulun alueelle on epäselvä. Uuden 
laajennuksen sijoittamisella voidaan rajata selkeä uusi saapumisaukio, 
joka on lähellä koulualueen päälähestymissuuntaa. Laajennuksen ja 
vanhan rakennuksen väliin sjoittuu luontevasti koulukokonaisuuden uusi 
saapumisaula, joka tarjoaa monikäyttöistä tilaa eri tarkoituksiin ja uuden 
selkeän kohtaamispaikan koulun oppilaille.  Laajennuksen tilaohjelma 
jakaantuu kolmeen erilliseen osaan. Tontin korkeuseroja hyödyntämällä 
pienten lasten tilat ja perusopetus on mahdollista sijoittaa eri kerroksiin, niin 
että molemmista tiloista on suora ulkoyhteys omille toisistaan erotetuille 
pihoilleen. Henkilökunnan tilat voidaan sijoittaa ylimpään kerrokseen, joka 
avautuu aulaan liittyvän korkean keskuskadun yhteyteen. Tilaohjelman 
sijoittuminen kolmeen eri kerrokseen toisi kuitenkin mukanaan haastavia  
poistumistievaatimuksia. Lopullisessa suunnittelmassa tilat on sijoitettu 
kahteen kerrokseen.

KATTO

Suunnitteluprosessin edetessä kävin läpi erilaisia vaihtoehtoisia kattomuotoja. 
Ajatuksena oli jatkaa vanhojen rakennusten kattoaihetta modernilla tavalla. 
Yhtenä vaihtoehtona tutkin origamimaista kattopintaa, joka vastaisi 
mittakaavaltaan vanhojen rakennusten kattoja. Ajatuksena oli, että viistetyllä 
kattopinnalla rakennuksen sisätiloihin syntyisi mielenkiintoinen alakattomaailma, 
joka asettuisi joustavasti tilojen vaatimuksiin. Vapaamuotoinen kattokäsittely 
ei kuitenkaan ollut lopulta perusteltu sisätilojen kannalta. Rikkonainen 
kattopinta alkoi suunnittelun edetessä vaikuttaa liian rauhattomalla ja 
huomiohakuiselta formalismilta. Alkuperäinen ajatus henkilökunnan 
tilojen sijoittamisesta ylimpään kerrokseen ei enää tuntunut perustellulta, 
sillä kolmikerroksisuuden vuoksi rakennukseen olisi määräysten mukaan 
sijoitettava kaksi poistumistietä, jotka olisivat kalliit ja veisivät erittäin paljon 
pinta-alaa rakennuksen sisätiloista.

HAHMO

Villähteen koulun vanhat rakennukset muodostuvat kahdesta toisiinsa 
nähden ristikkäisistä harjakatoista. Uusi laajennus noudattaa samaa 
suunnitteluperiaatetta. Laajennuksen harjakatot yhdistyvät neliömassan 
nurkkapisteissä, mikä luo laajennukselle modernin hahmon. Kattopinnan 
yksinkertaistaminen myös rauhoittaa kokonaissommitelmaa. Laajennuksen 
harja asettuu samaan linjaan vanhan kansakoulun harjan kanssa, mutta jää 
kuitenkin hieman sen alapuolelle, niin että alkuperäinen kansakoulu nousee 
yhä Villähteen koulun korkeimmaksi rakennukseksi.

IKKUNAT

Löytääkseni laajennukseen sopivan julksivusysteemin keräsin Villähteen 
koulun vanhojen rakennusten julkisivujen kaikki ikkuna- ja ovityypit. Vuonna 
1986 rakennetussa laajennuksessa on käytetty aikakauden tyylin mukaisesti 
lukuisia eri ikkuna-aiheita ja aukotuksia. Sekä vanhassa kansakoulussa että 
aikaisemmissa laajennuksissa on käytetty enimmäkseen pieniruutuista 
ikkunaa ja lisäksi isompia avauksia. Analyysin perusteella päädyin uuden 
laajennuksen julkisivukäsittelyn osalta pieniruutuiseen nauhaikkunasysteemiin, 
jonka vastapainona olisi suurempia avauksia.

RAKENNUSMATERIAALIT

Suurten maatilarakennusten nauhamaiset julkisivut ja kattopinnat sopivat 
avoimiin peltomaisemiin. Puu on pääasiallisen rakennusmateriaali, mutta 
perinteisissä rakennuksissa alaosa on usein kivinen. Perinteisen rakennustavan 
mukaisesti uudessa laajennuksessa on ”kivijalka”, jonka päälle puinen yläosa 
rakentuu. Laajennuksen alimmainen kerros on pigmenttivärjättyä betonia, 
joka muodostaa laajennuksen maavaraisen osan ja sokkelin. 

Modernissa arkkitehtuurissa ornamentiikka on ollut pitkään ”kielletty”. 
Rakennusten seinissä on kuitenkin käytetty satojen vuosien ajan erilaisia 
taideaiheita ja erityisesti julkisten rakennusten seinäfriisit ovat usein olleet 
koristeltu ornamentein. Viime vuosina ornamentiikkaa on kuitenkin käytetty 
jälleen rohkeasti. Villähteen koulun laajennuksen julkisivukäsittelyyn 
tuo modernin ja pienten lasten kouluun sopivan leikkisän vivahteen 
julkisivurimoitukseen cnc-jyrsitty ornamentti, joka elävöittää suuria 
julkisivupintoja .

MASSOITTELU

Suunnitteluprosessin aikana kävin läpi useita eri massoitteluvaihtoehtoja. 
Parhaimmalta vaihtoehdolta vaikutti neliömäinen rakennusmassa, joka 
rajaa selkeän uuden saapumisaukion ja uuden sisäänkäynnin laajennuksen 
ja vanhan rakennuksen väliin. Laajennuksen sijoittaminen vanhojen 
rakennusten länsipuolelle muodostaa yhdessä muiden rakennusten kanssa 
miellyttävän pihan, joka on suojattu liikenteen melulta ja peltoaukion tuulelta. 
Uusi laajennus muodostaa vanhalle kansakoululle selkeän vastaparin, joka 
asettuu napakasti kansakoulun määrittämiin suuntalinjoihin.

SUUNNITTELUPROSESSI
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