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Sammontalon  arkkitehtuurikilpailun  huomiot  
  
Orbit  
  
-‐ilmansuunnat  hyödynnetty  hyvin,  mutta  onko  liikuntahallin  iltakäyttö  sujuvaa?  
-‐  kaarevat  muodot  sopivat  ympäristön  teemaan  ja  tekevät  rakennuksesta  kokoistaan  pienemmän  
-‐  ns  alakoulun  piha  vaikuttaa  hieman  pieneltä,  voisiko  päiväkodin  ja  alakoulun  pihat  vaihtaa  paikkojaan?  
-‐  vaiheistuksesta  huolimatta  väistötarve  
-‐  polkupyörien  hajasijoitus  hyvä  ja  tarpeellinen  
-‐  sisääntuloaula  on  upea.  Matka  jakelulinjastoilta  ruokailualueelle  voi    muodostua  haasteelliseksi,  mutta  
ruokailua  ei  voi  myöskään  sijoittaa  ”aukon”  kohdalle  akustisista  haasteista  johtuen.  
-‐  Jopon,    nuorisotilan  ja  taitoalueen  yhdistäminen  hieno  ajatus  
-‐  päiväkodin  lay  outissa  totuttuja  perinteisiä  piirteitä.  Olisi  parempi  ryhmitellä  tilat  tuon  salin  ja  ruokailun  
ympärille  
-‐  päiväkoti  kahdessa  kerroksessa  ei  täysin  optimaalinen  
Muut  havainnot:  
-‐  Toimivuuden  ja  monikäyttöisyyden  ratkaisee  avautuvuuden  aste  opetustiloissa.  Jos  huoneet  avautuvat  
keskelle  niin  toimii  hienosti.    
-‐  1.2-‐.  vaatesäilytys  haukkaa  heiltä  parhaan  yhteisen  alueen.    
  
Valkoinen  piha  
-‐  
-‐  
-‐  
-‐  
-‐  
-‐  
-‐  
-‐  

Erikoinen  ulkonäkö  
Ikkunapenkit  ovat  upeita  
Hyvä  ettei  väistöjä  tarvita  
Ruokailu  kaksikerrosta  korkeassa  keskusaulassa  on  haaste  
Tilaratkaisuissa  perinteisiä  ja  turvallisia  piirteitä  läpi  linjan.  Avautuvuuden  aste  ratkaisee  
monikäyttöisyyden  
Pohjaratkaisusta  seuraa  hieman  kapea  runko  ja  näin  tiettyä  käytävämäisyyttä.  Liikennealueille  on  
sijoitettu  läpi  linjan  oppimisen  alueita,  mitä  en  pidä  uskottavana  ja  hyvänä  
Lokero  ja  vaatesäilytys  soluauloissa  on  harmi  
Ei  niin  hyvä  toiminnallisesti  kuin  edellinen  ja  seuraava  

  
Katras  
-‐  
-‐  
-‐  
-‐  

vaiheistus  koulun  osalta  haasteellinen.  ”Vähän  jos  säätäisi  niin  voitaisiinko  väistöiltä  välttyä  
kokonaan?  
Runkosyvyydet  hyviä,  mutta  kattoratkaisut  varsinainen  sekamelska.  
Tilaratkaisuiltaan  yleisesti  ottaen  paras.  Neliömäisistä  muodoista  koostuva  perusasettelu  johtaa  
hyviin  runkosyvyyksiin  ja  lähes  neliön  muotoisiin  tiloihin  myös  sisällä.  Toimiva  ja  muunneltava  
onko  liikuntahallin  sijainti  kätevä?  Toki  etualalle  sijoitettavia  toimintoja  olisi  todella  paljon…  
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osa  ruokailee  korkeassa  tilassa.  akustiikkahaaste  
Sisältää  innovatiivisiakin  tilaratkaisuja,  esim.  päiväkodin  sali  
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