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BOTBY GRUNDSKOLA
TILAMUUTOKSET LIITTYEN ALA- JA YLÄASTEEN KOULUJEN YHDISTÄMISEEN
Kukkaniityntie 2
Helsinki
Bruttoala noin 500 m2

Botby grundskola syntyi Opetusviraston yhdistettyä Botby högstadieskolan ja Blomängens
lågstadieskolan hallinnollisesti yhdeksi kouluksi.
Koulukompleksi muodostuu kolmesta eri aikoina valmistuneesta rakennuksesta, jotka on
suunnitellut arkkitehtikolmikko Kråkström – Mikkola –Pallasmaa. Vuonna 1966 valmistuneessa
yläasteen ja 1973 valmistuneessa ala-asteen rakennuksessa käsittelemätön betoni on hallitseva
materiaali ja rakennejärjestelmä pilareineen ja massiivisine palkkeineen on selkeästi nähtävillä.
Kaupunkisuunnitteluviraston julkaisemassa helsinkiläiskoulujen luokituksessa rakennukset on
sijoitettu luokkaan 1 ja niiden säilyneisyyskin on varsin hyvä.

Koulurakennukset sijoitt uvat kauniisti mäen ympärille. Taustalla näkyy yläasteen 2. kerrosta, oikealla ala-astetta, jonne päästään
kahdesta tasosta.

Arkkitehtonisen lähtökohdan lisäksi suunnittelutehtävän haasteellisuutta lisäsi erittäin kireä
aikataulu sekä opetusviraston asettamien linjausten ja käyttäjän näkemysten väliset
eroavaisuudet. Kompromissien jälkeen päädyttiin jotakuinkin tyydyttävään lopputulokseen: alaasteen entisiin hallintotiloihin sijoitettiin oppilashuollon tilat, joiden lisäksi tilaryhmään saatiin
mahdutettua myös opettajien taukotila oheistiloineen ja varsin tilava neuvotteluhuone.
Entisen yläasteen hallintotiloja ehostettiin kalustamalla opettajienhuone uudelleen silmällä
pitäen tilan käyttäjämäärän kasvua entisen ala-asteen opettajilla. Lisäksi yhdestä entisestä
luokkahuoneesta kalustettiin opettajien työtila tietokoneineen, työtasoineen ja neuvottelupöytineen. Siirtämällä kopiointi omaan erilliseen tilaansa saatiin lisäksi yksi toimistohuoneista
rauhoitettua ns. hiljaiseksi huoneeksi erityistä keskittymistä vaativaa työtä varten.
Akustikko Alpo Halmeen toimiston antamien ohjeiden mukaan parannettiin toimistohuoneiden
välistä ääneneristystä. Uusien ATK-kaapelointien asentaminen oli niinikään haasteellista tiloissa,
joihin arkkitehtonisista syistä tavanomaisia kaapelihyllyjä ei katsottu voitavan asentaa.

Oppilashuollontiloissa ääneneristys-vaatimukset
ovat korkeat, eikä olevilla seinärakenteilla tai
ovilla päästy vaatimuksien mukaiselle tasolle.
Odotustilaa vasten oleva seinä päädyttiin
rakentamaan kokonaan uudestaan, mutta
ulkonäöltään alkuperäisen kaltaisena – jopa
ovien asennus ilman peitelistoja onnistui, kiitos
taitavien rakentajien. Uudet ovet toteutettiin
alkuperäisten kaltaisina sillä poikkeuksella, että
alun alkaen huultamattomat ovet korvattiin
huulletuilla, jotta ääneneristys saatiin
toteutetuksi.
Uudet kauniit ovet ala-asteen puolelle sekä
kiintokalusteet yläasteen tiloihin valmisti Staran
Konepaja.

Tilojen toimivuuden takaamiseksi avattiin
uusi oviaukko keskushallin ja opettajien taukotilan
välille. Toimenpiteen näkyvät seuraukset jäivät
vähäisiksi, kun oveksi asennettiin tilamuutoksissa
tarpeettomaksi käynyt ovi, joka asennettiin
vanhaa, peitelistatonta asennustapaa käyttäen.
(Entinen ala-aste)

Purkamalla muutamia väliseiniä saatiin tilava neuvotteluhuone, joka onnistuttiin kalustamaan
uutta pöytää lukuun ottamatta vanhoin kalustein, joista osa oli jo entuudestaan kierrätettyä.

Yläasteen puolella yhdestä
luokkahuoneesta tehtiin
opettajien työtila.
Vanhat taulunaluskaapit
käännettiin ylösalaisin ja
nostettiin seinäkaapeiksi.
Idea tuli käyttäjän taholta
ja tuotti toteutettuna hauskan
ja hyödyllisen lisän tilan kalustukseen.

ATK-kaapeloinnit tuotiin
tietokoneille katosta
mustaksi maalatuissa
putkissa – tilan alkuperäistä
arkkitehtuuria ei haluttu
hämärtää arkipäiväisillä
kaapelihyllyillä.

Entisen yläasteen opettajien
huoneen kalustus uudistettiin. Käyttäjien toiveena oli
saada selkeästi ruokailuun
ja toisaalta oleskeluun kalustetut alueet.

Keittokomeron
seinäkkeestä poistettiin
toinen puoli ja seinäkkeen
kohdalle rakennettiin
tiskimäinen kaluste.
Keittiökalusteita lisättiin
olemassa olevien jatkoksi
ja vanhojen kaappien
ovet vaihdettiin uusien kaltaisiksi yhtenäisen ilmeen
saavuttamiseksi.
Koska koulujen yhdistämisen
myötä ala-asteen varsinainen
opettajainhuone poistui,
ylä-asteen opettajainhuoneeseen tarvittiin lisää
säilytyslokeroita opettajille.
Staran Konepaja rakensi ne
vanhojen lokerikkojen
kaltaisina. Uusien ja vanhojen
väliseen tilaan, jossa olevat
sähkö- ym. asennukset estivät
lokerikkojen asentamisen
kiinni toisiinsa, mahtuu pyörillä
varustettu AV-kaluste, jota
voidaan siirrellä tarpeen
mukaan, esimerkiksi dataprojektoria käytettäessä.
Uudet irtokalusteet on valittu
rakennuksen arkkitehtuuri
ja sisätilojen ilme huomioon
ottaen.

Opettajienhuone oli aikaisemmin täytetty suurilla pöydillä ja lepuutukseen sopivia sohvia oli vain
kaksi. Käyttäjien toiveena oli saada jokaiselle opettajalle istumapaikka, ainakin melkein.
Uusi kalustus on otettu myönteisesti vastaan ja istumapaikkoja sohvilla ja pikkutuoleilla on niin
paljon, että tilassa on pystytty järjestämään jopa opettajainkokouksia.

