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Rakennustuoteteollisuus RTT:n ja Puutarha-
liiton järjestämän kilpailun tulokset julkistet-
tiin 12. helmikuuta Tampereella järjestetyillä 
Viherpäivillä. 

Kilpailussa myönnettiin kunniakirjat palki-
tun kohteen rakennuttajalle sekä suunnittelussa 
ja toteutuksessa keskeisimmin mukana olleille 
tahoille.  

Kunniakirjat saivat rakennuttamisesta 
Espoon kaupungin Tilakeskus-liikelaitos, 
suunnittelusta LOCI maisema-arkkitehdit Oy 
ja toteutuksesta YIT Rakennus Oy Infrapalvelut. 
 
Piha-alue inspiroi ulkonaoloon
Vuonna 2012 valmistuneen Saunalahden koulun 
suunnitelma perustuu vuonna 2007 järjestetyn 
arkkitehtuurikilpailun voittaneeseen Verstas 
Arkkitehdit Oy:n ehdotukseen "Askel". Maisema-
arkkitehtuurista on vastannut kohteen arkki-
tehtien kanssa yhteistyössä LOCI maisema-
arkkitehdit Oy.

Uuden asuinalueen edelleen rakentuvassa 
keskustassa sijaitseva koulurakennus on aktii-
vinen osa alueen arkiympäristöä. Opetuksen 
ja kulttuurin monitoimitalossa toimii noin 750 
oppilaan ylä- ja alakoulu, kirjasto, nuorisotila 
ja päiväkoti.

Vuoden ympäristörakenne -tuomariston 
mukaan rakennus ja piha muodostavat yhtenäi-
sen vahvan kokonaisuuden, jossa rakennuksen 
orgaaniset muodot jatkuvat pihalla. Yhtenäiset 
materiaali- ja värimaailmat luovat kokonaisuu-
desta harmonisen. Rinnetontin isot korkeus-
erot on ratkaistu kauniisti maastoa porrastaen 
ja terassoiden. Piha on näyttävä ja tilallisesti 
mielenkiintoinen.

Vuoden Ympäristörakenne 2013: 

Saunalahden koulun piha-alue 
on inspiroiva osa asuinalueen 
ympäristöä

1 Asemapiirros

2 Piha-alueet on päällystetty Betonilaatta Oy:n ja 

Rudus Oy:n betonituotteilla.

3 Pihan eri toiminnat on eroteltu toisistaan pienem-

miksi pihataskuiksi. Rinnetontin isot korkeuserot on 

ratkaistu kauniisti maastoa porrastaen ja terassoiden. 

Sirkka Saarinen, toimittaja  
 
Saunalahden koulu ja sen piha-alueet on esitelty 
myös Betoni 1–13  ja Betoni 3–3 -lehdissä.

Saunalahden koulun piha-alue Espoossa on palkittu Vuoden 2013 
Ympäristörakenteena. Rakennus ja piha-alue muodostavat yhte-
näisen, inspiroivan kokonaisuuden, joka on osa uuden asuinalueen 
aktiivista arkiympäristöä. Rinnetontin korkeuserot on ratkaistu 
kauniisti maastoa porrastaen ja terassoiden. Pihan materiaali- ja 
kasvivalinnat ovat kestäviä ja ne on toteutettu korkeatasoisesti. 

Sisäänkäyntipihan ja yläkoulun pihan 
kaarevat istuinmuurit ohjaavat kulkua pää-
sisäänkäynnille ja reunustavat rakennuksen 
kainaloon sijoittuvaa pihakatsomoa. Alakoulun  
välituntipihat ja päiväkodin piha on rajattu kas-
villisuudella omiksi pienemmiksi pihataskuiksi.

Piha-alueen monta erilaista pihanosaa 
erilaisine välineineen on nivottu taitavasti 
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4 Pääsisäänkäynnin edusta on päällystetty 

Betonilaatta Oy:n hiekanruskeilla sauvakivillä. Mustat 

betoniset reunakivet rajaavat kasvillisuusalueet.

5 Lautamuottipintaiset betoniset tukimuurit on 

käsitelty Betonipallas Oy:n rautaoksidointikäsitte-

lyllä kuparinruskeiksi.

School courtyard in Saunalahti an inspiring 
part of housing estate environment 
The courtyard of Saunalahti School in Espoo 
was given the Environmental Structure of the 
Year 2013 award. The building and the school 
form a uniform, inspiring entity, which is part 
of the active everyday environment of the new 
housing estate. 

The organic forms of the school building are 
continued in the courtyard. Consistent selections 
of materials and colours create a harmonious 
whole. Differences in elevation are resolved on 
the hillside plot beautifully through stepping 
and terracing. The materials and plants selected 
for the courtyard are sustainable and implemen-
tation meets high standards. The courtyard is 
impressive and spatially interesting.

The courtyard area with its fittings and fix-
tures has been designed for high-wear use. The 
area has been implemented professionally and 
represents excellent workmanship. The success-
ful selection of materials and plants is based on 
consideration of the location. They are wear-
resistant, and maintenance needs have also been 
taken into account. 

The architecture design of the Saunalahti 
School is based on an architectural competi-
tion and the winning entry submitted by Archi-
tects Verstas Arkkitehdit Oy. The landscaping 
architecture has been designed by landscaping 
contractors LOCI maisema-arkkitehdit Oy in 
cooperation with the architectural designers.

kokonaisuudeksi, joka luo sekä koululaisille 
että päiväkodin lapsille inspiroivat, miellyttä-
vät ja turvalliset ulkoiluolot. 

Kestää kovan kulutuksen
Saunalahden koulun piha-alue kalusteineen 
on suunniteltu ja rakennettu kestämään kovaa 
kulutusta. Alue on toteutettu ammattitaidolla 
ja työn jälki on erinomaista. Materiaali- ja kasvi-
valinnat ovat paikkaan sopivia ja onnistuneita. 
Ne kestävät kovaa kulutusta ja valinnoissa on 
otettu huomioon myös kunnossapidon tarpeet. 
Istutukset on suojattu matalilla aidoilla.

Hiekanruskeilla patinapintaisilla sauvakivillä 
päällystetyt piha-alueet ja kevyen liikenteen 
väylät muodostavat tasaiset, esteettömät kulku-
pinnat. Pihan tiilenruskeiden paikallavalettu-
jen tukimuurien rautaoksidikäsittely liittää ne 
kauniisti rakennuksen muurattuun julkisivuun. 
 
Tunnustus tasokkaalle ympäristölle
Vuoden Ympäristörakenne -kilpailun tavoitteena 
on tehdä tunnetuksi tasokkaita ympäristöko-
konaisuuksia, joissa hyvällä suunnittelulla ja 
toteutuksella on luotu esteettisesti ja toimin-
nallisesti kestävä, hyvä ympäristö. Palkinto 
jaettiin nyt 23. kerran.

Kilpailun tuomaristossa olivat edustet-
tuina Rakennustuoteteollisuus RTT:n, Puu-
tarhaliiton, Kiviteollisuusliiton, Viherympä-
ristöliiton, Suomen Maisema-arkkitehtiliiton, 
Suomen Arkkitehtiliiton, Suomen Kuntaliiton, 
ympäristöministeriön ja lehdistön edustajat. 
Lisätietoja kilpailusta:    
www.maisemabetoni.fi, www.betoni.com
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Vuoden Ympäristörakenne 2013: Saunalahden koulun piha-alue


