Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto

Franzenia, muutos päiväkodiksi - peruskorjauksen suunnittelu ja sisustussuunnittelu

1. kerros 1:400

Vuosi
Valmistunut 5/2015

ryhmätila
ryhmätila

aula

ryhmätila

aula

aula

eteinen

aula

kuraeteinen

henkilökunta
henkilökunta

300

300

Rakennustoimenpide
Peruskorjaus ja
käyttötarkoituksen muutos
Tilaaja
Helsingin yliopiston
rahastot

aula

Bruttoala
2530m2

2. kerros 1:400

Sijainti
Helsinki, Torkkelinmäki
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Rakennuksessa teetetty väri- ja pintatutkimus paljasti, että
etenkin sisätilojen väritys on alun perin ollut erittäin rikas
ja vivahteikas. Värimaailma palautettiin sisätiloihin hieman
yksinkertaistaen
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Päiväkotiin suunnittelimme nykyaikaista päiväkotitoimintaa
palvelevat kalusteet, jotka käytännöllisyydestään huolimatta
sulautuvat arvorakennuksen miljööseen. Tärkeimpien tilojen
kuten aulojen ja pääsisäänkäyntien yhteydessä olevat kalusteet
on valmistettu sivellinmaalatusta massiivimäntylevystä.
Kalusteet ovat kestävät ja lämminhenkiset ja tarvittaessa helposti
korjattavissa.
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Peruskorjauksen arkkitehtonisena tavoitteena oli rakennuksen
ulko-asun
säilyttäminen
ja
rakennuksen
alkuperäisen
tilahierarkian ja aksiaalisen, lähes symmetrisen, tilajärjestyksen
kunnioittaminen ja vahvistaminen.Vanha tilajärjestys isoinen
suojeltuine auloineen soveltui ihmeteltävän hienosti Helsingin
kaupungin uusien varhaiskasvatusperiaatteiden mukaiseen
joustavaan tila-konseptiin, jossa tiloja ei ole nimettyinä tiettyyn
toimintoon ja tietylle lapsiryhmälle, vaan kulloisenkin tilanteen
ja tarpeen mukaan.

Talotekniikka uusittiin kokonaisuudessaan. Tilaajan asettama
rakennuksen
sisäilmastoluokkatavoite
on
luokka
S2.
Puhtausluokka on P1, Energiatehokkuusluokka: D. Rakennuksen
käyttäjä asetti suunnitteluun tavoitteeksi, ettei alakattoja
rakennettaisi jottei pöly pääsisi kerääntymään niihin. Tilojen
katot verhottiin akustisin vaimennuslevyin ja uusi talotekniikka
päätettiin jättää reilusti näkyviin.
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Rakennuksen omistaja Helsingin yliopiston rahastot korjautti
rakennuksen lasten päiväkodiksi. Käyttäjänä on Helsingin
kaupungin varhaiskasvatusvirasto. Hanke oli projectpartneringhanke ja urakkamuotona oli projektinjohtourakka. Talossa on
yhteensä n.205-230 päivähoitopaikkaa ja n.45 työntekijää.
Leikkipiha toteutettiin viereiseen puistoon erillisenä urakkana.
Sen suunnitteli MA-arkkitehdit.

Ryhmätilat sijoitettiin rakennuksen kaikkiin kolmeen kerrokseen.
1.(maantaso) kerrokseen tehtiin kaksi uutta sisäänkäyntiä
ja kaksi ryhmien yhteistä märkäeteistä. Henkilökunnan tilat
ja huoltotilat sijaitsevat ensimmäisessä kerroksessa. Toisen
kerroksen salin 1960-luvun betoninen auditorio purettiin ja
tila toimii nyt päiväkodin salina. IV-konehuone sijoitettiin
salin reunaan kahteen kerrokseen. Arvokkaat aulatilat jätettiin
ennalleen päiväkodin yhteisiksi monitoimitiloiksi. Pääaula ja sali
toimivat myös iltakäytössä kalliolaisten tilaisuuksissa. Toiseen
kerrokseen sijoittuu lisäksi ateljeetila ja henkilökunnan työ- ja
toimistotilat. Kolmanteen kerrokseen on sijoitettu ryhmätilojen
lisäksi pieni liikuntasali ja vaate-eteinen. Rakennus suunniteltiin
esteettömäksi.
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Franzénia eli yhteiskuntatieteellinen korkeakoulu valmistui
vuonna 1930, arkkitehtina oli Väinö Vähäkallio. Rakennus on
suojeltu asemakaavassa merkinnällä sr-1. Franzénian julkisivut
edustavat klassismin ja funkiksen murrosvaihetta, pääaulat ovat
juhlavia eheänä säilyneitä klassismin interiöörejä. Vuonna 1966
valmistuneen edellisen peruskorjauksen ja muutostyöt suunnitteli
arkkitehti Olof Hansson. Rakennus oli yliopistokäytössä vuoteen
2009 saakka ja tyhjillään sen jälkeen.
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