
Rakennus

Kaupunginosa Myyrmäki 15

Rakennuksen nimi Kilterin koulu

Pysyvä rakennusnumero 1158

Rakennuksen katuosoite

Katuosoite Iskostie 8

Nykyinen käyttö
rakennusrekisterissä

511 Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset

Alkuperäinen
pääsuunnittelija

Nimi Arkkitehtitoimisto Perko & Rautamäki

Valmistumispäivämäärä
rakennusrekisterissä

20.06.1988

Arvioitu rakennusaika

Ajoitus 1987 - 1988

Arvioitu valmistumisaika

Ajoitus 1988

Rakennuksen kuvaus Monitahoinen, vaalea rakennusmassa, jota rytmittävät päätykolmio- ja
pyramidiaiheet, julkisivun vaakaraidoitus ja kattopellityksen mintun vihreä
aksenttiväri. Selkeä pääsisäänkäynti jolle suurikokoinen harjakattoinen,
kolmiaihetta toistava katos johdattaa. Julkisivua koristaa kahitiilireliefi jossa
tiilen ladontaa vaihtamalla on saatu aikaan vaihtelevuutta ja
koristeellisuutta, tässäkin kolmio-aihe. Julkisivun taideteoksen (Pyramidien
arvoitus) on suunnitellut taiteilija Jukka Mäki. Julkisivureliefi on tulos
kilpailusta, jolla etsittiin taiteilijaa ja teosta toteuttamaan ympäristötaideteos
julkisivuun yhteistyössä arkkitehtien kanssa. (Riksman, Kouluinventointi
2016).

JULKISIVUT:

- Kahitiiltä, Jukka Mäen Pyramidien arvoitus-taideteos

- Keltainen tiilellä luotu vaakaviivoitus rytmittää voimakkaasti muun
pintastruktuurin lisäksi

- Aksenttivärinä keltaisen vaakaraidoiksi sommitellun tiilen lisäksi on
voimakas mintun vihreä. Vihreä toistuu kattopellitysten ja –tuotteiden lisäksi
ikkunapuitteissa, vesipelleissä, ilmastointiritilöissä. Ikkunoiden väritys
vaihtelee julkisivusta riippuen voimakkaasta mintusta tumman petroolin
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vihreään.

- Katto on monimuotoinen. Sen muoto vaihtelee rakennuksen osan mukaan
pulpettikatosta harjakattoon. Kattomateriaali konesaumattu pelti, harmaan
vihreä. Pääjulkisivun, pääsisäänkäynnin kohdalla näkyvät katto-osat ovat
mintunvihreitä.

- pääsisäänkäynnin katoksen rakenteet vaalean keltaiseksi maalattua puuta.

(Riksman, Kouluinventointi 2016).

Selvitykset

Selvityksen tyyppi Muu selvitys

Selvityksen nimi Vantaan arkkitehtuuri- ja miljöökohteita

Selvityksen päivämäärä 1998

Selvityksen laatija Rajala, Johanna

Selvitykset

Selvityksen tyyppi Inventointi

Selvityksen nimi Vantaan kouluinventointi 2016-2017

Selvityksen päivämäärä 28.02.2017

Selvityksen laatija Riksman, Elina

Sisätilojen kuvaus Sisätiloihin tultaessa avautuu edessä keskikäytävä jonka molemmin puolin
on ryhmitelty opetustiloja. Heti aulan yhteydessä lasiseinän takana ilmava
ruokala ja toisella puolella juhlasali-auditorio jossa klerestrorio-
ikkunanauhat. Liikuntasali on erikseen rakennuksen perällä. Lisäksi kaksi
siipeä joissa luokkahuoneita, joiden väliin jää sisäpiha. Sisätilojen
vaikuttavuus perustuu keskigallerian korkeuteen, ilmavuuteen ja
valonkäyttöön. (Riksman, Kouluinventointi 2016).

Harvinaisuusarvot: rakennus
on harvinainen tai
ainutlaatuinen.

kyllä

Täsmennys harvinaisuus Rakennus on ainutlaatuinen vantaalaisessa kahdeksankymmenlukulaisessa
koulurakentamisen kontekstissa postmodernilla suunnittelullaan. (Riksman,
Kouluinventointi 2016)

Edustavuusarvot: Rakennus
on edustava esimerkki.

kyllä

Täsmennys edustavuus Rakennus edustaa tyypillisiä 1980-luvun tyylitrendejä, postmodernia
koristeellista mutta monumentaalia arkkitehtuuria. Rakennuksen
arkkitehtuurissa on yksilöllisyyttä sisältäen klassiseen rakennustaiteeseen
perustuvia viitteitä. (Riksman, Kouluinventointi 2016)

Alkuperäisyysarvot:
Rakennuksella on
alkuperäisyysarvoa.

kyllä

Täsmennys alkuperäisyys Rakennuksessa on tehty hyvin vähän mitään muutos- tai korjaustöitä jotka
olisivat vaikuttaneet sen yleisilmeeseen, väritykseen tai materiaaleihin,
julkisivussa ja sisätiloissa. (Riksman, Kouluinventointi 2016)

Rakennustaiteelliset arvot Rakennuksella on rakennustaiteellista arvoa

Täsmennys
rakennustaiteelliset arvot

Rakennuksen suunnittelu ja toteutus ovat olleet aikansa kunnianhimoista
arkkitehtuuria. Rakennuksessa yhdistyvät ympäristötaideteos (julkisivu),
koulun välttämättömät toiminnot väljästi sommiteltuna ja leikkisä, mutta
jopa juhlava tilankäsittely jonka voi nähdä erityisesti keskikäytävän
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galleriossa ja klerestorio-ikkunnauhoissa. Rakennuksen monumentaalisuus
ja klassiseen rakennustaiteeseen viittaavat aiheet ovat tyypillisiä
esimerkkejä 1980-luvun rakentamisesta. Koulurakennuksena Kilterin koulu
poikkeaa muista vuosikymmenensä koulurakennuksista Vantaalla sen
kunnianhimoisen ja detaljiikkaan panostavan suunnittelun ansiosta.
(Riksman, Kouluinventointi 2016)

Ympäristöarvot Rakennuksella on suuri ympäristöarvo

Täsmennys ympäristöarvot Rakennus kuuluu sijainniltaan ja arkkitehtuuriltaan Myyrmäen keskustan
1980- ja 1990-luvun rakennusvaiheen keskeisimpiin rakennuksiin.(Riksman,
Kouluinventointi 2016)

Rakennuksen asema
kiinteistössä

Rakennus on tärkeä osa kiinteistön rakennusten kokonaisuutta

Liittyy ilmiöön KOKO koulurakentaminen
koulurakennukset
koulut (oppilaitokset)

Arvotustaso Paikallisesti arvokas

Luokitustunnus R2

Suojelutilanne Asemakaava vuodelta 1985, ei suojelua (tilanne 3/2016).

Suojelua esitetty asemakaavamuutoksen yhteydessä 1/2017.
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