SKANDINAVISK TIDSKRIFT OM GOLV, VÄGGAR OCH TAK | ÅRGÅNG 41

| PRIS SEK 60 | NR 7 2012

7 | 2012

Sånghusvallen
– ensimmäinen uusi koulu, jossa on tekstiililattiat?

SÅNGHUSVALLEN
› TEKSTIILILATTIA luo

pehmeän ja hiljaisen
ympäristön myös
yhteisiin tiloihin.

› TEKSTI:

Thomas Åkerblad

– ensimmäinen uusi koulu, jossa on tekstiililattiat?
Sånghusvallenin koulussa on tekstiililattiat kaikissa muissa paitsi
märkätiloissa. Se onkin lajissaan ensimmäinen uusi koulu Ruotsissa 30
vuoteen. Noin 80 prosenttia lattiapinta-alasta on päällystetty Forbo
Flotex -tekstiililattialla. Arkkitehti ja kunta olivat valinnasta yksimielisiä.
Sånghusvallenin koulu on Krokomin
kunnassa Jämtlandin keskellä Åren
ja Östersundin välissä. Laajenevan
kunnan asukasluku on kasvussa:
kunnassa on jo lähes 14 500
asukasta. Uutta rakennetaan paljon,
ja siksi tarvitaan myös uusia
kouluja.

› ARKKITEHDIN
KUVAUKSESTA:

"Leikkisän muodon ei
ole tarkoitus olla
pelkkää pintaa, vaan
tavoitteena on antaa
oppilaille tunne siitä,
että maailma ei ole
nelikulmainen ja että
rakennusten ei tarvitse
olla tietyn näköisiä."

EPÄTAVALLINEN KOULU,
EPÄTAVALLINEN LATTIAMATERIAALI

Uusi koulu on mitoitettu 200
oppilaalle. Bruttopinta-ala on 2 000
neliömetriä ja kerroksia on
puolitoista. Periaatteena on ollut
luoda läpinäkyvyyttä niin pystykuin vaakasuunnassa. Pohjaratkaisu
on erikoinen ja rakennus on tehty
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puoliympyrän muotoon niin, ettei
yhdessäkään huoneessa ole neljää
suoraa
seinää.
Torimaiset
ulkopuitteet luovan rakennuksen
sisällä on kaareva eteisaula
perinteisen käytävän sijaan.
”Koulun muodon on tarkoitus
herättää uteliaisuutta ja helpottaa
sosiaalista
kanssakäymistä”,
kunnan
tiedotusmateriaalissa
kerrotaan.
Niinpä
onkin
ymmärrettävää,
että
epätavallisessa koulussa on myös
epätavallinen lattiamateriaali.
MUKAVUUS, ÄÄNIERISTYS,
KESTÄVYYS, SIIVOTTAVUUS

– Ehdotus lattiamateriaalista tuli
meiltä, sanoo arkkitehti Can
Savran Grön Form Arkitektur &
Miljö -arkkitehtitoimistosta Åresta.
Hän piirsi Sånghusvallenin koulun
kollegansa Ola Ohlinin kanssa.
– Lattiamateriaalin valinnalle oli
neljä peruskriteeriä: mukavuus,
äänieristys,
kestävyys
ja
siivottavuus,
Can
kertoo.
Mukavuus on tärkeää, sillä
lattialämmitystä ei ole ja lapset
juoksentelevat sisällä sukkasillaan.
Äänieristys on tärkeä: lattiamateriaalin pitää vaimentaa lasten
puuhissa syntyvää melua. Kestävyys
ja siivottavuus ovat hallintonäkökulmasta itsestään selvyyksiä,
ja
olin
tarkastellut
useita
viitekohteita, joista oli saatu hyviä
kokemuksia. Mielestämme Flotex
vastasi vaatimuksia parhaiten.
– On tietysti ristiriitaista, että
yrityksemme on nimensä mukaan
vihreä, ja silti valitsimme lattian,
joka on käytännössä tehty
keinokuidusta, Can naurahtaa.
Mutta se toimii. Sitä paitsi pidän
arkkitehtinä matoista, jotka voidaan
asentaa suoraan seinää vasten ilman
jalkalistoja. Se säästää rahaa ja myös
näyttää paremmalta.
Koulu
vihittiin
käyttöön
syyslukukauden alussa, joten
käyttökokemuksia ei ole vielä
ehtinyt paljon kertyä. Toisaalta
mitään negatiivista palautettakaan
ei ole kuulunut.

› TÄSSÄ LUOKASSA

pöytien ja tuolien
kolina ei ole
ongelma.

› LAPSETKO
LEVITTIVÄT kynät

lattialle vai onko
valokuvaaja
lavastanut hauskan
kuvan? Loppu–
tuloksena yhtä kaikki
lähikuva Flotexlattiasta.

NÄYTIMME VIHREÄÄ VALOA

– Ehdotus lattiapäällysteestä tuli
arkkitehdiltä, sanoo Ulrik Ottos-
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son,
Krokomin
kunnan
projektijohtaja.
Lattia
täytti
kuitenkin kaikki vaatimuksemme.
Erityisesti äänieristys oli tärkeä
tekijä. Keskustelimme myös
astma- ja allergiajärjestöjen kanssa,
ja vaihtoehto vaikutti olevan
siltäkin osin kunnossa, joten
näytimme ehdotukselle vihreää
valoa.
HELPPO ASENTAA

› YLLÄ JA OIKEALLA:
JERKER LIND,

Nyströms Kakelaffär,
leikkaa maton mittaan
seinää vasten. Työn
jälki on niin siistiä, ettei
arkkitehti halunnut
lisätä jalkalistoja.

– En ollut aiemmin asentanut
Flotex-lattioita, joten ryhtyessäni
Sånghusvallenin
urakkaan
valmistauduin siihen, että siitä tulisi
vaativa, kertoo Jerker Lind, lattiaasentaja Östersundissa sijaitsevasta
Nyströms Kakelaffär -yrityksestä.
– Kokemus oli kuitenkin
positiivinen,
hän
jatkaa.
Tekstiililattiat toimitetaan yleensä
neljän metrin levyisinä rullina,
mutta Flotexin leveys on vain kaksi
metriä, joten sitä on helppo
käsitellä ja leikata. Lopputulos on
upea: iloinen yleisilme, joka syntyy
yläkerran väripinnoista ja alakerran
kukkakuvioista. n
› MATTORULLAN
LEVEYS ON VAIN
KAKSI METRIÄ.

Jerkerin mielestä se
on hyvä, sillä rullia on
huomattavasti
helpompi käsitellä.
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