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ELS ULLS DE LA PELL
 El projecte sorgeix de la voluntat de treballar un programa que pugui donar lloc a l’estudi de la relació de l’arquitectura amb 

tots i cadascun dels sentits que participen en la percepció de l’entorn de l’ésser humà. D’entre els altres programes considerats,  

l’Escola per a Cecs es presenta com un exemple força paradigmàtic per a tal proposta, ja que suposa eliminar la vista, entesa com a 

sentit principal i a la vegada oclusiu de la resta, en el perfil perceptiu de l’usuari del projecte, forçant així l’atenció del projectista en 

la resta de sentits en recerca de recursos arquitectònics aplicables a tota la arquitectura.

L’ESCOLA PER A DISMINUÏTS VISUALS - “APRENDRE A SER CEC”
 El programa consisteix en un Centre Especial de Recursos Educatius per a persones amb disminució visual i completament ce-

gues. Aquests edificis serveixen com a centres de reforç al sistema educatiu comú i convencional al país i ofereixen l’ensenyament 

addicional necessari per a fer front a les mancances perceptives d’aquest col·lectiu, és a dir  “aprendre a ser cec”

TROBAR UN LLOC
 S’escull com a ubicació la ciutat de Hèlsinki, Finlàndia. S’estableixen dues premisses a l’hora de trobar un solar adequat:

  -Bona accessibilitat

  -Poder gaudir d’un espai natural

PARC DE TOUKOLA I EL BARRI D’ARABIANRANTA
 L’emplaçament escollit es presenta com un buit força interessant i suggerent en el nou creixement que s’està portant a terme 

en la zona de Toukola/Arabianranta, proper al perímetre de la massa construïda consolidada de la ciutat de Hèlsinki.

 El barri fou originalment durant els anys 40 la colònia adjunta a la fàbrica de ceràmica d’Arabia, actualment reformada com a 

Escola de Belles Arts i Arts Aplicades TAIK. Creixé al llarg de la carretera que unia Vanhaakaupunki (La ciutat antiga) i el barri de Kallio, 

actualment anomenada Avinguda Hämeentie. Aquesta és avui dia una de les dues arteries principals de la ciutat de Hèlsinki.

 El nou planejament pretén consolidar el límit entre el barri i la línia marítima amb un gran parc costaner i una nova franja 

construïda de caràcter residencial, que s’aprofita i mescla amb el gran parc, creant així una nova franja construïda paral·lela i adja-

cent a les antigues construccions de la banda de sud de Hämeentie. 

 Destaca en l’edificació preexistent varis equipaments públics urbans, a més dels nous equipaments propis i necessaris per al 

nou barri, el que reforça l’emplaçament del projecte en el lloc escolllit.

ESTIRAR EL PAISATGE
D’aquesta manera, el projecte se situa en una parcel·la que ofereix una situació singular i força suggerent:

-destaca sobre el seu entorn per ser un buidat no projectat dins la massa arquitectònica de grans peces adjacent a Hämeentie.

-coincideix amb el buidat i eixamplament del Parc de Toukola, on hi ha la nova escola i una àrea esportiva, connectant així el buidat 

d’aquest nou parc amb els espais naturals adjacents a l’altra banda del carrer Hämeentie.

El projecte planteja aleshores:

-aprofitar-se d’aquest nou parc per a fer-se’n seu una part, estirant-el per damunt de la nova edificiació fins al carrer Hämeentie, per 

a situar-hi l’accés, buscant la bona accessibilitat.

-mantenir el buidat en la massa construïda que sorgeix improvisadament i de manera transversal a les franges longitudinals que es 

conformen en la forma urbana de la zona.

ST1 SECCIÓ PER PATI CENTRAL - ALÇAT INTERIOR SUD-EST

PLANTA EMPLAÇAMENT
APROFITAMENT DEL VERD URBÀ


