EL PATI COM A AULA EXTERIOR
El projecte estira el paisatge endins per a fer-se’l propi de la mateixa manera que els nous edificis adjacents al parc.
Així, es planteja un gran pati central que serveixi a l’escola i que porti cap a l’interior de l’edifici l’espai verd exterior.
Es considera doncs que l’espai exterior i el coneixement del medi forma part del programa d’una escola i l’enriqueix.
D’aquesta manera el projecte genera diferents mòduls d’aules al llarg del passadís col·locades al voltant d’un petit pati,
obrint-se totes aquestes aules cap al pati i aprofitant-se’n com a extensió de l’espai interior, sent la transició amb el gran
pati central.
I és d’afegir que aquesta voluntat de relació amb l’exterior ja és palesa en la cultura finesa, en unes terres on la natura
pren tant de poder i esplendorositat durant les diverses estacions de l’any. Inclús durant els llargs i nevats hiverns, la
relació dels espais amb l’exterior segueix prenen part de la quotidianitat.

LA CANTONADA
L’accés però, es produeix per la part posterior, en una cantonada del carrer Hämeentie, un punt singular en el recorregut urbà, al costat d’una parda de tramvia i de fàcil accés rodat.

UN EDIFICI QUE ES TOCA
Un dels punts més importants a l’hora d’estudiar aquest àmbit és tenir en compte que generalment el disminuït visual
tendeix a utilitzar vàries percepcions simultànies per tal d’entendre un espai i/o orientar-s’hi.
Per tant, l’espai projectat proposarà sempre vàries explicacions, pistes als diferents sentits.
Els recursos més àmpliament usats per aquest tipus d’usuari són:
-l’oïda o sentit auditiu
-el tacte, tant amb les pròpies mans com amb el bastó, o sentit hàptic
També ajuden i matisen:
-la percepció de la temperatura en la pell
-l’olfacte
Cal remarcar també a l’hora d’entendre el seu sistema d’orientació i de reconeixement de l’espai, la importància de la
memorització dels espais i dels recorreguts.
Així, l’edifici vol generar una relació molt estreta amb el moviment i l’ús de l’espai per part de l’usuari, un edifici que
sigui tou, que s’amotlli. Es proposa un recorregut al voltant del pati, permetent així que la majoria de les aules tingui
relació amb l’exterior, gaudint del seu propi pati i d’un espai comú que els uneix.

L’EMBOLCALL - UN DIBUIX A LA NEU
L’edifici consistirà doncs en un gran coberta que es va plegant mentre embolcalla al pati i cobreix tot resseguint els
recorreguts i els espais generats en l’interior. Crea una closca dura que protegeix uns espais delicats, que necessiten
de la seva pròpia entitat i silenci.
D’altra banda, es pretén que aquesta gran coberta estableixi una relació formal de mímesi amb el paisatge, amb el terreny, que en sorgeixi a la vegada que el generi. Aquesta relació s’enforteix als mesos d’hivern, sent l’època de més llarga
durada a Finlàndia, quan tot queda sota la neu, que unifica i relliga tots els espais i les formes de la ciutat, creant un
paisatge completament diferent al presenciable en mesos d’estiu, unificant-el.
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