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Varilan uuden koulun suunnittelu käynnistynyt  
 
Varilan uusi koulu valmistuu keväällä 2020. SR-urakkakilpailuun osallistui viisi urakoitsijaa. 
Voittanut ehdotus valittiin hintaan ja laatuun perustuvilla pisteytyksillä.  
 
Suunnittele- ja rakenna -urakka (eli SR-urakka) tunnetaan myös nimillä kokonaisvastuu-
urakka ja avaimet käteen -urakka. Tässä urakkamuodossa urakoitsija sekä suunnittelee 
että suorittaa varsinaisen rakennustyön. Tilaajalla eli Sastamalan kaupungilla on 
lähtökohtaisesti vain yksi rakennusteknisiä töitä suorittava sopimuskumppani. Urakoitsijan 
vastuu onkin siten SR-urakassa perinteistä kokonaisurakkaa laajempi. 
 
Jotta tarjoukset olivat sisällöllisesti täysin vertailukelpoisia, oli niiden pohjana asiakirjat, 
joissa määriteltiin reunaehdot ja lähtökohdat. Näitä ovat esimerkiksi rakennustekniset 
seikat, kestävä kehitys, huoneilma, piha-alue, tilat, kalusteet, laitteet ja varusteet. Omat 
haasteensa asettaa se, että vanhaa koulua on voitava käyttää uuden rakentamisen ajan.  
 
Suunnitteluprosessi etenee uusien työskentelytapojen mukaisesti. Tietomallinnetut 
suunnitelmat sisältävät kaikki tiedot jokaisesta rakennusosasta. Käyttäjälähtöisyys 
huomioidaan Big room -workshopeilla, jotka ovat päivän mittaisia työpajoja. Näihin 
osallistuu tilaajan, koulun henkilöstön, urakoitsijan ja suunnittelijoiden edustajat. Cave-
virtuaalimallin avulla työryhmä pääsee askeltamaan rakennuksen 3-ulotteisissa 
sisätiloissa.  
 
Uusi opetussuunnitelma 
 
Perinteinen suljettu luokkahuone on mennyttä aikaa. Uusi opetussuunnitelma on tuonut 
haasteita koulusuunnitteluun. Tilojen on mahdollistettava ilmiöpohjainen ja monialainen 
oppiminen sekä erilaiset opetusmetodit.  
 
Tilojen kokoa on voitava muuttaa joustavasti. Tilojen on tarjottava puitteet rauhalliseen 
yksilötyöhön, eri kokoisille ryhmille ja luokkatasojen väliseen toimintaan. Tilaratkaisuilla 
tuetaan yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä.  
 
Keskiössä on lasten yksilölliset oppimistavat. Erittäin herkässä ja vastaanottavassa iässä 
oleva lapsi rakentaa omaa maailmankuvaansa ja minäkuvaansa juuri tässä ympäristössä, 
mitä heille nyt ollaan rakentamassa. 
 
Pääsuunnittelijana Matroskin Oy / Arkkitehtisuunnittelu ARCAD  
 
NCC:n arkkitehtisuunnittelusta vastaa Matroskin Oy / Arkkitehtisuunnittelu ARCAD 
Sastamalasta. Pääsuunnittelijana toimiva arkkitehti Markus Aaltonen on toiminut vuoteen 
2016 saakka ison tamperelaisen arkkitehtitoimiston toimitusjohtajana ja vastannut 
pääsuunnittelijana lukuisista vaativista rakennuskohteista. Näistä mainittakoon Tampereen 
yliopistollisen keskussairaalan uudistamisohjelma 2020. Aaltonen toimi Järvenpään uuden 
sosiaali- ja terveystalo Justin pääsuunnittelijana. Just valittiin vuoden 2016 maailman 
parhaaksi Tekla-tietomallinnushankkeeksi. Markus Aaltonen on FISE-sertifioitu arkkitehti- 
ja pääsuunnittelija vaativuusluokassa poikkeuksellisen vaativat uudisrakentamisen ja 
korjaus- ja muutostyön kohteet. 



 
Arkkitehtityöryhmä koostuu eri alan osaajista, joista mainittakoon sisustusarkkitehti, taiteen 
lisensiaatti Leena Aaltonen. Hänellä on kokemusta myös koulujen ja kirjastojen 
suunnittelusta. Hän on työskennellyt reilut kymmenen vuotta Suomen kirjainstituutin 
säätiön asiamiehenä ja museoiden johtajana. Leena Aaltonen vastasi muun muassa 
Pukstaavin suunnitteluprosessista.  
 
Koulun nimeksi Vareliuksen koulu 
 
SR-kilpailussa kaupunki edellytti, että urakkatarjoussuunnitelmiin sisällytetään myös 
koulun teema ja tarina. Arkkitehtityöryhmän laatima teema ja tarina perustuu Antero 
Vareliukseen ja hänen kirjaansa Enon opetuksia luonnon asioista. Varelius otettiin 
lähtökohdaksi myös koulun nimeksi.  
 
Antti Matinpoika syntyi Varilan kylässä talonpoikaisperheeseen vuonna 1821. Warelius -
nimen hän sai kotikylänsä mukaan mennessään yliopistoon. Suomalaisuusmiehenä hän 
otti käyttöön muodon Varelius. Varelius oli koulutukseltaan pappi. Hän toimi opettajana ja 
kirjailijana sekä suomen kirjakielen kehittäjänä Lönnrotin työtoverina. Erityisesti Varelius 
tunnetaan tietokirjallisuuden uranuurtajana.  
 
Antero Vareliuksen kirja Enon opetuksia luonnon asioista on ensimmäinen koko kansalle 
suunnattu luonnontieteellinen teos. Vuoropuhelun muotoon kirjoitetussa kirjassa eno ja 10-
vuotias Jusu keskustelevat maailmanrakennuksesta. Enon opetuksia luonnon asioista oli 
aikansa omaperäisin ja monipuolisin oppikirja. Ensimmäinen osa ilmestyi vuonna 1845 ja 
sensuurin viivästyttämänä toinen osa vuonna 1856.  

 
”Sille joka täyttää saatua oppia hyväksensä, on vähä parempi, kuin ilman, ja 
sitten sitä parempi mitä enempi. Kesken-eräiseksi jää kuitenkin aina ihmisen 
taito, eikä oppineinkaan vielä ole Luonnon tutkinnon päähän pääsnyt.  
 
Siis mahdamme vaan pyrkiä eteenpäin, kukin tilansa ja kuntonsa mukaan; sillä 
jota enemmän katselemme ja tutkimme Luonnon valtakuntaa, sitä enemmän 
valistuu järkemme.” 
 
Lainaus kirjasta Enon opetuksia luonnon asioista. Antero Warelius. Osat 1 ja 2. 
Kustantaja Tyrvään Sanomat. Paino Sastakunnan Painotalo Oy, Kokemäki 
1987. Sivu 89.  


