Selostus

KASI
Kasin moderni ja selkeälinjainen arkkitehtuuri viittaa Sammonlahden selkeälinjaiseen kaavaan
tuoden alueelle tuoreen ja vetovoimaisen monitoimitalon. Kasissa on käytetty hyväksi jo
olemassa olevaa tieinfraa. Rakennus yhdistää Sammonlahden keskustaa ja lisää sen
toimivuutta. Kiviniemenraitti vie suoraan Sammontorilta Kasin pääsisäänkäynnille, joka
toivottaa tervetulleeksi kylän yhteiseen tilaan; monitoimitaloon. Sisään astuessa aukeaa tilan
valoisa ja korkea aula. Pääaulasta sekä ruokalasta on suorat näkymät Kasin atriumsisäpihalle
ja monikäyttöiselle ulkopihalle. Kahdeksikkoa muistuttavan muodon ansiosta yhteisen suuren
sisäpihan lisäksi Kasiin on saatu suojaisa päiväkodin sisäpiha.

Kasi on toimiva kokonaisuus, jossa yhdistyy tehokkaasti uusia palveluja lapsien ja nuorten
lisäksi myös ikäihmisille. Opetustilat ovat avaria muunneltavissa olevia tiloja, jotka edustavat
uudenlaista oppimisympäristöä. Tiloissa korostuu monikäyttöisyys ja joustavuus, tilallinen
avoimuus ja eri oppiaineiden välinen yhteistyö.

Kasin koko ulkoverhous on tehty puusta, jolla on voidaan vähentää rakentamisen ja käytön
aikaisia hiilidioksidipäästöjä huomattavasti. Puurakenteisena Kasi on ekoteko. Suuret
selkeälinjaiset ikkunat tuovat paljon valoa sisätiloihin ja vaihtelevat kattomuodot luovat
jännittävyyttä muuten selkeään rakennusmassaan. Monimuotoisen katon ansiosta
aurinkoenergian hyödyntäminen on mahdollista lounais- etelään suuntautuvilla
kattopinnoilla. Kasin tilavuus on 107 250m3, bruttoala 21 400m2 josta hyötyalan määränä 14
300 m2.

Kasi luo mahdollisuuksia koko Sammonlahden käsittävälle toiminnalle. Lasten ja nuorten
lisäksi rakennuksen käyttäjiin lukeutuvat niin seniorit kuin vanhemmatkin. Kasin iltakäytön
mahdollisuutta on mietitty siten, että liikuntapalveluiden iltakäyttö on mahdollista eriteltynä
muusta rakennuksen toiminnasta. Kasin viihtyisä aula ja siitä avautuva sali luovat
mahdollisuuden isojenkin tilaisuuksien järjestämiseen. Ruokala- keittiökokonaisuus sijoittuu
aulan yhteyteen, joten ravintolapalveluiden tarjoaminen tilaisuuksissa on mahdollista.
Rakennuksessa sijaitsevaan kirjastoon ja myöhemmin rakennettavaa neuvolaan pääsee
pääsisäänkäynnin yhteydestä.

Kasiin suunnitellut piha-alueet ovat turvallisia ja toiminnallisia, joka tukee lasten ja nuorten
liikunnallista kehittymistä. Retkimetsä tarjoaa luontopolun osaksi oppimisympäristöä ja
pihapelit aktivoivat nuoria välituntien ja vapaa-ajan viettoon. Taidepihalla ajatukset saa lentää
ja urheilukentillä kannustetaan kotijoukkue voittoon. Päiväkodin piha on monimuotoinen ja
jaettavissa tehokkaasti moneen osaan. Päiväkodin oma satumetsä vie lapset
unohtumattomille metsäretkille ja tukee lapsille tärkeän luontoyhteyden kehittymistä.

