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Rakennus

Kaupunginosa

Jokiniemi 62

Rakennuksen nimi

Varia Hiekkaharjun toimipiste, Vantaan ammatillinen koulutuskeskus, ent.
Vakes, Ammatti- ja taideteollisuusoppilaitos, käsi- ja
taideteollisuusoppilaitos

Pysyvä rakennusnumero

4232

Rakennuksen katuosoite
Katuosoite
Nykyinen käyttö
rakennusrekisterissä

Tennistie 1
521 Ammatillisten oppilaitosten rakennukset

Alkuperäinen
pääsuunnittelija
Nimi
Valmistumispäivämäärä
rakennusrekisterissä

Tuompo, Eino
31.12.1963

Arvioitu valmistumisaika
Ajoitus
Rakennuksen kuvaus

1962 - 1963
Alkuperäinen ammattikoulun rakennusmassa on ollut L-kirjaimen muotoinen
matala, ajalleen tyypillinen, horisontaalisuutta korostava, ikkunanauhoin
koristettu koulurakennus. Punatiiliverhous ja kuparilla korostetut
yksityiskohdat sekä entisen pääsisäänkäynnin matala tunnelma kertovat
aikansa huolellisesta ja paneutuneesta suunnittelusta. Alkuperäiset
aulakalusteet, vastaanottotiski ja naulakot sekä portaikko ovat alkuperäiset.
Rakennuksen uusi 2004 rakennettu osa on massaltaan yhtä suuri kuin
alkuperäinen osa. Se onkin ottanut pääroolin niin julkisivussa länteen, kuin
ammattikoulun toiminnoissa. Uusi ruokala ja kahvio on sijoitettu
laajennukseen ja tämän tilan lasinen julkisivu poikkeaa vanhasta osasta
merkittävästi.
Itään työntyvät siivet (alkuperäinen sekä sen suuntaa ja muotoa seurannut
laajennusosa) toimivat kone- ja puuntyöstösaleina. Siipiosiin on siis
sovitettu kaikki raskaampaa tekniikka vaativat työtila. Hallinnolliset tilat
sijoittuvat etelä-pohjois-akselille sommiteltuun päämassaan.
Ammattikoulu on alun perin edustanut ansiokasta ja detaljeihin paneutuvaa
kouluarkkitehtuuria, mutta laajennusosan vuoksi sen ilme ja tunnelma on
muuttunut alkuperäisosan jäätyä altavastaajaksi ja toissijaiseksi uudisosan
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koon ja julkisivun materiaalivalintojen vuoksi. Päänäkymä Urheilutielle ja
urheilukenttien suuntaan on kuitenkin säilynyt laajennuksesta huolimatta,
laajennusosan jäädessä alkuperäisen rakennusosan taustalle.
Ympäristö on vehreää, pohjoisessa aukeavien niittyjen ja idässä ja etelässä
aukeavien urheilukenttien ansiosta. Lännessä ympäristöön levittäytyy
Jokiniemen pientaloalue peruskouluineen. (Kouluinventointi 2016, Riksman)

Selvitykset
Selvityksen tyyppi

Inventointi

Selvityksen nimi

Vantaan moderni rakennuskulttuuri 1930-1979

Selvityksen päivämäärä

2002

Selvityksen laatija

Eskola, Amanda

Selvitykset
Selvityksen tyyppi

Inventointi

Selvityksen nimi

Vantaan kouluinventointi 2016-2017

Selvityksen päivämäärä

28.02.2017

Selvityksen laatija

Riksman, Elina

Harvinaisuusarvot: rakennus
on harvinainen tai
ainutlaatuinen.

kyllä

Täsmennys harvinaisuus

Rakennuksen suunnittelussa on käytetty poikkeuksellisen korkealuokkaisia
materiaaleja, joilla on tavoitettu harkittu, edustuskelpoinen tunnelma.
Pääsisäänkäynti ja pääaula edustavat tyylillisesti ja materiaaleiltaan
edustuskelpoista ja arvokasta kouluarkkitehtuuria, jossa on muistumia
aikakautensa pankeista tai suurten yritysten aulatiloista (Riksman,
Kouluinventointi 2016).

Tyypillisyysarvot: Rakennus
on historiallisesti tyypillinen
alueelleen.

kyllä

Täsmennys tyypillisyys

Rakennuksen materiaalit, massoittelu ja tilajärjestelys ovat ajalle tyypillisiä.
(Riksman, Kouluinventointi 2016).

Alkuperäisyysarvot:
Rakennuksella on
alkuperäisyysarvoa.

kyllä

Täsmennys alkuperäisyys

Alkuperäisen rakennusosan julkisivut ovat hyvin säilyneet, eikä 2004 vuoden
peruskorjaus mainittavasti näy julkisivumateriaaleissa. (Riksman,
Kouluinventointi 2016).

Rakennustaiteelliset arvot

Rakennuksella on rakennustaiteellista arvoa

Täsmennys
rakennustaiteelliset arvot

Rakennus on maltillista mutta harkittua 1960-luvun kouluarkkitehtuuria joka
erottuu paikallisessa vertailussa edukseen arvokkaiden julkisivumateriaalien
ja harkittujen detaljien ansioita. (Riksman, Kouluinventointi 2016).

Ympäristöarvot

Rakennuksella on ympäristöarvoa

Täsmennys ympäristöarvot

Rakennus on osa Jokiniemen koulukeskittymää. Se on avoimien näkymien
äärellä ja muodostaa yhdessä Kauratie 2:n eli Jokiniemen koulun
(Myyrinmaa 1956) kanssa arvokkaan kouluarkkitehtuurikokonaisuuden.
(Riksman, Kouluinventointi 2016).

Rakennuksen asema
kiinteistössä

Rakennus on tärkeä osa kiinteistön rakennusten kokonaisuutta
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Liittyy ilmiöön KOKO

koulurakennukset
ammattikoulut
koulut (oppilaitokset)

Arvotustaso

Paikallisesti arvokas

Luokitustunnus

R2

Asemakaavalla suojeltu

kyllä

Yleiskaavassa
kohdemerkinnällä suojeltu

kyllä

Suojelutilanne

Suojeltu asemakaavassa (2004) merkinnällä sr-5
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