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den här utredningen har gjorts i samband med 
detaljplaneändringen för Västra nylands yrkes-
skolas område. yrkesskolan har år 2012 flyttat till nya 
utrymmen i karis centrum. detaljplaneändringens 
målsättning är göra det möjligt att huvudsakligen 
använda området för boende. Avsikten är att utreda 
om man kan bygga om de gamla yrkeskolebyggna-
derna så att de lämpar sig för nya användningsän-
damål. 

området är bebyggt i flera olika skeden. en del av 
byggnaderna har under årens lopp varit föremål för 
omfattande ombyggnad, andra är bättre bevarade 
i ursprungligt skick. för att bedöma byggnadernas 
värde och skyddsgrad har det gjorts en byggnadshis-
torisk utredning. 

i den här utredningen har man i första hand 
undersökt möjligheten att bygga om de nuvarande 
byggnaderna för bostadsändamål. byggnaderna på 
yrkesskoleområdet kompletteras och området blir 
bostadsområde. det är naturligt att också de befint-
liga byggnaderna byggs om till bostäder. i öster 
omges planområdet av den småhusstad som växte 
upp efter kriget. det nya användningsändamålet 
knyter planområdet ännu fastare till denna helhet. 

byggnadernas särdrag har gett upphov till förslag 
till andra användningsändamål, om byggnaden 
inte lämpar sig för bostadsändamål. då måste man 
också ta ställning till huruvida området har förutsätt-
ningar för att användas på ett annat sätt. dessutom 
måste byggnadernas nya användningsändamål vara 
lämpliga för ett bostadsområde. 

bland annat byggnadstidpunkten, det ursprung-
liga användningsändamålet och eventuella 
tidigare ombyggnadsarbeten inverkar på huruvida 
byggnaden lämpar sig för bostadsändamål. dessutom 
har man undersökt vilka ombyggnadsbehov som 
förorsakas av de nya användningsområdena samt 
hur det är möjligt att bevara byggnadernas särdrag 
vid en ändring av byggnadens användning. 

för att byggnaderna ska kunna bevaras har de nya 
användningsändamålen högsta prioritet. för tillfället 
finns det tillfällig verksamhet i utrymmena och en del 
står tomma. utan bestående nya användningsom-
råden, är det inte möjligt att underhålla byggnaderna 
på lång sikt. 

i utkastet till detaljplaneändring presenterades två 
lösningsalternativ för området, som skiljde sig från 
varandra när det gällde skyddsgraden. Vid genom-
gången av planutkastet har varken myndigheterna 
eller intressenterna gjort ett absolut ställningsta-
gande för eller emot någotdera alternativet. under 
planeringens gång har nya användningsändamål för 
de befintliga byggnaderna utretts på basen byggna-
dernas särdrag. 

inledning
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byggnAdsbeståndet

området har bebyggts under flera olika epoker och 
det nuvarande byggnadsbeståndet representerar 
flera olika tidsåldrar. som grund för planändringen 
har en byggnadshistorisk inventering gjorts (Panu 
savolainen 24.9.2012). På basen av denna utredning 
kan man särskilja fyra olika skeden i områdets bygg-
nadshistoria: det inte längre befintliga byggnadsbe-
ståndet från 1900-talets början, raseborgs skydds-
kårs stab (1941-1944), de yrkesskolebyggnader som 
ritats av hilding ekelund (1950-1972) samt senare 
tilläggsbyggnader. 

rAseborgs skyddskårs stAb

för raseborgs skyddskårs stab planerade ole gripen-
berg under åren 1941-42 en samling byggnader för 
detta område. Planen omfattade fem bostads- och 
administrationsbyggnader av sten samt olika slags 
lager och baracker. tre stenhus förverkligades, men 
bl. a. det stenhus i fyra våningar som skulle komma 
längst bort i blickfånget förverkligades aldrig. den 
symmetriska grupperingen baserade sig på Carolus 
lindbergs detaljplan för karis från år 1934. Av stabs-
epokens byggnader har två bostadshus på var sin 
sida av Postmästargatan, ett parhus vid stabsgatan 
samt ett fristående småhus bevarats. Principerna 
för byggnadshelheten är svåra att urskilja, eftersom 
planen också ursprungligen endast delvis förverk-
ligades. invändigt är byggnaderna ombyggda och 
deras byggnadshistoriskt betydande egenskaper 
ligger främst i fasadmaterial, fasadöppningar, färgval 
och byggnadernas inbördes placering.

de AV hilding ekelund ritAde 
yrkesskolebyggnAdernA

den första av de byggnader som planerats som 
yrkesskola av hilding ekelund blev färdig sommaren 
1952. ekelund hade redan i detta skede planer på 
en byggnadshelhet som skulle byggas runt tomtens 
kanter och inrama innergården. i det första skedet 
uppfördes dock endast de nya verkstadsutrymmena. 
klassrumsflygeln blev färdig några år senare. ekelund 
ritade ännu flera tillbyggnader och utvidgningar för 
yrkesskolehelheten. år 1959 byggdes nya verkstads-
utrymmen för bil- och transportavdelningen i bygg-
nadens västra ända. 

den största utvidgningen förverkligades i början av 
1960-talet, då tillbyggnaderna fördubblade yrkes-
skolans utrymmen. förutom den egentliga skolbygg-
naden byggdes också ett internat för flickor i områdets 
norra del och den befintliga internatbyggnaden 
förstorades.                                                                                                                                                                                

ända in på 1970-talet gjordes små utvidgnings- och 
ändringsarbeten enligt ekelunds ritningar; klass-
rumsflygelns utvidgning blev klar 1967 och regn-
skyddet i den västra flygelns mittdel byggdes om till 
inomhusutrymmen år 1972. 

yrkesskolAns senAre skeden

till de nyare byggnaderna på området räknas bil- 
och transportavdelningens byggnad (1980) samt 
nybygget som omfattar mat- och gymnastiksalen 
(1987). båda har ritats av Arkitektbyrå slotte & schütz. 

På nästa sida presenteras områdets olika 
byggnadsskeden.

byggnaderna är placerade i områdets norra del vid 
tomtgränsen och skiljer sig, framför allt på grund av 
sin form, från den övriga omgivningen.

gymnastik- och festsalen i slutet av byggnadsraden 
på yrkesskoleområdet stod färdig år 1965 och på 
1990-talet byggdes den om till auditorium.

olikA ePoker
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1940-l
skyddskårens stab

1952
yrkesskolan

1950-l
den första utvidgningen

1960-l
kraftig utvidgning

1970-l
ändringar och tillbyggnader

efter Ekelund
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1959
bil-. och 
transportavdelningen

1952
verkstadsbyggnaden

1954
klassrum
lärarnas arbetsrum

1965
bilhall
klassrum
regnskydd

1972
aula

1965
damfrisering och 
huslig ekonomi
1992
ombyggt till auditorium

1964
flickornas internat

1941
skyddskårens 
tjänstebostäder

1941
skyddskårens 
tjänstebostäder
1950-l
ombyggt till bostad

1954
kantin
klubbrum 1965

internatets 
tillbyggnad

1941
skyddskårens 
tjänstebostad

1941
skyddskårens 
tjänstebostäder

1987
matsal
gymnastiksal

1980
bil- och transportavdelningen

1967
tillbyggnad

VÄSTRA NYLANDS YRKESSKOLA
RAKENNUSVAIHEET
ARKKITEHTOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY

Byggnaderna och de år de blivit färdiga.
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Ett sammandrag av de byggnads- och 
ombyggnadsritningar som gjorts för 
yrkesskolebyggnadens första våning under de 
olika byggnadsskedena.
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fasaden mot åsidan

fasaden mot gårdssidan
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rekommendAtionernA i 
den byggnAdshistoriskA 
utredningen
enligt den byggnadshistoriska utredningen har 
kravet på funktionalitet styrt planeringen i så hög 
grad, att yrkeskolebyggnaden inte kan sägas repre-
sentera eklunds arkitektur när den är som bäst. 
ställvis har dock typiska drag för hans byggnader 
bevarats. eklunds betydelse som en betrodd arkitekt 
i karis köping gör yrkesskolan till en del av en större 
byggnadskonstnärlig helhet. 

enligt den byggnadshistoriska utredningen är den 
mångfald av byggnader och tillbyggnader som 
samlats under fyrtio år mångsidig och intressant, 
men inte särskilt sällsynt eller speciell ur ett histo-
riskt perspektiv. det befintliga byggnadsbeståndets 
betydelse för landskaps- och stadsbilden är kopplad 
till stabsbyggnaderna och den ekklundska bygg-
nadsraden som följer åstranden. Vid en komplette-
ring av byggnaderna på området skall man sträva till 
att bevara och förstärka möjligheten att identifiera 
deras planeringsprinciper. de nya byggnaderna ska 
placeras så att de passar in den befintliga helheten 
och, om möjligt, har en koppling till någon av plane-
ringsepokerna på området. 

då man ändrar på byggnadernas användningsom-
råde kommer det att bli svårare att urskilja de olika 
epokerna. i den byggnadshistoriska utredningen 
konstateras dock att man i den kommande plane-
ringen torde få nöja sig med lösningar där historien 
endast delvis bevaras. det är inte befogat att bevara 
alla byggnader som ritats av hilding ekelund och 
ole gripenberg, om de inte används på ett sätt som 

uppfyller det ursprungliga användningsändamålet. 
byggnaderna från stabstiden bör man sträva till att 
bevara. yrkesskolans tidigaste delar hör också till 
det som skall bevaras, men det är inte befogat att 
bevara tillbyggnaden från 1960-talet, om den inte 
kan användas på ett sätt som grundar sig på dess 
nuvarande utrymmesplanering. de nyare byggna-
derna har inget byggnadshistoriskt eller historiskt 
värde.

Strävan är att de ska bevaras.

Strävan är att de ska bevaras ifall 
man med nuvarande dimensionering 
kan hitta nya användningsområden 
som blir en naturlig del av den nya 
helheten. 

De skyddsmålsättningar som varit utgångspunkten 
för ändringen av detaljplanen: 
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byggdA kulturmilJöer AV 
riksintresse
i museiverkets inventering av byggda kulturmil-
jöer av riksintresse (rky) hör områdets södra del till 
helheten hilding ekelunds arkitektur i karis. helheten 
omfattar sammanlagt åtta objekt på olika håll i karis. 
statsrådet har fastställt inventeringen 22.12.2009. 

enligt inventeringen är Västra nylands yrkesskola 
en sammanhållen enhet, trots att den byggdes i 
etapper. Arkitekturen har drag som är typiska för 
ekelunds produktion, såsom det flacka sadeltaket 
och de bandlikt placerade fönstren.
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24
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21

18

14

12

Det område som i Museiverkets inventering (RKY 2009) hör 
till helheten Hilding Ekelunds arkitektur i Karis.

Yrkesskolebyggnaderna har byggts under flera olika skeden. 
Tillsammans bildar de en byggnadsrad längs med tomtens kant.
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PlAner

då man ändrar de befintliga byggnadernas använd-
ningsändamål, ska byggnadernas individuella 
särdrag beaktas. frågor som gäller energieffekti-
vitet och förbindelser mellan våningarna gäller alla 
byggnader på området. 

många av yrkesskolans byggnader är ursprungligen 
planerade som halvvarma verkstadsutrymmen. de 
byggnader som planerats för undervisning uppfyller 
inte heller nutida energibestämmelser. för att kunna 
användas för boende kräver byggnadernas fasader 
och tak tilläggsisolering. denna tilläggsisolering 
förorsakar ändringar i byggnadernas fasader. 

ändringar i fasaderna förorsakas också av att fönstren 
förnyas. i en del av byggnaderna lämpar sig fönstrens 
storlek inte för boende, utan de måste förstoras. 
för balkongernas del måste de nuvarande fönstren 
förstoras och nya öppningar måste göras i fasaden. 

trappuppgångarnas dimensionering ska undersökas 
närmare i samband med den noggrannare plane-
ringen. de befintliga hissarnas placering är nödvän-
digtvis inte ändamålsenlig under det nya använd-
ningsändamålets synvinkel. det enklaste skulle vara 
om det är möjligt att dela byggnaden i bitar som är 
lika stora som en bostad, varvid trapphuset skulle 
finnas inne i varje bostad. 

kvadratmeterpriset för att bygga om de existerande 
byggnaderna till bostadshus kommer sannolikt 
att vara litet högre än om man bygger nytt. unika 
lösningar ger bostäderna ett tilläggsvärde, ifall man 
hittar lämpliga invånare. det måste finnas ekono-
miska förutsättningar för renoveringen och en 
marknad för de nya bostaderna. i detta hänseende är 
bostadsmarknaden i karis svår. 

ombyggnAdsPrinCiPer

Ändringar som förorsakas av att de befintliga 
byggnaderna byggs om till bostäder.
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Tilläggsisolering av taket.
Vattentaket höjs och förnyas.

Gamla mellanväggar och övriga 
konstruktioner rivs och nya väggar 
byggs.

Fönstren 
förstoras i 
bostäderna.

Ny 
hiss.

Nytt 
mellanbotten.

Tilläggsisolering 
och rappning av 
fasaden.

Nya fönster.

Franska balkonger.
Nya öppningar i fasaden eller 
förstoring av fönstren.



byggnAdernA från stAbsePoken

På båda sidorna om Postmästargatan finns tvåvå-
ningshus som från början byggdes som bostäder för 
skyddskårens tjänstemän. i båda byggnaderna har 
det funnit fyra bostäder med tre rum och kök. det 
fyravåningshus som skulle komma längst bort i blick-
fånget förverkligades aldrig. 

under yrkesskolans tid har båda byggnaderna 
fungerat som elevinternat.  den byggnad som finns 
på nordöstra sidan om Postmästargatan byggdes 
i början av 2000-talet om till kontorsutrymmen. 
utifrån sett har det bevarat sitt yttre från 1940-talet. 
byggnaden på Postmästargatans sydvästra sida har 
förstorats med en fortsättningsdel som följer den 
ursprungliga profilen samt med en låg flygel på södra 
sidan. 

Byggnaden på nordöstra sidan om Postmästargatan 
har samma utseende som på 1940-talet.
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Byggnaden på Postmästargatans sydvästra sida har 
utvidgats i båda ändarna.

det är möjligt att bygga om byggnaderna och åter-
ställa dem för bostadsbruk. Vid ombyggnad måste 
byggnadernas yttre bevaras i så ursprunglig form 
som möjligt. ifall det byggs bostäder som behöver 
balkonger, ska de vara mycket små och lätta. båda 
byggnaderna har invändigt förnyats, så inomhus kan 
man friare göra ändringar. 

Parhuset vid stabsgatan har åtminstone sedan 1940-
talet haft samma yttre utseende. byggnaden har 
under denna tid använts som bostad. 

det parhus på stabsgatan som står skilt från de 
övriga byggnaderna påminner stilmässigt om 
stabens högkvarter. byggnaden är dock inte utmärkt 
på stabsområdets planritning och man har inte hittat 
några byggnadsritningar på det. byggnaden är inte 
en del av den ursprungliga symmetriska helheten, 
som man detaljplanen försöker förstärka. byggnaden 
har ingen betydande roll för området som helhet. 

Parhuset vid Stabsgatan sett från Postmästargatan.
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klassrumsflygeln ingick redan i den första plan som 
ekelund gjorde för yrkesskolan och man beslöt att 
förverkliga den genast efter att det första bygg-
nadsskedet hade blivit färdigt. tillbyggnaden 
har sammanslagits med verkstadsflygeln med en 
korridor. klassrummen är placerade på båda sidorna 
om trappuppgången som finns i mitten av huset. 
byggnadens yttre profil och en del av interiören har 
bevarat sitt ursprungliga utseende. 

klassrummen finns i halva våningar på byggnadens 
gatsida. hjälputrymmena finns på andra sidan korri-
doren. i den lägre tillbyggnaden på gårdssidan finns 
mindre rum. det är synnerligen utmanande att göra 
om byggnaden för bostadsbruk, bl.a. på grund av 
nivåskillnaderna. det är svårt att dela in byggnaden 
i mindre enheter på ett naturligt sätt. 

klassrumsflygeln hör till yrkesskolans första bygg-
nadsskede och hör alltså till de byggnader som ska 
bevaras. det är emellertid utmanande att hitta ett 
nytt användningsområde för den. det bästa skulle 
vara om man kunde hitta en aktör som tar över hela 
byggnaden. 

klAssrumsflygeln

Klassrumsflygeln sedd från gårdssidan. 
Tillbyggnaden syns i förgrunden.

Klassrumsflygeln sedd från söder.

Klassrumsflygeln utvidgades år 
1967 mot gården.
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VerkstAdsflygeln

Verksadsflygeln är den äldsta byggnaden på området 
som planerats för yrkesskolans bruk. byggnaden 
har bevarat många drag från 1950-talet. fasaden är 
beklädd med ljusgul grov rappning. 

Verkstadsdelens proportioner medger att den delas 
in i mindre enheter. genom att kombinera flera 
enheter kan man skapa bostäder av olika storlek. den 
naturligaste lösningen skulle vara ett bostadshus av 
radhustyp i två våningar. 

eftersom byggnaden ursprungligen planerades till 
verkstad, måste ytterväggarna få tilläggsisolering. 
fönstren mot ån är placerade ganska högt upp. 
åtminstone delvis blir det nödvändigt att förstora 
fönsteröppningarna. 

På grund av sluttningen ligger källarvåningen delvis 
ovanför marken på åsidan. i vissa fall skulle det också 
vara möjligt att ansluta delar av källarvåningen till 
bostäderna. 

egna uteplatser för bostäderna kan placeras på 
åsidan, där det är möjligt att bygga en ny terrass 
framför byggnaden. 

40 m2

55 m255 m2 55 m2 55 m255 m2 55 m2 55 m281 m2

40 m2

40 m2

40 m2

40 m2

55 m2

55 m2

75 m2

Fasaden mot gårdssidan.

Verkstadsflygeln kan 
ur byggnadstekniskt 
hänseende indelas 
i bitar, som kan 
göras till olika stora 
loftutrymmen.
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3H+K+S
114 m2

+22.6

TERASSI

4H+K+S
140 m2

3H+K+S
114 m2

+22.6

TERASSI

4H+K+S
140 m2

1. vån

2. vån

Verkstadsbyggnaden ombyggd till radhusbostäder i två våningar.

4r+k+b 3r+k+b
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Verkstadsbyggnaden ombyggd till radhusbostäder i två våningar.
Fasaden mot åsidan.

På åsidan är det möjligt att bygga 
en terrass.
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+22.10

+19.20

VNY KARJAA
VERSTASRAKENNUKSEN
MUUTOS ASUNNOIKSI
PERIAATELEIKKAUS 1:100
19.11.2013
ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY

Verkstadsbyggnaden ombyggd till radhusbostäder i två våningar.
Genomskärningsprincip.

Förta våningens fönsteröppningar kan förstoras mot 
terrassen.

I mitten av byggnaden öppnas källarvåningen mot 
sluttningens nedre del.

glasräcken

terassens
stödmur

vindens
ventilation

tilläggsisolering

tilläggsisolering
av golvet

entrétak

tidigare
värmecentral

gemensam
källare
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bil- oCh trAnsPortAVdelningen

bil- och transportavdelningens tillbyggnad i den 
västra ändan av verkstadsdelen blev färdig år 1959. 
tillbyggnadens fasadöppningar och –material följer 
principerna för det första byggnadsskedet. 

det är möjligt att dela in bil- och transportavdel-
ningen i mindre enheter och bostäder på samma sätt 
som verkstasdelen. På grund av sluttningen ligger 
källarvåningen på markytan i sluttningens nedre del 
och den kan också användas som bostadsutrymme. 
tillbyggnadsdelen skulle naturligt kunna göras till 
radhuslägenheter med terrasser och egna uteplatser 
på åsidan. 

Bil- och 
transportavdelningens 

fasad är anpassad 
till den tidigare 

verkstadsflygeln.

verkstadsflygeln bil- och transportavdelningen nya bilhallen

Källarvåningen är på markytan 
nedanför sluttningen.
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4-5 R+K+B
150 m2

5-6 R+K+B
225m2

grundvåning 1. vån 2. vån

Den tidigare bil- och transportavdelningen ombyggd till 
radhusbostäder.

4-5 R+K+B
150 m2
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nyA bilhAllen

den nya bilhallen byggdes i samband med den stora 
förnyelsen av yrkesskolan år 1960. Avvikande från 
den ursprungliga yrkesskolebyggnadnaden är fasad-
materialen kalksandstegel, profilplåt, rappning och 
glastegel. 

det är möjligt att dela in bilhallen i mindre enheter 
och bostäder på samma sätt som verkstadsdelen. 

den del av första våningen som sticker ut på åsidan 
kan användas för terrasser eller grönrum.

Den första våningen 
sticker ut i sluttningens 

nedre del.

40 m2

55 m255 m2 55 m2 55 m255 m2 55 m2 55 m281 m2

40 m2

40 m2

40 m2

40 m2

55 m2

55 m2

75 m2

bil- och 
transportavdelningen

nya bilhallen

Nya bilhallen sedd 
från gården.
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Auditoriet

Auditoriet finns i den tillbyggnad som ursprung-
ligen blev färdig år 1965. i samband med de reno-
verings- och ändringsarbeten som utfördes år 1992 
förnyades byggnaden helt och hållet inomhus. den 
gamla gymnastik- och festsalen byggdes om till audi-
torium. i byggnadens första våning finns bagerilin-
jens undervisningsutrymmen. också i källarvåningen 
i sluttningen mot ån finns undervisningsutrymmen. 

3. vån

2. vån

1. vån

Byggnadens inre utrymmen 
förnyades i början av 1990-

talet.

Auditoriebyggnaden sedd 
från gården.
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nuVArAnde AnVändning

det är omöjligt att bevara byggnaden i dess 
nuvarande form. Auditoriet har väldigt liten använd-
ning och det finns ingenting som tyder på att man 
skulle hitta naturliga användningsformer för det 
då området blir bostadsområde. den nya använd-
ningsformen borde då också passa in i ett bostads-
område. man borde finna en sådan användning för 
byggnaden som täcker dess underhållskostnader. 

om auditoriet skulle bevaras t.ex. som en del av ett 
bostadsaktiebolag, skulle den ekonomiska belast-
ningen vara orimligt hög i förhållande till nyttan. 

en ny AnVändning förutsätter ändringAr

byggnadens dimensioner gör att det inte lämpar sig 
för normalt bostadsbruk. 

om man vill ge byggnaden ett nytt användnings-
område, förutsätter det bl.a. att auditoriet indelas i 
två våningar. nya fönsteröppningar måste tas upp 
i fasaderna. Auditoriet har bara små fönster i salens 
övre del. nya fönsteröppningar skulle förändra bygg-
nadernas fasader. 

Auditoriets övre del har 
små fönster.
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Vårdhem

i stället för vanligt boende har man undersökt möjlig-
heten att göra om byggnaden till vårdhem. Vård-
hemmet skulle ha 10-15 rum på vardera sidan om 
mittgången. utrymmena i den befintliga byggnaden 
begränsar vårdavdelningens storlek. Auditoriet kan 
inte byggas om till ett vårdhem som skulle vara lika 
effektivt och funktionellt som ett nybygge. 

i raseborg finns flera gamla sjukhus som lättare 
skulle kunna byggas om till vårdhem än auditoriet. 
det finns inte heller kännedom om någon privat 
aktör som skulle vara intresserad av ett dylikt projekt.  

PIHA PARVEKE

SISÄÄNKÄYNTI

AULA
10 H

14 H

15 H

8 H

1. vån

PIHA PARVEKE

SISÄÄNKÄYNTI

AULA
10 H

14 H

15 H

8 H

2. vån

PIHA PARVEKE

SISÄÄNKÄYNTI

AULA
10 H

14 H

15 H

8 H

3. vån
PIHA PARVEKE

SISÄÄNKÄYNTI

AULA
10 H

14 H

15 H

8 H

4. vån

bostadsutrymmen

korridorer och 
gemensamma 
utrymmen
personalens 
utrymmen, 
hjälputrymmen, lager

ingång

bAlkong

10 r

8 r

14 r

15 r

gård
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NYKYTILANNE

UUSI

NYKYTILANNE

UUSI

Auditoriedelens fasad mot ån

nuläge

vårdhem
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nybygge

eftersom det under planeringens gång har visat sig 
att det skulle bli orimligt dyrt att bevara auditoriet 
som en del av det nya området, har man undersökt 
möjligheten att bygga en ny byggnad på samma 
plats. På den nuvarande auditoriebyggnadens plats 
skulle det vara möjligt att bygga ett flervåningsbo-
stadshus. ett bostadshus i fyra våningar skulle vara 
lika högt som den nuvarande byggnaden. en ny 
byggnad skulle, på samma sätt som den befintliga, 
kunna placeras i sluttningen, så att den från gården 
sett är en våning lägre än från åns sida sett. 

nybyggnaden utgör en naturlig fortsättning på den 
av ekelund ritade byggnadsraden och bidrar till att 
avgränsa den innergård som uppstår mellan byggna-
derna. från Pumpvikens håll sett skulle nybyggnaden 
inte avvika från de nuvarande byggnaderna. med 
bestämmelser i detaljplanen och byggnadsanvis-
ningar kan man noggrant definiera fasadernas egen-
skaper för att försäkra sig om att den nya byggnaden 
passar in i området. t.ex. balkongerna ska vara 
indragna och fasadytorna enhetliga. 

Platsen har ypperliga förutsättningar för bostadsbe-
byggelse. en ny bebyggelse ger möjligheter att dra 
nytta av utsikten över ålandskapet. bilplatserna kan 
placeras under gården med infart från åsidan. från 
parkeringsutrymmena kan man ha hissförbindelse 
till trappuppgångarna. 

ur helhetens synvinkel är det bra man kan avstå 
från de byggnader som har den minsta historiska 
betydelsen och på så vis skapa förutsättningar för 
nybyggen och tillbyggnad på området. 

+18.50

+22.00

+19.20

+22.30

VNY KARJAA
UUSI ASUINRAKENNUS
AUDITORION TILALLE
PERIAATELEIKKAUS 1:100
19.11.2013
ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY

AUDITORIO

Genomskärningsprincip.

En ny bebyggelse ger 
möjligheter att dra 
nytta av utsikten över 
ålandskapet.

Auditoriet
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Det nya bostadshuset på auditoriedelens plats.

28 ap

TONTIN RAJA

parkeringsutrymmebostadsvåning

fasaden sedd från åsidan

bp
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tillbyggnAdsdelen, klAssrummen oCh AulAn

regnskyddet i mitten av den västra flygeln byggdes 
år 1972 om till en aula. mellan de tillbyggnader som 
gjordes på 1960-talet – den nya bilhallen i ändan 
av verkstadsflygeln och den större gymnastik- och 
festsalen – fanns ursprungligen ett täckt öppet 
utrymme. senare ändrades den del mellan de stora 
byggnaderna där det fanns ett 1-vånings klassrum i 
bort och ett regnskydd till att omfatta två våningar 
och regnskyddet byggdes om till aula. men den här 
mellanliggande delen förblev fortsättningsvis lägre 
än de omkringliggande byggnaderna och på en 
hierarkiskt lägre nivå. 

På regnskyddets plats finns en tillbyggnad.Yrkesskolans tillbyggnader i sluten av 1960-talet.
Källa: Den byggnadshistoriska utredningen.

byggnadsdelen mellan verkstadsflygeln och audi-
toriebyggnaden hör inte till yrkesskolans värdeful-
laste epoker. då auditoriebyggnaden ersätts med 
en ny byggnad, utgör mellandelen inte längre en 
naturlig del av helheten. mellan den del av yrkessko-
lebyggnaden som bevaras och nybygget lämnas en 
öppning som ger utsikt från gården mot Pumpviken 
på samma sätt som det ursprungliga regnskyddet. 
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fliCkornAs internAt

flickornas internat stod färdigt år 1965, samtidigt 
som skolhusets tillbyggnad. Av byggnaderna på 
yrkesskoleområdet är internatet den som är i sämst 
skick, eftersom den inte har grundrenoverats. 

om man river byggnaden blir det möjligt att bygga 
nya bostäder i områdets västra kant. för att kunna 
bevara yrkesskoleområdet som en helhet förutsätter 
det att området förnyas och får nya användningsom-
råden. 
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sAmmAndrAg oCh rekomendAtioner
de byggnader från stabstiden som använts som 
internat ska återställas för bostadsbruk. bostadshuset 
vid stabsgatan förblir också bostad. det parhus som 
står skilt från helheten hör inte till den ursprungliga 
helheten och ersätts med ny bebyggelse. Vid slutet av 
blickfånget längs med Postmästargatan kommer ny 
bostadsbebyggelse som kompletterar den ursprung-
liga helheten.  

klassrumsflygeln utgör tillsammans med verkstads-
delen yrkesskolans byggnadshistoriskt sett värdeful-
laste del. det är synnerligen utmanande att bygga 
om klassrumsflyglen till bostäder, men byggnaden 
hör till de som ska bevaras. 

Verkstadsdelen, bil- och transportavdelningen samt 
den nya bilhallen är det möjligt att dela in i mindre 
enheter och bygga om för bostadsbruk. enheterna 
skulle vara lika höga som hela byggnaden och förbin-
delsen mellan de olika våningarna skulle finnas inne 
i bostäderna. På strandsidan är det möjligt att skapa 
egna uteplatser för bostäderna.. bostäderna kan 
byggas helt färdiga eller säljas som oinredda enheter 
av olika storlek 

för auditoriet har man inte kunna hitta någon regel-
bunden användning efter att yrkesskolan flyttade. 
man har inte heller kunna visat upp någon realistisk 
plan för att ge byggnaden ett nytt användnings-
område. för de värdefullaste byggnaderna som ska 
bevaras på området är det till fördel om det byggs en 
ny byggnad som övertar auditoriebyggnadens roll i 
helheten. 

då man ändrar användningsändamålet för det 
område som tidigare var i yrkesskolans bruk, förut-
sätter det att en del av de nuvarande byggnaderna 
ersätts med nya byggnader. Värdet hos Västra 
nylands yrkesskolas område ligger i att helheten har 
bebyggts under många olika epoker. det faktum att 
yrkesskolans verksamhet har upphört och använd-
ningsändamålet förändrats innebär ett nytt skede 
i områdets historia och tillför en ny epok för bygg-
nadsbeståndet på området. 

nybyggandet skapar ekonomiska förutsättningar för 
områdets utveckling och de gamla byggnadernas 
bevarande. med tanke på den som ska förverkliga 
detta får skyddsbestämmelserna inte vara orimliga, 
för att projektet överhuvudtaget ska kunna förverk-
ligas. 

Vid inventeringen av byggda kulturmiljöer av riks-
intresse nämns Västra nylands yrkesskola som ett 
av de åtta objekt som hilding ekelund har planerat 
i karis. typiska drag för ekelunds arkitektur bevaras 
i den byggnadsrad som löper runt innergården. det 
förstärker den symmetriska detaljplanering som 
under stabstiden karaktäriserade både de nya och 
de kompletterande byggnaderna. byggnadshelhe-
tens förhållande till omgivningen bevaras ändå på 
nuvarande sätt. den nya bebyggelsen blir en naturlig 
fortsättning på de tidigare epokerna på området.
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1960-l
kraftig utvidgning

1970-l
ändringar och tillbyggnader

efter Ekelund

Ombyggs till bostadsbruk
första skedet

Ombyggs till bostadsbruk
andra skedet

Västra NylaNds yrkesskola

Nya aNVäNdNiNgsområdeN för befiNtliga byggNader

arkkitehtitoimisto Jukka turtiaiNeN oy

21.5.201431


