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ABSTRACT:

This work will talk about the pos-
sibilities and challenges facing the 
learning community of this century. 
Through the future research and the 
design for all- thinking this work 
creates new ways to see the tradi-
tional learning environment. The aim 
is to make the change also seen in the 
spaces and furniture we use. 

The theory used in this work is a 
combination of different articles, re-
search, literature and doctoral the-
sis based on the learning environ-
ment. 

The design part of the work will con-
centrate on creating a concept of the 
learning space on the base of the re-

search. The concept will be then ap-
plied to the new Learning and Guid-
ing centre of Onerva - the school of 
Onerva in Jyväskylä and it will give 
an example of the new learning envi-
ronment. 

The main goal is to create an inspira-
tional learning space concept for the 
needs of tomorrow. 

key words: the Learning environment of the fu-
ture, Learning space, muLtisensory, ”Learning by 
doing”.

TiiviSTeLmä:

Opinnäytetyö pyrkii hahmottamaan op-
pimistilan uusia ja erilaisia mahdol-
lisuuksia ja haasteita oppimisympäris-
tön kontekstissa kahden teoreettisen 
pääkokonaisuuden kautta: tulevaisuu-
den kehityssuuntien vaikutus oppi-
mistilan kehitykseen sekä Design for 
all– ajattelun vaikutus päätöksissä. 
maailmaa nopeasti muuttavat ilmiöt ja 
kehityssuunnat ohjaavat miettimään 
oppimista uudesta näkökulmasta. Opin-
näytetyössä pohditaan muutoksen vai-
kutuksia luokkatilan perinteiseen ul-
koasuun. miten saada muutos tiloiksi 
ja kalusteiksi? 

Teoriaosan taustoitusaineisto koostuu 
pääasiassa oppimisympäristösuunnit-
telua ja tulevaisuutta käsittelevis-

tä aiheeseen viittaavista artikke-
leista ja tutkimusraporteista, alan 
kirjallisuudesta ja väitöskirjoista. 
Haastattelut erilaisten toimijoiden 
kanssa tuovat ajankohtaista tietoa 
opinnäytetyöhön.

Työn suunnitteluosuudessa sovelletaan  
kerättyä tietoa käytäntöön esimerk-
kikohteessa, jona toimii Oppimis- ja 
ohjauskeskus Onervan - Onerva mäen 
koulun uudisrakennus Jyväskylässä. 
Suunnitelma toimii esimerkkinä uuden 
ajan oppimistiloista. Tarkoituksena 
on luoda vaikuttava oppimistilakon-
septi huomisen tarpeisiin.

asiasanat:  tuLevaisuuden oppimisympäristö, oppi-
mistiLa, moniaistisuus, avautuva pedagogiikka.
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SiSällySluettelo 



1    
{Johdanto} 

Kerro minulle, niin unohdan, 
näytä minulle, niin muiStan,

ota minut muKaan, niin ymmärrän.
 

- benjamin franKlin

”
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suljettu ja rajattu ympäristöstään 
sekä täytetty perinteisillä frontaa-
lipedagogiikkaan perustuvilla pulpe-
teilla (marko kuuskorpi 2012, 108; antikainen 
et aL. 2000, 241–242), keskityn opinnäyte-
työssäni pohtimaan mahdollisuuksia 
oppimistilan kehittämiseksi. Fyysi-
nen ympäristö on usein passiivinen 
tila, mutta sillä on hyvinkin aktii-
vinen merkitys. Tila määrittää, miten 
opiskelu on mahdollista toteuttaa ja 
miten se lopulta tapahtuu. Opinnäy-
tetyöni perustuu väittämään: jos ha-
lutaan, että oppimisprosessi otetaan 
paremmin huomioon kouluissa, myös ti-
laratkaisujen tulisi muuttua.

Työssäni tarkastelen oppimistilaa ti-
lallisuuden lisäksi tulevaisuuden ja 
esteettömyyden konteksteissa. Lähes-
tymistavan valinta opinnäytetyössä-
ni johtuu koulusuunnittelun tarpeesta 
vastata kaikkiin nykypäivän vaatimuk-
siin kuin myös tulevaisuuden tunte-
mattomiin tarpeisiin.

Tarkastelen oppimisympäristön ja kou-
lujärjestelmän kehitystä ajankoh-
taisten maailmanlaajuisten kehitys-
kulkujen (megatrendien) ja ilmiöiden 
(trendien) kautta. merkittävimmät 
teokset oman suunnittelutyöni pohjak-
si ovat olleet, Aalto Yliopiston jul-
kaisema teos innoSchool (2010), Sirkka 
Heinosen ja Juho Ruotsalaisen kokoa-
ma teos Kohti Ubiikkia oppimista, AEL 
(2012) sekä marko Kuuskorven (2012) ja 
marika Piispasen (2008) väitöskirjat. 
myös työympäristöä tutkineen Suvi Ne-
nosen ajatukset monitilatoimistoista 
(2012) ja elvyttävästä työympäristöstä 
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ovat antaneet vaikutteita omaan työ-
höni.

Taustoituksen pohjalta kerään oman 
näkemykseni huomisen mahdollisuuk-
sista oppimistiloissa. Näitä löytöjä 
sovellan oppimistilakonseptin luomi-
sessa Oppimis- ja ohjauskeskus Oner-
van - Onerva mäen koulun uusissa 2015 
vuonna valmistuvissa tiloissa. Opin-
näytetyöni perustuu toimeksiantoon 
Jyväskylän näkövammaisten- ja Haukka-
rannan kouluilta ja heidän tarpeesta 
uuden oppimistilan pohdintaan tilan 
ja kalusteiden kannalta. Lähtötilan-
teena on, että tarvitaan toisenlaisia 
kalusteita ja tiloja kuin tällä het-
kellä on olemassa.  

Oppimis- ja ohjauskeskus Onervan kou-
lusuunnittelu on hankesuunnitteluvai-
heessa, missä minun tavoitteeni on 
löytää mahdollisia vaihtoehtoja ja 
syitä oppimistilojen rakentumiselle. 
Toteutan työni neljässä vaiheessa: 
discover, define, design ja deliver. 
Discover eli analyysivaiheessa luon 
katsauksen oppimisympäristön käsit-
teeseen ja oppimistiloihin Suomes-
sa ja maailmalla. Define eli tehtävän 
tarkennusvaiheessa kartoitan tilan 
mahdollisuuksia ja käyttäjien tar-
peita. Design vaiheessa luonnostelen 
ja visualisoin oppimistilakonseptia. 
Deliver eli toteutusvaiheessa pohdin 
työn vaikutuksia ja jatkokehittymis-
tä. Työni arvo  on ennen kaikkea jatke 
oppimisympäristökeskusteluun, mutta 
tällä kertaa tilasuunnittelun näkö-
kulmasta. 

1.1 aihe ja tauStat

maailman kehittyminen teollisesta yh-
teiskunnasta tietoyhteiskuntaan on 
ollut raju ja nopea. Nyt yhä kehittyvä 
viestintä- ja tietotekniikka murtaa 
totuttuja tapoja kouluympäristössä. 
Koulun merkitys tässä yhteiskunnan 
muutoksessa on suuri, sillä koulu kas-
vattaa tulevaisuuden aikuisia. Suoma-
lainen oppija suoriutuu suhteellisen 
hyvin tiukan koulujärjestelmän stan-
dardien läpi, mutta luovuus, tiedon 
soveltaminen ja sisäistäminen puut-
tuvat. Jäykkä rakenne koulujärjestel-
mässä vaikuttaa oppimiseen motivaati-
on ja viihtyisyyden kustannuksella. 
Ymmärrys koulujärjestelmän riittämät-
tömyydestä elinikäiseen oppimiseen on 
johtanut laajempaan oppimisympäristön 
käsitykseen, jonka mukaan oppimista 
tapahtuu kaikkialla (heikki siLvennoinen et 
aL. 1998). 

Keskustelun aiheena on ollut erityi-
sesti, kuinka uudet oppimisen ympä-
ristöt ja niiden yhdistelmät sekä 
elinikäinen oppiminen tulee ottaa 
huomioon tulevaisuuden koulupedago-
giikassa. (riitta smeds et aL. 2010, 52.) Tur-
vallisuus on myös keskeisenä aihee-
na kouluympäristöstä ja erityisesti 
lasten median ja teknologian käytöstä 
puhuttaessa. Huolikeskustelu johtuu 
rakenteellisista muutoksista yhteis-
kunnassa, jotka vievät pohjaa aikuis-
ten tiedoilta ja taidoilta (harriet et aL. 
2012; cindy katz, 2008). 

Konkreettista muutosta on jo nähtä-
villä ja lisää tapahtuu koko ajan. 

1.2 tutKimuSaSetelma

Keskeisenä kysymyksenä opinnäytetyös-
säni on, mistä tekijöistä koostuu uu-
den ajan oppiminen ja toisaalta, mi-
ten niitä tarpeita voidaan tukea tilan 
käytöllä. Kysymys, miten muuttaa tut-
kimustulokset tiloiksi ja kalusteik-
si, on siis oleellinen. Koska luokka-
huone on edelleen valitettavan usein 

Suomessa oppimaisema– hanke perustuu 
ajatukseen että, tulevaisuuden oppi-
maisema on yhä enemmän ubiikkia, eli 
kaikkialla läsnä olevaa teknologiaa. 
Oppimaisema– hanke on osa euroopan 
laajuista, tulevaisuuden luokkahuo-
neprojektia (iTeC). Tietoyhteiskun-
nan kehittämiskeskuksen tutkimus- ja 
kehittämisjohtaja Jyrki J.J. Kasvin 
mukaan kaikkialla läsnä oleva tieto-
tekniikka on tulosta internetin inf-
rastruktuurin ymmärryksestä (jyrki j.j. 
kasvi, 2009). meillä on siis kaikki muu-
toksen avaimet käsissämme, nyt pitää 
vain toimia. Ranskalaisen poliitikon 
Zaiki Laidin sanoja lainaten ”Onko 
meidän järkeä pohtia jatkuvasti, mikä 
muutoksen aiheuttaa vai alkaa mietti-
mään, miten elää tällä uudella ajal-
la” (sam inkinen et aL. 2002).

Laajuudessaan oppimisympäristösuun-
nittelu on haasteellista,  mutta mie-
lestäni tärkeimpänä tekijänä ovat 
avoimuuteen, joustavuuteen ja yhtei-
söllisyyteen suuntaava keskustelu. 
ensisijainen tavoite tulisi olla tur-
vallinen ja hyvinvointia tukeva ympä-
ristö. 
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{Oppimisympäristö} 
työ ja Koulu tuleVat Kotiin, 
puiStoon, KaVerin luoKSe.

- SirKKa heinonen 2012

”
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ratkaisuihin. Tarvitsemme kuitenkin 
radikaaleja muutoksia ratkaisemaan 
tiedostetut haasteet esimerkiksi maa-
ilman ympäristöuhkien ratkaisemisek-
si. Kestävän kehityksen kontekstissa 
puhutaan ns. Factor 10– ajattelusta, 
eli tuotannon materiaali-intensiivi-
syys pitäisi supistaa kymmenesosaan, 
jotta kestävä kehitys olisi mahdolli-
nen. Tästä näkökulmasta myös järjes-
telmätason muutokset ja täysin uudet 
teknologiset ratkaisut ovat ehdotto-
mia. Yhteiskunnassa nähtävä ilmiö, 
kokeilukulttuuri, mahdollistaa nopeat 
ja avoimet kokeilut tilasuunnittelus-
sa ja ohjaa muutosta innovatiivisem-
paan suuntaan (sitra 2012).

2.3 hyVinVointia tuKeVa ympäriStö

Tulevaisuuden tutkija ja asiantuntija 
Sirkka Heinonen puhuu tietoyhteiskun-
nan kääntymisestä merkitysyhteiskun-
taan, mikä tuo mukanaan ilmiön jul-
kisen ja yksityisen sekoittumisesta 
(heinonen et aL. 2012, 32). merkitysyhteis-
kuntaa leimaavat kokemuksellisuus 
ja hyvinvointia tukevat ympäristöt. 
Puhutaan  elvyttävistä työympäris-
töistä. Keskitytään enemmän itse op-
pimiseen ja ymmärretään prosessi sen 
takana. Tarvitaan tilaa ajatella ja 
aikaa luovaan prosessointiin. Lais-
kuuden ajattelu sellaisena kuin nä-
emme sen tänä päivänä pitää muuttua, 

yhteisöllisiin menetelmiin, mikä ei 
johdu pelkästään uuden ajan tarpeista 
vaan myös koulutuksen budjettileikka-
uksista. Tehokkuuden nimissä voidaan 
kuitenkin tehdä myös motivoivaa op-
pimisympäristöä  tukevia ratkaisuja 
ja muutos tehokkaampiin tiloihin kan-
nattaa kääntää mahdollisuudeksi luoda 
hyvinvoivempi ja terveempi koulu. 

Kokonaismitoituksen muuttuminen on 
hyvin epätodennäköistä koulurakenta-
misessa ja siksi pitää miettiä mui-
ta keinoja tehokkuuden lisäämiseksi. 
mahdollisesti yhä suuremmissa ope-
tustiloissa työskentelee yhtä aikaa 
useita oppilasryhmiä ja opettajia. 
myös käyttöastetta nostamalla saa-
daan tehokkuutta esimerkiksi iltakäy-
töllä. Oppimistilan muunneltavuutta 
voidaan lisätä sijoittamalla enemmän 
oppilaspaikkoja kuin oppilaita, jol-
loin kaikkialla ei edellytetä olevan 
samanlaista työpisteitä. Kalusteiden 
ryhmittelyssä ja käytössä huomioidaan 
yhä enemmän oppilaan rooli oman oppi-
misympäristönsä luojana (kuuskorpi 2012, 
157). Tämänkaltaiset muutokset vaati-
vat ennen kaikkea uudenlaista organi-
soitumista ja yhteistyömallien kehit-
tämistä (smeds et aL. 2010, 244).

elämme tutkimuksia ihannoivaa ai-
kaa, joka johtaa yhteiskunnan muutos-
ten tasolla hitauteen taipua uusiin 

1Ubiikki eLi jokapaikan tietotekniikka (engL. ubiquitous = kaikkiaLLa Läsnä oLeva) ”joka paikan tieto-
tekniikaLLa tarkoitetaan huomaamattomasti toimivaa ja ympäristöönsä suLautuvaa kaikkiaLLa oLevaa 
tietotekniikkaa. se ei häiritse käyttäjäänsä eikä keskeytä hänen muuta toimintaansa. se toimii ihmisten 
ja yritysten arkitoimissa kaikkiaLLa ja koko ajan. arjen esineet ja koneet viestivät Langattomasti kes-
kenään sekä säätävät toimintaansa itsenäisesti.” 
Lähde: wikipedia

Opetushallituksen (2004) mukaan ”Oppi-
misympäristöllä tarkoitetaan oppimi-
seen liittyvää fyysisen ympäristön, 
psyykkisten tekijöiden ja sosiaalis-
ten suhteiden kokonaisuutta, jossa 
opiskelu ja oppiminen tapahtuvat.” (pe-
rusopetuksen opetussuunniteLman perusteet). 
Oppimisympäristö ei tarkoita enää 
pelkästään luokkahuoneessa tapahtu-
vaa oppimista, vaan se on käsittee-
nä laajentunut tarkoittamaan koulun 
perusopetuksen, formaalin opetuksen 
lisäksi myös koulun ulkopuolista, in-
formaalia opetusta. Puhutaan elin-
ikäisestä oppimisesta. 

OeCD:n (the centre of educationaL research 
and innovation, 1995) mukaan elinikäinen 
oppiminen tarkoittaa ihmisen koko 
elinkaaren kattavaa tietoisen oppi-
misen jatkumoa. elinikäinen oppiminen 
tukee ajatusta, että oppiminen on in-
himillinen ominaisuus, joka ei riipu 
vain koulutuksen järjestämisestä tai 
järjestämättä jättämisestä, tai or-
ganisoinnin tavasta. (heikki siLvonen et aL. 
1998,177.) 

OeCD:n kansainvälinen Pisa-vertailu 
on tehnyt Suomen tunnetuksi korkea-
tasoisesta koulutuksestaan. Suoma-
laisesta kouluosaamisesta on hyvää 
vauhtia tulossa vientituote, jota jo 
myydään esimerkiksi Saudi-Arabiaan 
(hs:24.2.2013). WHO:n (worLd heaLth organiza-
tion) kouluviihtyvyysvertailussa Suomi 
ei kuitenkaan sijoitu kärkisijoille. 
Suomalainen kouluarkkitehtuuri on tä-
hän asti keskittynyt teknisiin seik-

2.1 oppimiSympäriStö KäSitteenä

2.2 tehoKaS oppimiSympäriStö

Koulutuksen paradigmat ovat muuttu-
massa enemmän online opetukseen, hy-
bridi (=samanaikaiseen) opetukseen ja 

koihin ja tilojen vähimmäiskokoihin 
(tekes 2012,41). Suomalainen oppija suo-
riutuu siis suhteellisen hyvin tiukan 
koulujärjestelmän standardien läpi, 
mutta luovuus, tiedon soveltaminen ja 
sisäistäminen puuttuvat. 

Tulevaisuuden tutkija Sirkka Heinonen 
puhuu ubiikkiyhteiskunnasta, jossa 
tieto- ja viestintäteknologia on su-
lautunut osaksi ympäristöämme. Samal-
la myös oppiminen sulautuu jatkuvas-
ti läsnä olevaksi, ubiikiksi1. illich 
puhuu teoksessaan Deschooling (1970), 
koululaitoksesta irtautumisen puoles-
ta: mennään ulos, tehdään ja opitaan 
sitä kautta. Saman manifestin puo-
lesta puhuu ajatushautomo Demos, va-
pauttakaa Koulu – toisille jakamisen 
festareilla. Kun tieto on saatavilla 
heti ja kaikkialla, niin paikan ja 
ajan merkitys muuttuu. ”Työ ja kou-
lu tulevat kotiin, puistoon, kaverin 
luokse.” (heinonen et aL. 2012,4). 

Koulu usein mielletään pakkolaitokse-
na, jossa oppilaat ovat koulua varten 
eikä koulu oppilaita varten (heikki siLvo-
nen et aL. 1998, 179; osmo kivinen). Koulun pi-
tää muuttua suljetun ja instituution 
jaloista ja nousta tilanteen tasalle 
yhteiskunnan muutoksen kärkeen. vasta 
kun ajatus koulusta vanhanaikaisena 
pakkolaitoksena muuttuu, voimme sanoa 
olevamme oppimisen kärkisijoilla.
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kuva 1: rt 96-10938; Laadukkaan kouLurakenuuksen kriteerit.
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rt 96-10938
ohjetiedosto
lokakuu 2008
1 (12)

koUlUrakennUs, yleissUUnnittelU
koulut, koulurakennukset, perusopetus
skolor, skolbyggnader, grundläggande utbildning
school buildings, basic education

tässä rt-ohjekortissa käsitellään tavoit-
teiden ja suunnittelun lähtökohtien asetta-
mista perusopetukseen tarkoitetulle kou-
lurakennukselle ja koulun tontille. toimin-
nalliset lähtökohdat pohjautuvat ope-
tushallituksen valtakunnallisesti vahvista-
miin opetussuunnitelman perusteisiin ja
niissä esitettyihin fyysistä oppimisympä-
ristöä koskeviin vaatimuksiin.

ohjeet on tarkoitettu tarveselvitys-,
hanke- ja esisuunnitteluvaiheisiin sekä
pääsuunnittelijalle että hankkeen tilaaja-
ja käyttäjäosapuolille. ohjeet koskevat
pääasiassa uudisrakentamista. perus-
korjaushankkeissa niitä voidaan käyttää
soveltuvin osin.

tämä rt-ohjekortti ja ohjekortti rt
96-10939 Koulurakennus, tilasuunnittelu
muodostavat toisiaan täydentävän koko-
naisuuden. nämä rt-ohjekortit on tehty
yhteistyössä opetushallituksen kanssa.
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sisällyslUettelo

1 johdanto
2 KäSitteitä
2.1 toimintaan liittyviä käsitteitä
2.2 toimijoihin liittyviä käsitteitä
2.3 tiloihin liittyviä käsitteitä
3 yleiSSuunnittelu
3.1 monipuolisuus ja joustavuus
3.2 Koulu osana yhteisöä
3.3 innostavuus

3.4 Viihtyisyys
3.5 Kestävä kehitys
3.6 mitoitus
3.7 terveellisyys ja turvallisuus
4 KouluraKennuShanKe
4.1 tarveselvitys
4.2 hankesuunnitelma

KirjalliSuutta

laaduKaS Koulu

toimii joustavasti ja
monipuolisesti

toimii monipuolisena
toiminta- ja
kulttuurikeskuksena

on innostava,
luovuuteen ja
tutkivaan
oppimiseen
houkutteleva

on esteettinen ja
vahvistaa psyykkistä
ja sosiaalista
hyvinvointiavaalii kestävää

kehitystä

on tarkoituksen-
mukaisesti mitoitettu

lisää fyysistä
terveyttä ja
turvallisuutta

toiMinta

toiMinta-
kUlttUUri

Kuva 1.
laadukkaan koulurakennusken kriteerit.
tämän ohjekortin kohta 3 yleiSSuunnittelu on jäsennelty näiden
kriteerien mukaan.

Vuonna 2050 läheS KaiKKi oppimi-
nen tapahtuu internetiSSä – mil-
lainen internet tuolloin Sitten 

onKaan. oppiminen Sulautuu 
KaiKKialle, niVoutuu arKeemme.

- Sari olliKainen, 
KoulutuSSihteeri, 2012

jotta tiedon soveltaminen saa enem-
män aikaa ja sitä kautta luovuus kas-
vaa. ilmiöstä puhutaan myös nimellä 
Slow-kulttuuri, missä hitaus tuo uu-
sia tehokkaampia tuloksia niin työ-
maailmassa kuin oppimisessa. Oppimi-
sen tulevaisuusbarometrissä 2030 (2011) 
puhutaan hitaan oppimisen tiloista. 
Tiloista, joissa ei ole teknologiaa 
tai verkkoyhteyksiä - ainoastaan ky-
niä ja papereita. (Linturi et aL. 2011,37). 

Professori Fraser (1998) on määritel-
lyt oppimisympäristön sosiaalisena, 
psykologisena ja pedagogisena kon-
tekstina, jossa oppiminen tapahtuu ja 
joka vaikuttaa oppijan osaamiseen ja 
asenteisiin. Kokonaisvaltainen käsi-
tys ihmisestä oppijana ei ole mitään 
uutta, mutta saman ajatuksen tuomi-
nen arkkitehtuuriin tuo uusia ulot-
tuvuuksia. Lapsi sinänsä voi oppia 
missä tahansa lukemaan ja kirjoitta-
maan, osa on jo oppinutkin ennen kou-
luun tuloa. ihminen ei kuitenkaan opi 
kaiken aikaa, vaan ympäristössä tulee 
olla sellaisia ärsykkeitä ja virik-
keitä, jotka haastavat tähänastisen 
ymmärtämyksemme aktiiviseen pohdin-
taan (piispanen 2008, 90; gaLLagher 1992, 184). 
Ihminen oppii parhaiten, jos hän voi 
liittää opitun osaksi kokemusmaail-
maansa (sirkka heinonen et aL. 2012,38). Koulun 
tulisi siis olla jotain muuta kuin 
perinteinen koulu, lähempänä todel-
lista kokemusmaailmaamme. Arkkitehti 
Randall Fieldingin mukaan tärkeintä 
on luoda mahdollisimman aito ja to-
dellinen tilanne myös kouluympäris-
töön - ei vain jutella elämästä, vaan 

myös elää sitä.

OECD, Teaching and Learning Interna-
tional Survey -tutkimuksen mukaan te-
hokas oppimisympäristö muodostuu ym-
päristöstä, jossa:

•oppiminen on keskiössä, mikä kan-
nustaa sitoutumaan ja ymmärtämään 
yksilön tärkeimpänä tekijänä oppi-
misessa;
•oppiminen on sosiaalista ja usein 
yhteisöllistä;
•oppijoiden motivaatio ja tunteet 
huomioidaan tavoitteissa;
•tuetaan yksilöllisiä eroja sekä 
jo olemassa olevia taitoja;
•luodaan selkeitä tavoitteita ja 
haasteita ilman ylikuormitusta;
•annetaan jatkuvaa palautetta;
•tuetaan eri aktiviteetteja ja 
elinikäistä oppimista.

(the nature of Learning: using research to inspi-
re practice. david instance and hanna dumont: 
oecd; taLis).

Suomessa koulurakentamista ohjaa eri-
laiset suunnitteluohjeet ja laatunor-
mitukset. Opetusministeriön (2009b) ja 
opetushaLLituksen (nuikkinen 2005) määrittä-
mät perusopetuksen ja koulurakenta-
misen laatukriteerit ovat merkittävä 
suunnan näyttäjä, mutta ei tarkoita, 
että ne soveltuvat sellaisenaan käyt-
töön. Käyttäjälähtöinen suunnittelu 
auttaa huomioimaan paikalliset tar-
peet ja näin tila muodostuu tarkoi-
tuksenmukaiseksi kokonaisuudeksi.



it haS long been Known that VariouS aS-
peCtS of the built enVironment impaCt on 
people in buildingS, but thiS iS the firSt 

time a holiStiC aSSeSSment haS been made 
that SuCCeSSfully linKS the oVerall
 impaCt direCtly to learning rateS in 

SChoolS. the impaCt identified iS in faCt 
greater than we imagined and the Salford 

team iS looKing forward to building on 
theSe Clear reSultS.

 - profeSSor peter barrett, SChool of the 
built enVironment, uniVerSity of Salford

”

kuva 2: www.salford.ac.uk

tutKijat barret, Zhang, moffat ja KobbaCy Salfordin yliopiStoS-
ta tutKiVat opetuStilan ominaiSuuKSien VaiKutuKSia oppilaiden 
oppimiStuloKSiin. tutKimuStuloS ilmeStyi building and enViron-
ment julKaiSuSSa tammiKuuSSa 2013 .

tuloS: oppilaan arVoSanojen paranemiSta ja oppimiStuloKSia 
Voidaan ennuStaa Sen peruSteella, minKälaiSeSSa opetuStilaS-
Sa oppilaat oVat opetuSta Saaneet.

opetuStilojen eniten oppilaan KoulumeneStyStä parantaVat ominaiSuudet 

Suunnittelun   Suunnittelun
periaate  muuttuja              hyVän opetuStilan ominaiSuuKSia

luonnolliSuuS

yKSilölliStäminen

riittäVä 
ViriKKeiden määrä

opetuStilaan tulee luonnon Valoa enemmän Kuin yh-
deStä SuunnaSta ja (tai) luonnon Valoa Saadaan ete-
län puoleiSiSta iKKunoiSta.

opetuStilaSSa on laaduKKaat ValaiSimet ja niitä on 
riittäVäSti.

tila iKKunan ViereSSä on eSteetön.

opetuStilaSSa on KorKealaatuinen ja KäyttötarKoi-
tuKSen Suunniteltu KaluStuS

opetuStilaSSa on mielenKiintoiSia muotoja ja Värejä 
SeKä ergonomiSet pöydät ja tuolit.

opetuStilaSSa on oSia erilaiSia oppimiStapahtumia 
Varten. 
opettaja Voi helpoSti muuntaa oppimaiSemaa.

leVeä KäytäVä Voi helpottaa liiKKumiSta.

reitti tilaan on SelKeä

riittäVä pinta-ala Voi tarjota monipuoliSia mahdolli-
SuuKSia VaihtoehtoiSiin  toimintamalleihin.

SiSuStuKSen ja ulKoaSun oSalta opetuStila on Suun-
niteltu ViSuaaliSeSti rauhalliSeKSi ja mauStettu So-
piVaSti yKSityiSKohdilla

lämpimiä Värejä SuoSitellaan Vanhemmille oppilaille 
Kun taaS alKuopetuKSeen SopiVat Kylmät ja KirKKaat 
Värit.

tehoSteVärit SeinäSSä, matoSSa, huoneKaluiSSa Voi-
Vat oSaltaan tuKea opetuStilan Värimaailmaa. Kui-
tenKin Seinän ja lattian Värit oVat tärKein oSa Väri-
maailmaa.

1. Valo

2. Valinta

3. jouSto

4. yhdiStyminen

5. yKSityiSKohdat

6. Värit

kaavion alkuperäinen lähde: http://www.oppimaisema.org/. Muokkaus tekijän.



3    
{Design for all} 

Vamma rajoittaa Vain oSaa
ihmiSen toiminnoiSta. 

ihmiSillä on erilaiSia VahVuuKSia 
ja KyKyjä. joKaiSen tulee 

löytää omat mahdolliSuutenSa.

- KehitySVamma-alan VerKKopalVelu

”
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3.3 ihminen ja tila KoKonaiSuutena

perry 2009). On huomioitava erilaisia 
vireystiloja tukevia alueita akus-
tiikan, äänimaisemien ja valaistuk-
sen avulla. Kun on vaikeuksia oppia, 
ihminen usein turhautuu ja siksi ti-
lojen pitää myös taipua turhautuneen 
oppijan avuksi esimerkiksi rauhoitta-
valla ilmapiirillä. 

Tilojen monimuotoisuus antaa mahdol-
lisuuksia kaikkia huomioon ottavassa 
suunnittelussa. esimerkiksi häiriö-
käyttäytyjien rauhoittaminen toises-
sa tilassa antaa yksityisyyttä itse 
häiriöoppilaalle ja samalla ei kes-
keytä muiden keskittymistä. Tilat 
mahdollistavat erilaisia tapoja kes-
kittyä, oppia tai leikkiä. Pienten 
lasten kanssa on toki tärkeää, että 
ohjaaja pystyy seuraamaan tilannetta, 
jolloin tilojen läpinäkyvyys auttaa 
asiaa. marika Piispasen hyvää oppi-
misympäristöä käsittelevän väitöskir-
jan kyselyissä (2008, 149) käy ilmi, että 
erityisoppilaat pitää ottaa huomioon 
sosiaalisen ja psykologisen ympäris-
tön kautta, mutta myös konkreettises-
ti sisäisissä ratkaisuissa rakenteel-
lisesti ja pedagogisesti (nuikkinen 2005, 
73). 

17 kehitysvammaisen kyläyhteisö elää 
Camphill-liikkeen ideologian mukai-
sesti venäjällä pienessä kylässä. 
Liikkeen ajatuksena kyläyhteisö voi 
auttaa jokaista löytämään oman vah-
vuutensa (hs: 2.1.2013). Upea esimerkki 
yhteisön tuesta ja erityistarpeiden 
ajattelusta vahvuuksina. vamma tai 
heikkous on osa ihmistä, ja usein ko-
rostaa jotakin toista piirrettä, sik-

d
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Havainnoiminen perustuu psykologi Ja-
mes J. Gibsonin mukaan informaation 
jäljittämiseen enemmän kuin aisti-
miseen. Näin ollen ympäristö toimii 
aistiärksykkeiden lähteenä ja aistit 
toimivat käyttöliittymänä ympäristön 
havainnointiin. (jokiniemi 2007, 17; gibson 
1966/1983, s. 49–51.) Rakennettu ympäristö 
luo haasteita aistijärjestelmälle, 
joka on kehittynyt evoluution mukana 
luonnostaselviytymistä varten.  Post-
moderni, medialisoitunut ja ultratek-
nologinen elämä voi siksi johtaa ke-
hollisen vieraantumisen kokemuksiin. 
(sam inkinen et aL. 2002, 54). Tämä pirsta-
loitunut ympäristö sekä oppiainekes-
keisyydessä, että median maailmassa 
usein unohtaa ihmisen kokonaisuutena. 
Uuden ajan oppimisympäristö tukee kä-
sitystä ihmisestä kokonaisena: oppi-
minen on virtuaalisen, fyysisen sekä 
mentaalisen maailman yhteistulos.  

maailmamme pyörii jatkuvasti visuaa-
listen ärsykkeiden ympärillä, mikä 
johtaa turtumiseen ja informaatioäh-
kyyn. Silmän ja näkökyvyn valta-asema 
nyky-yhteiskunnassa lisää irralli-
suuden ja ulkopuolisuuden tunnetta, 
sekä luo epäinhimillisiä ympäristöjä 
(jokiniemi, 2007, 15; paLLasmaa 1996,7). Aistimi-
nen perustuu ärsytyskynnyksen ylittä-
miseen. Turhautunut ihminen havaitsee 
heikommin ympäristön ärsykkeitä, kos-
ka motivaatio on rajattu.  Liialliset 

si myönteinen tuki on tärkeä tekijä 
erityistarpeisten maailmassa.

Design for all2 eli kaikille sovel-
tuvalla suunnittelulla tarkoitetaan 
esteetöntä ja käyttäjälähtöistä lä-
hestymistapaa. Tulevaisuudessa ajatus 
kaikkia tukevasta elinympäristöstä on 
arkipäivää. esteettömyys on etu kai-
kille, sillä se vaatii huolelellista 
suunnittelua ja yksityiskohtien miet-
timistä. Se tekee tiloista helposti 
saavutettavia, siivottavia ja ennen 
kaikkea toimivia  (esteeton.fi). Helsin-
ki kaikille– projektissa pyritään su-
lauttamaan esteettömyysajattelu osak-
si arkipäivää. Tärkeintä on näkökulma, 
joka ei ota ketään erikseen huomioon, 
mutta toisaalta huomioi ihmisten mo-
ninaisuuden, sillä olemme kaikki eri-
laisia. 

Hyvin valitettava tosiasia on, että 
monissa Suomen kouluissa jopa perin-
teinen opiskelu on haastavaa sisäilman 
aiheuttamien haittojen takia. Kaiken 
muutoksen keskellä on siis muistetta-
va, että vaikka maailma muuttuu pe-
rustarpeet pysyvät samana. Tarpeiden 
hierarkia psykologi Abraham maslown 
mukaan alkaa perustarpeista ja jos 
niitä ei tyydytetä ei ikinä päästä 
tarpeiden ylimmälle tasolle eli luo-
vaan ajatteluun. 

Käyttäjälähtöinen suunnittelu antaa 
mahdollisuuden luoda tilat käyttäji-

”Toimimaton ja huonosti suunniteltu 
ympäristö kärjistää erityisopetuksen 
oppilaan ongelmaa, jolloin vammasta 
tulee haitta fyysisten ja sosiaalis-
ten vaatimusten ollessa ristiriidassa 
yksilön kykyjen kanssa” (nuikkinen 2009). 

Tärkeimmät huomioon otettavat asi-
at erityistarpeisten koulussa ovat: 
henkilökohtaisen ja sosiaalisen tilan 
suhde, häiriötekijöiden minimointi, 
materiaalien kestävyys, eriyttämis-
huoneet, akustiikka ja äänimaailma, 
värit, muodot ja haptisuus, ulkoti-
lojen turvallisuus ja lasten omatoi-
misuuden mahdollistaminen sekä tekno-
logian hyödyntäminen eri tavoin (cathy 

3.1 deSign for all- KäSitteenä

3.2 erityiStarpeet tiloiSSa

en tarpeita vastaaviksi. Kaikkien ti-
lojen ei tarvitse olla optimaalisia 
esimerkiksi sokeille. Käyttäjälähtöi-
nen suunnittelu auttaa ottamaan kaik-
ki huomioon jo suunnitteluvaiheessa 
ja on  myös tehokas tapa saada käyt-
täjät hyväksymään muutos. 

Jotta voidaan suunnitella uutta ja 
jopa luotettavan tiedon ylittävää 
koulurakennusta tarvitaan monialainen 
suunnittelijaryhmä tukemaan epävar-
muustekijöitä.   ilman toisten tukea 
saatetaan kadottaa kokonaisuuden ym-
märrys ja kaikkien osapuolten huomi-
oiminen.

2Design for all, kaikki huomioonottava Lähestymistapa suunnitteLussa tarkoittaa ihmisten eriLaisuu-
den, sosiaaLisen osaLLisuuden ja tasa-arvoisuuden periaatetta. tarkoituksena on Luoda käyttäjien 
tarpeita ja toiveita vastaavia paLveLuita, tuotteita ja ympäristöjä sekä saada ne saavutettaviksi kaikiLLe. 
Lähde: www.designforaLL.org
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haZelwood SChool in galSgow 
2009 , gordon murray& alan 
dunlop arChiteCtS

näKö- ja KuuloVammaiSille 
SeKä monitarpeiSille Suun-
niteltu Koulu KeSKittyy luo-
maan mahdolliSimman luon-
nonläheiSen ja KodinomaiSen 
tunnelman. SuunnitteluSSa 
yritettiin Välttää Standardi-

ratKaiSuja. KoKo Koulun ra-
Kenne peruStuu helppoon ja 
SelKeään infraStruKtuuriin, 
jotta lapSet VoiSiVat liiKKua 
mahdolliSimman itSenäiSeSti 
raKennuKSeSSa. tiloilla py-
ritään Stimuloimaan aiSteja, 
mutta ennen KaiKKea luonnon 
läSnäololla herätetään mieli-
KuVituSta.

k
uv

a 
4:

 e
du

ca
dm

i.w
or

dp
re

ss
.c

om

yhden aistin ärsykkeet luovat epämiel-
lyttäviä, negatiivisia tunteita eli 
stressiä. Oppimisympäristössä aistien 
tasapino on tärkeä, jotta keskitty-
minen voidaan suunnata tarvittavalla 
tavalla. Aistitasapaino korostuu en-
tisestään, kun puhutaan oppilaista, 
joilla on vaikeuksia oppia.

ihminen on kokonaisuus ”terve sielu, 
terveessä ruumiissa”, kuten psykofyy-
sisessä ihmiskäsityksestä tiedämme.  
Tilaa ei vain katsota, se tunnetaan 
ja kuullaan, sitä haistetaan ja kos-
ketaan: tila on moniaistista. (harriet 
srandeL et aL. 2012; pink 2009). Tila voi myös 
vahvistaa eri aistikokemuksia. eri-
laisilla tunnesiteillä luodaan yhtei-

gibsonin aistimisjärjesteLmä tauLukoituna vuodeLta 1966. kuva 3: jukka jokiniemi, 2007,17.

söllisyyttä, turvaa ja omaan itseensä 
heijastusta päivittäin.

Perinteistä luokkatilaa aistien nä-
kökulmasta on yksipuolinen ja tukeu-
tuu kuulo- ja näköaistin varaan. entä 
jos mukaan tulisi liike tilassa sekä 
tuntoaisti erilaisten kalusteiden 
ja pintojen muodossa? Tila ja ihmi-
nen vuorovaikutuksessa keskenään luo-
vat täysin uuden tavan nähdä oppimi-
nen. vuorovaikutus lisää motivaatiota 
sekä viihtyisyyttä, koska havainto on 
enemmän kuin aistimus. Haivaitsemi-
seen tarvitaan yhtä paljon moniais-
tista ja kehollista toimintaa. vasta 
silloin oppiminen on kokonaisvaltais-
ta ja tehokasta.
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jaKomäen Koulu oSana unel-
mien luoKKahuone -projeKtia. 
muKana teKeSin tilaohjelmaS-
Sa, innoSChool- hanKeeSSa 
VuoSina 2008-2011.

monialaiSeSSa innoSChool 
-hanKKeeSSa pohdittiin muun 
muaSSa unelmien luoKKahuo-
netta. projeKti toteutettiin 
jaKomäen Kouluun, helSinKiin. 
KaKSi luoKKaa (60m2) yhdiS-

tettiin ja tila  jaettiin oSit-
tain rennoKSi oleSKelu- ja 
inSpiraatiotilaKSi ja oSittain 
projeKtilähtöiStä toimintaa 
tuKeVaKSi työSKentelytilaK-
Si. KäyttäjälähtöiSen, oSalliS-
taVan Suunnittelun periaat-
teiden muKaiSeSti lapSet ja 
nuoret SaiVat oSalliStua tilan 
Suunnitteluun yhdeSSä opeta-
jien ja ohjaajien KanSSa. tar-
KoituKSena oli oSalliStaa tilan 

Käyttäjät, jotta lopputuloS 
oliSi ollut mieleinen ja toimiVa. 
lapSien pienoiSmallien Kautta 
huomattiin, että tiloiSSa poh-
dittiin paljon tiloja tilojen 
SiSällä. edelleen formaalin 
opetuKSeen KuuluVia Välinei-
tä ja KaluSteita näKyi, mutta 
KiinnoStaVaa oli, että lapSet 
KäyttiVät myöS paljon rento-
ja, KodinomaiSia KaluSteita ti-
loiSSaan, Kuten SohVia.
  

k
uv

a 
6:

 P
. n

is
on

en

innoSChool – VälittäVä Koulu 
oppimiSen VerKoStot, ympäriStöt ja pedagogiiKKa
riitta SmedS, leena KroKforS, heli ruoKamo ja aija StaffanS (toim.)

oppimiSen ympäriStöjen muutoS. oppimiSympäriStöt oVat yhä uSeammin yhdiStelmiä erilaiSiSta ti-
lalliSiSta ulottuVuuKSiSta. KuVa 5: innoSChool 2008, 112; teKeS 2011, 45

FORMAALI

FORMAALI

INFORMAALI

INFORMAALI

> OPPIMISYMPÄRISTÖ / PROSESSI 
Perustuu InnoSchool-projektin kaavioon, 
Helsingin yliopisto

ARKIELÄMÄN 
OPPIMINEN

Ystävät, perhe ja muut 
oppimisen kontekstit

MUSEOT, 
TIEDEKESKUKSET, 

ILTAPÄIVÄKERHOT JA 
MUU OHJATTU TOI-

MINTA

OPETUS-
SUUNNITELMAAN 

PERUSTUVA 
KOULUOPPIMINEN

Oppimistilat

KOULUSSA 
TAPAHTUVA MUU 

OPPIMINEN

Käytävät, pihat yms.



4    
{Kehityssuunnat} 

ei ole muuta Varmuutta, 
Kuin nyKyiSyyS – ja joS KySyt Sen 

totuutta, niin Se VaStaa Vain: 
etSi!

- paaVolainen: 
nyKyaiKaa etSimäSSä 1990

”
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”

3UbiikkioPPiMinen perustuu ubiikkiin eLi suLautettuun tietotekniikkaan (engL. ubiquitous computing), 
joka on toimijaa ympäröivää, keskenään verkottunutta, huomaamattomasti toimivaa ja ympäristöönsä 
suLautuvaa kaikkiaLLa oLevaa tietotekniikkaa. ubiikissa oppimisessa mikä tahansa ympäristö on oppimis-
ympäristö ja ympäristöön suLautunut teknoLogia avaa käyttöLiittymiä oppimistiLoihin. samaan oppimis-
tiLaan voi Liittyä eri reittien kautta. ubiikissa oppimisessa henkiLökohtaiset tavoitteet ja oma arki ovat 
keskeisiä. oppiminen Liittyy saumattomaksi osaksi oppijan muuta eLämää.
Lähde: wikipedia
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kiin ajanjaksoihin on tärkeä osa tu-
levaisuuden tutkimuksessa (pertti hynynen 
et aL. 1979). Historianfilosofiasta juonta-
va tutkimustapa, historiallinen ana-
lyysi on tärkeää jo pelkästään ymmär-
tääksemme, miksi koulu on muotoutunut 
sellaiseksi kuin se on ja miten se on 
kehittynyt tai milloin sen kehitys on 
pysähtynyt. Näitä kehityksen kaaria 
käytän tilojen merkitysten kartoitta-
misessa ja etsin parhaiksi todettuja 
ratkaisuja. Pedagogiikan tutkimises-
sa ongelmallista on, että lyhyen ai-
kavälin muutoksia on vaikea arvioida 
hyviksi tai huonoiksi nopeasti. Sik-
si käytän esimerkkeinä myös pidemmän 
aikavälin malleja. ennen kaikkea mei-
dän pitäisi olla kuitenkin rohkeam-
pia ja siksi on myös tärkeää hakea 
uusia malleja vanhojen tueksi. Provo-
soivat mallit vapauttavat nykyhetken 
kahleista ja näin voidaan löytää uu-
sia mahdollisuuksia. Lopulta on myös 
tärkeää miettiä, miten nykyhetkestä 
päästään tulevaisuuteen, mitkä reitit 
ovat tärkeitä. (pertti hynynen et aL. 1979).

Seuraavaksi käyn läpi kehityssuuntia 
ja ilmiöitä Suomen itsenäisyysrahas-
ton, Sitran 2012 tulevaisuuskaaviota 
mukaillen. Pohdin muun muassa yksi-
löllistymisen, digitalisaation, tek-
nologian kasvun, elinikäisen oppimi-

4.2 itSenäinen oppija
merkitysyhteiskunnassa vaikuttamisen 
halu rajatussa yhteiskunnassa muut-
tuu, kun rajoja löysätään. Siirry-
tään omien valintojen ja ajatusten 
merkitysten etsintään eli merkityk-
sellisiin kokemuksiin ja elämyksiin 
(heinonen et aL.2 2012, 31). ”Siirtymää ma-
teriaalisesta halusta merkityshaluun 
saatetaan ajan myötä pitää aikamme 
tärkeimpänä kulttuurisena kehityskul-
kuna”, kuten amerikkalainen toimit-
taja Gregg easterbrook asian ilmai-
see. Amerikkalainen kirjailija Daniel 
Pink puhuu koulujen standardisoinnin 
olevan perua juuri tiukkojen rajojen 
sisältävästä teollisesta yhteiskun-
nasta.(heinonen et aL.2 2012,30.)  maailma on 
kuitenkin muuttumassa ja omat sisäi-
set valinnat vaikuttavat ja lasten 
tulee oppia valintojensa merkityksiä. 
Heinonen puhuu itseilmaisun ajasta. 
Tällainen vapaus voi olla ahdistavaa, 
jos ei tiedä mitä haluaa. 

elinikäisen oppimisen edellytykse-
nä on, että ihminen on kykenevä it-
senäisesti, ilman ohjausta, oppimaan 
ja löytämään uusia toimintamahdolli-
suuksia ympäristöstään ja käyttämään 

tuleVaiSuuden VerKoStot 
SyntyVät, Kun SamantyyppiSet 
ihmiSet haKeutuVat työSKen-
telemään toiStenSa KanSSa. 

VerKoStot oVat arVopohjaiSia 
ja jatKuVaSti muuntuVia.

- jarmo KurVinen, myyntijohtaja

sen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia 
kouluympäristölle. 

lä radikaalit muutokset ja jopa sys-
teemitason muutokset. Koulun merki-
tys muutoksessa on suuri, sillä koulu 
kasvattaa tulevaisuuden aikuisia. 

Tulevaisuuden tutkija ja professori 
Sirkka Heinonen puhuu jo siirtymises-
tä merkitys- ja elämysyhteiskuntaan, 
missä ihmislähtöisyys korostuu. Hän 
puhuu myös ubiikkiyhteiskunnan läs-
näolosta. Tieto on siirtynyt kaikki-
alle läsnä olevaksi ja ubiteknologia 
mahdollistaa toimintojen tehostami-
sen ja arjen helpottumisen (heinonen 
2012,5). Toiminnot muuttuvat ”ubii-
keiksi”, mikä tarkoittaa, että kaik-
ki toiminnot, kuten työ, oppiminen, 
vapaa-aika, eivät ole enää rajattuja 
mihinkään yhteen paikkaan vaan ne su-
lautuvat toisiinsa. Ubiikkioppiminen3 
tekee oppimisesta itseohjautuvaa ja 
sisäisen motivaation ohjaamaa, muut-
taa opetuksen toisilta oppimiseksi 
ja ”luokat” voivat muodostua kiin-
nostuksen kohteiden mukaan. Oppimi-
sen tulevaisuusbarometrin 2030 mukaan 
luokkamalli voi muuttua pysyviksi 6-8 
hengen pienryhmiksi, jotka oppivat 
yhdessä (Linturi  et aL. 2011, 34). Lähtökoh-
tana oppimiselle tulee kiinnostavat 
ja räätälöidyt oppimissisällöt sekä 
aktiivinen toiminta. (heinonen 2012, 17-18.) 
muutos vastaa tarpeeseen tehdä kou-
lusta innostava ja oppimiseen kannus-
tava keskus. Näin nuoret selviävät 
jatkuvasti oppimiseen ohjaavassa maa-
ilmassa, jossa pitää oppia toimimaan 
omien vahvuuksiensa mukaan.

Pitkien ajanjaksojen tarkastelu ja 
niiden suhde lyhyisiin ja keskipit-

ihmisillä on monia tapoja ajatella ja 
suunnitella tulevaa: ennustamalla, 
mahdollisuuksien kautta ajattelemal-
la, visioimalla ja unelmoimalla (sam 
inkinen et aL. 2008).  Tulevaisuutta voidaan 
tulkita ja tunnistaa monitasoisten 
merkkien kautta kuten maailmanlaa-
juisten kehityskulkujen (megatrendi-
en) ja ilmiöiden (trendien) kautta. 
myös heikot signaalit ja mustat jout-
senet antavat viitteitä tulevasta. 
Mustat joutsenet ovat harvinaisia, 
epätodennäköisiä, yllättäviä ja odot-
tamattomia tapahtumia, joilla on to-
teutuessaan hyvin suuria vaikutuksia 
ja heikko signaali taas intuitiivinen 
merkki tulevasta (heinonen 2012,10). Tule-
vaisuuden tutkimusta voidaan käyttää 
muun muassa strategiatyössä, kehi-
tystyössä sekä innovaatioprosessis-
sa. muutoksessa on tärkeää hahmottaa 
epävarmuustekijät ja kartoittaa ha-
lutut tavoitteet. Tilasuunnittelussa 
tilan muunneltavuus ja kestävyys ovat 
asioita, jotka pakottavat miettimään 
pitkän aikavälin muutoksia. Koulun 
rakentaminen seuraavalle 30 vuodel-
le on yksinään jo syy miettiä, mitä 
siellä tapahtuu sen ajan ja toisaalta 
sen jälkeen kun talon runko on vielä 
terve seuraavat 50 vuotta. mitkä rat-
kaisut ovat järkeviä tästä näkökul-
masta?

Elämme tietoyhteiskunnan aikaa, jol-
loin tieto on käsissämme missä ja 
milloin tahansa. Siirtyminen teolli-
sesta yhteiskunnasta on ollut raju ja 
nopea. Kehitystä kuvaa tällä hetkel-

4.1 tuleVaiSuuden tutKimuS KäSitteenä 
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4.4 työn muutoS KoulutuKSeSSa

”

Puhutaan, että työ sellaisena, kun 
olemme tottuneet sitä ajattelemaan, 
tulee muuttumaan vuoteen 2050 mennes-
sä (heinonen et aL. 2012, 28). Tietotyö eli 
ajattelutyö tuo uusia hyvinvointiin 
ja taitoihin liittyviä haasteita mu-
kanaan. Koulun tehtävä on ennen kaik-
kea kasvattaa yhteiskunnan lapset ja 
nuoret tulevaisuuden aikuisiksi ja 
toimijoiksi. Opetussuunnitelma hei-
jastaa yhteiskunnan tarpeita ja tai-
toja, siksi on tärkeää pitkän aikavä-
lin ennakointi. 

marika Piispanen puhuu väitöskir-
jassaan (2008) humanistisen ja globaa-
lin näkökulman kautta tulevaisuuden 
taidoista: terve itsetunto, yksilön 
kehittäminen sekä kasvatus yhtei-
söllisyyteen, ja vastuulliseen ympä-
ristössä toimimiseen. Kokonaisuuksien 
hallinta, oman toiminnan ja valintojen 
ja niiden seurauksien pohdinta koros-
tuvat. Tulevaisuuden tutkijat Sirk-
ka Heinonen ja Juho Ruotsalainen (2012)  
puolestaan jakavat tulevaisuuden tai-
dot seitsensärmäiseksi osaamistarpei-
den timantiksi: ympäristöosaaminen, 
systeemiosaaminen, teknologiaosaami-
nen, vuorovaikutusosaaminen, yhteis-
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4.5 digilapSet oppilaina
Nykylapset ovat syntyneet maailmaan, 
jossa tieto muuttuu joka sekunti ja 
opimme uutta jatkuvasti aivan jokai-
selta elämän osa-alueeltamme. Hei-
dän maailmassa teknologia ei ole enää 
keskiössä vaan kiinteä osa heidän jo-
kapäiväistä elämäänsä. Ubiikkiyhteis-
kunta muuttaa teknologian käsityksen 
joka puolella läsnä olevaksi tiedok-
si. iltasaduksi lapsi voi katsoa vi-
deoita kiinnostuksen kohteestaan ja 
vanhemmat voivat seurata lastensa 
oppimismenestystä reaaliaikaisesti 
jopa töistä. Näitä lapsia, joille yk-
sivuotiaina annetaan älypuhelin kä-
teen, kutsutaan digilapsiksi, digina-
tiiveiksi (päivi hakkarainen et aL. 2011; marc 
prensky 2001,1).

Diginatiivi lukee lehden sijasta blo-
gia ja nettilehteä. Diginatiivi pystyy 
samaan aikaan tekemään monia asioita. 
Pelaaminen  lisää nopeaa päätöksen 

there'S a new generation 
around the world that iS the 

firSt to grow up digital.

- tapSCott, 1999

työosaaminen, merkitysosaaminen, ai-
kaosaaminen (heinonen et aL. 2012, 31). 

Tulevaisuudessa pitää pystyä sopeu-
tumaan nopeasti eri tilanteisiin ja 
sosiaalisiin suhteisiin. Tiimityös-
kentely vaatii kykyä tulla toimeen 
erilaisten ihmisten kanssa. Yhä ene-
nevissä määrin puhutaan luovasta, 
innostavasta, epämuodollisesta ja 
hierarkioista vapaasta vuorovaikutuk-
sesta (heinonen et aL. 2012,32).  

Millaisia taitoja, tietoja ja val-
miuksia pitäisi nykyhetken lapselle 
ja tulevaisuuden aikuiselle opettaa?

lasten omille harteille (marika piispanen, 
2008). 

vaikka aikamme pyrkii ohjaamaan osaa-
maan kaiken ja olemaan joka päivä pa-
rempi kuin eilen, pitää muistaa, että 
yhteisö ja verkosto ympärillämme ovat 
meidän voimavaramme. 

elämys- ja merkitysyhteiskunnassa ko-
rostuu ihmislähtöisyys. Yksillölli-
set ja yhteisölliset arvot ovat yhtä 
tärkeitä. (heinonen et aL.2 2012, 30.) Opetusta 
tarvitaan, koska emme synny valmiina 
vaan tarvitsemme ohjausta ja ympäris-
tön kertomaan, miten kommunikoidaan 
tai luetaan. Opetuksen perimmäinen 
tarve lähtee siis tarpeesta kehittyä 
yhteiskunnan aktiiviseksi jäseneksi 
(esko vaLtaoja, 2013). 

Yhtenäiskoulun myötä koulujen sijaan 
on alettu puhumaan kyläyhteisöstä. 
Uudistuksen myötä koulujen keskiko-
ko on kasvanut, mutta nykyään suu-
rissakin koulukeskittymissä pyritään 
tilaratkaisuilla luomaan pienem-
piä yksiköitä. Oppijalla tulisi olla 
mahdollisuus tulevaisuudessa vali-
ta oppimisympäristössään ne välineet 
tai materiaalit, jopa tilat, joiden 
kautta hän kokee parhaiten oppivan-
sa opiskeltavan kokonaisuuden (meisa-
Lo ym. 2000,66). Uusi yksilöllisyyden ja 
yhteisöjen korostaminen edellyttävät 
erilaisia tiloja ja järjestelyjä yk-
silö-, parityö-, ryhmä- ja monimuo-
to-opetukselle. Yhä enemmän tullaan 
näkemään muutoksia tilaratkaisuissa,  

4.3 tutKiVa yhteiSö

joissa löytyy kaikille soveltuvia op-
timaalisia paikkoja opiskella yksin 
tai ryhmässä (heppeLL ym. 2004).  

verkostot tulevat osaksi oppimista ja 
ne vapauttavat yksilöiden sekä yhteis-
kunnan potentiaalia sekä voimavaroja 
tehokkaampaan käyttöön. Tulevaisuu-
dessa älykkäissä kaupungeissa edelly-
tetään monipuolista erityisosaamista 
ja eri tekniikan alojen yhdistelmi-
en tuntemusta. Työntekijän taidoissa 
on tärkeää oma kiinnostus ja vahvuu-
den hallitseminen. (heinonen et aL. 2012,23-
24.) Harrastusten ja työn välinen kuilu 
kapenee. Kouluissa pitää tukea yksi-
löiden taitoja ja auttaa omien vah-
vuuksien etsimisessä. Tämä lisää myös 
ryhmätöiden arvon kasvua, sillä ryh-
mässä tietoa on merkittävästi enemmän 
kuin yhdellä ihmisellä. 

Yhteistoiminnallinen luonne näkyy yhä 
enemmän myös opettajan roolin muuttu-
misessa yksilöllisiä tarpeita koros-
tavaksi kanssaoppijaksi. Tämän hetken 
muutos haastaa kasvattajien aukto-
riteetin, mutta toisaalta vahvistaa 
lasten asemaa aikuisista riippumat-
tomina toimijoina. Filosofi Lipman 
puhuu kotiluokasta tutkivana yhtei-
sönä, missä korostuu lasten ajatte-
lu, heidän järkevyytensä. Perintei-
sen standardiparadigmassa oletetaan, 
että kasvatus on tiedon siirtämistä 
tietämättömille. Lipman uskoo tiedon 
olevan monimutkaisempaa ja opettajan 
rooli tutkivan yhteisön ohjaajana on 
mielenkiintoinen. (tuukka tomperi et aL. 
2008.) Haasteena on saavuttaa tasapai-
no, jotta kasvatus ei jää kokonaan 

niitä. virtuaalimaailma kokonaisuu-
dessaan tuo uusia ulottuvuuksia kou-
luympäristöön uutena ympäristönä ja 
globaalina, ajattomana ja sosiaali-
sena verkostona. Yhdistämällä las-
ten arkipäivän asioita opetukseen, 
he oppivat yhdistämään opetetun asian 
omaan elämään ja näin myös motivaatio 
on korkeampi.
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4.6 ajan ja paiKan ulottuVuudet

tekoa ja internet opettaa valikoimaan 
tietoa nopeasti. mitä kaikkea muuta 
diginatiivi osaa paremmin kuin aikui-
set? miten huomoida tämä kehitys ih-
misen elämässä? 

Tieto on aina ollut eliitin etuoi-
keus ja ase köyhempiä vastaan. Nyky-
ään tieto on kuitenkin useimpien saa-
tavilla ja jopa ilmaista (esko ahoLa, 
2013). Tieto jakautuu bittiavaruuteen, 
pilvipalveluiksi. Pääsemme käsiksi 
tietokoneemme henkilökohtaisiin tie-
dostoihin milloin ja mistä tahansa. 
Tästä seuraa tiedon siirtäminen ko-
neelle eikä omaan päähämme. Onko siis 
tarpeen edelleen päntätä yksityiskoh-
tia, kun aina voi kysyä Googlelta? 
Puhutaan paljon kokonaisuuden hallit-
semisesta ja siihen panostamisesta. 
Jos kuitenkin kykymme muistaa faktoja 
heikkenee, voi kriittinen ajattelu ja 
analyysi olla vaarassa heikentyä (Hei-
nonen et aL. 2012,38). 

esko Ahola viittaa muutaman vuoden 
takaiseen nuorisobarometriin, mis-
sä nähdään, että nuoret näkevät tu-
levaisuuden ja maailman  synkkänä ja 
epävarmana (ahoLa 2013). Tällaisen maa-
ilmankuvan nuorille ja lapsille ovat 
antaneet aikuiset. Kiire, tehokkuus 
ja tietoähky luovat ahdistusta, mikä 
on johtanut hitauden vallankumouk-
seen4. merkitysyhteiskunnassa hitaus 
on sallittua ja se lisää oppimista 
sekä luovaa prosessia.  

Aikakäsitys on muuttunut informaatio-
yhteiskunnan mukana yhä kiihtyvämmäk-
si maailmassa, jossa teknologia vas-
taa välittömästi tarpeisiimme ajasta 

4HitaUDen vallankUMoUs:
1986 pikaruokaLoiden vastareaktiona syntynyt itaLiaLainen sLow food-Liike, jossa kiinnitetään huo-
moita rauhaLLiseen ateriointiin kokonaisvaLtaisena tapahtumana. sittemmin sLow-Liike on Laajentunut 
ympäri maaiLmaa ja pyrkii ekoLogisuuden, eettisyyden ja eLämykseLLisyyden yhdistävään eLämän-
tapaan (honore 2004; heinonen ja haLonen 2007). sLow-eLämäntavaLLa, jossa pyritään vähentämään 
kiireen ja stressin kokemuksia, on merkittäviä Luovuutta ja innovatiivisuutta Lisääviä vaikutuksia 
(heinonen 2007). 
Lähde: sirkka heinonen 2007; carL honoré, 2006 sLow – eLä hitaammin!

ja paikasta riippumatta, kiireen oh-
jaamana. verkkoyhteiskunnan tunnetuin 
sosiologi manuel Castells (1996) puhuu 
”ajattomasta ajasta”. elämme kiin-
teästi nykyisyydessä ja tulevaisuu-
den epävarmuus johtaa paineen syntyyn 
tässä hetkessä.  Ajattoman ajan rin-
nalla Castells puhuu myös paikkojen 
tiloista: konkreettisten muotojen, 
arkipäivän tilasta. Aika ja tila muo-
dostavat uusia yhdistelmiä ja vaati-
muksia ympäristöllemme.  Tietoähkyä 
pitää oppia käsittelemään ja kriitti-
sesti karsimaan.

Läsnäolon käsite on myös muuttunut 
tietotyön muutoksen mukana. Onko op-
pilas fyysisesti läsnä tunnilla vai 
mentaalisesti kotona pelaamassa vi-
deopelejä? Tämä uusi post-dot-com–
työkulttuuri vaatii ihmisen itsensä 
opettelemaan rajaamaan aikaa myös va-
paa-ajalle (sam inkinen et aL. 2002, 120). mi-
ten erottaa työ ja vapaa-aika, kun ne 
ovat kasvaneet osaksi toisiaan?

vaikka teknologiasta puhutaan paljon 
negatiiviseen sävyyn mediassa, avaa 
se ovia aivan uuteen vapaampaan aikaan 
opettajalle ja oppilaille. Oppilas voi 
valita opiskeleeko hän matematiikkaa 
näkö-, kuulo- vai tuntoaistiaan apuna 
käyttäen. Opettajalla taas jää aikaa 
ohjaamiseen ja läsnäoloon. Teknologia 
pitää nähdä oppimisen apuvälineenä, 
paremman tuloksen syntymiseen. Tek-
nologiassa on siis kyse siitä, miten 
me sitä käytämme. Parhaimmillaan se 
tarjoaa vapauksia ja henkilökohtaista 
tukea. Tärkeintä on tasapainon saa-
vuttaminen ihmisen ja koneen välille, 
sillä se on elintärkeä syvällisen op-
pimisen säilyttämiseksi.
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5    
{Oppimistila ja innovaatio} 

ViSioni on, että muutaman 
Vuoden pääStä lapSi ei 

Välttämättä enää erota 
miKä on perinteiStä oppitunteihin 

Sidottua ohjattua opetuSta. 
KoKo päiVä on Silloin KoKonaiSVal-

taiSta oppimiSta ja KaSVamiSta.
 

- ritaharjun monitoimitalon johtaja 
pertti parpala.

”
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omiStautuminen ja motiVaatio 
opiSKeluun SyntyiVät VaStuuSta 

ja VapaudeSta tehdä omia 
päätöKSiä SeKä oSalliStumiSeSta 

oppimateriaalin KeräämiSeen 
(oppilaiden haaStattelut).

- iteC: iSrael, CaSe Study report
(KäännöS: julianna neVari)

”

jakaa oppimisen erilaisiin hajautet-
tuihin luokkiin, ympäri koulua. Koulu 
toimii näin ollen tukena ja pedago-
gisena keskuksena. Ajatuksena hajau-
tetuissa kouluissa on, että koulu 
viedään sinne, missä sitä milloinkin 
tarvitaan. 

Vaikka luokka itsessään muuttuu, on 
se aina kuitenkin yhdessä tekemisen 
ja kasvokkain tapahtuvan vuorovaiku-
tuksen paikka. Suomessa luokkatila  
ilmoitetaan neliömetreinä oppilasta 
kohden. Kuuskorven väitöskirja (2012, 
133) on linjassa Heppell ym. (2004,14-17) 
ajatusten kanssa, missä 60m2:n luok-
kahuone jää liian pieneksi oppimi-
sen aktiivisen ja dynaamisen luonteen 
vuoksi. Tulevaisuudessa yhä enemmän 
ryhmääntyminen vaihtelee ja jousta-
vuus tilaratkaisuissa korostuu. (smeds 
et aL.2010, 244; opetusministeriö 2004; rt).  Kuus-
korpi (2012,142) uskoo samanaikaisopetuk-
seen suuremman joustavuuden saavut-
tamiseksi. Opettajan työpiste tilan 
keskiössä ja erilaisten sisäisten ti-
la-elementtien käyttö luovat toimi-
van oppimistilakokonaisuuden. Piispa-
sen mukaan hyvä pedagoginen ympäristö 
syntyy oppimista kehittävistä ja in-

5DynaaMinen oPetUstila:
reflektoivassa oPPiMisProsessissa oppiLas tietoisesti pyrkii opetustiLassa tiLa- ja LaitejärjesteLy-
jen avuLLa sekä aktiivisen tietoaineksen ja opetuksen kautta konstruoimaan uutta tietoa yksiLö- ja pa-
rityöskenteLyn keinoin. lUovUUtta tUkevassa oPPiMisyMPäristössä oppimisprosessissa korostuu 3–6 
oppiLaan pienryhmätyöskenteLy, jossa opetustiLan kaLuste- ja väLineratkaisut tarjoavat mahdoLLisuu-
den eriLaisten työryhmien muodostamiseen ja ryhmäprosessointiin hyödyntäen tarvittaessa useiden 
pääteLaitteiden käyttöä. interaktiivisUUtta tUkevassa oPPiMisyMPäristössä opetustiLan kaLuste- ja 
LaitejärjesteLyt mahdoLListavat jopa 40 oppiLaan suurryhmätyöskenteLyn. vuorovaikutteisen viestin-
nän ja demokraattisen ryhmäprosessoinnin tukena on muunneLtava ja joustava opetustiLa, joka tar-
joaa monien tietokanavien kautta mahdoLLisuuden vaikuttaa prosessoitavan aiheaLueen sisäLtöön. 
Lähde: marko kuuskorpi. väitöskirja 2012.
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nostavista, tutkimiseen ja kokeiluun 
perustuvilla apuvälineillä. esimer-
kiksi liikuteltavat sermit ja seinäk-
keet toimivat tilanjakajina tarvit-
taessa. 

Tilan muodolla sinällään ei katsota 
olevan suurta merkitystä. Toisaalta 
suorakulmainen tila helpottaa val-
vottavuutta ja esteettömästi tilassa 
liikkumista sekä sieltä poistumista. 
Kuuskorven mukaan kuitenkin tilan si-
säiset kalusteratkaisut nousivat tär-
keämmiksi tekijöiksi oppimisproses-
sin sosiaalistuvan luonteen vuoksi. 
(kuuskorpi 2012, 135). Tiimityöskentelyyn 
suuntaava oppimiskäsitys tukee kah-
den hengen pöytien käyttöä (vrt. trageton 
2007, 80; piispanen 2008, 127; kuuskorpi 2012, 153). 
Kuuskorven mukaan luokan perusyksikön 
muodostavat parityöskentelyyn perus-
tuva suorakulmainen, leveys-pituus-
suhteeltaan 1:2 oleva työpöytä. Li-
säksi korkeussäätö pitäisi ergonomian 
kannalta olla mahdollista. 

marika Piispanen puhuu hiljaisen työn 
paikkojen tärkeydestä. myös oleske-
luaulat läksyjen tekoon tai leikki-
miseen olivat toivottuja vanhempien 

Pedagogiikka mukautuu ja kehittyy 
aina kulloisenkin ajan mukaan (piispa-
nen 2008, 60; vrt. bergadaa 2007, 387-388,395-397; 
heppeL ym. 2004, 4-5). Kaikkien mallien ta-
voitteena on kuitenkin mahdollisim-
man hyvä oppiminen (greig & tayLor 1999,10). 
marika Piispasen (2008, 60-68) mukaan ei 
voida suoraan puhua tietystä pedago-
giikasta, vaan ne sisältävät vaikut-
teita erilaisista pedagogista suun-
tauksista. Voidaan kuitenkin sanoa, 
että useimmiten Suomessa pedagogisen 
toiminnan voidaan katsoa pohjautuvan 
johonkin klassiseen pedagogiikkaan 
(behavioristiseen, kognitiivis-kon-
struktivistiseen tai humanistis-koke-
mukselliseen). Toki on myös vaihto-
ehtoisia pedagogisia malleja, kuten 
Steiner- tai Montessoripedagogiikka, 
jotka ovat pysyneet melko muuttumat-
tomina (piispanen 2008, 61). Professori Tra-
geton (2007,81) kritisoi perinteistä kei-
notekoista tapaa opetella paikallaan 
istuen. Fyysisen oppimisen mallissa 
uskotaan luontevaan liikkumiseen so-
siaalisen oppimisprosessin tukena. 
ennen kaikkea tilalla pyritään ohjaa-
maan, mutta sen tehtävä ei ole kahlita 
vaan vapauttaa (ahvenainen et aL. 2002, 194). 

Piispanen (2008,72-73) käyttää termiä avau-
tuva oppimisympäristö, nykypäivästä 
puhuessaan. Oppiminen nähdään ongel-
maperusteiseksi, koulua ja yhteiskun-
taa lähentäväksi, oppilaslähtöiseksi, 
joustavaksi ja havainnolliseksi. Pai-
notus on ihmisen luontaisessa pyrki-
myksessä oppia. Piispanen painottaa 
ihmisten sisäsyntyistä motivaatiota, 

5.1 tilaSuunnittelu ja pedagogiiKKa toiminnan tarvetta ja uteliaisuutta. 
Tämänkaltainen, toiminnallinen, tut-
kivan oppijan näkökulmaa korostava 
oppimiskäsitys, vaatii toiminnan mah-
dollistavia tiloja ja virikkeitä sekä 
ennen kaikkea uutta ajattelumallia 
konstruktiivisen ja kokonaisvaltaisen 
aktiivisen oppimisen järjestämiseksi. 
myös Kuuskorven tutkimuksen mukaan 
(2012, 151) on jo aika siirtyä luokkatila-
ajattelusta avoimempiin ja dynaami-
sempiin pedagogisiin ratkaisuihin ja 
opetustila-ajatteluun. Hän jakaa dy-
naamisen opetustilan5 refleksiivisyyt-
tä, luovuutta ja interaktiivisuutta 
tukeviin oppimisympäristöihin (kuus-
korpi, 2012, 138-140).

Yhä enemmän tehdään yhteistyötä pai-
kallisten yritysten ja toimijoiden 
kanssa. Jos koulu avautuu vielä enem-
män, voi tulevaisuudessa sponsoroitu 
koulu muuttua osaksi koulunarkea. Yksi 
esimerkki yhteiskunnan ja koulujen 
välisestä yhteistyöstä on nähtävil-
lä Suomessa jo nyt. maailman johtavan 
tietotekniikkayrityksen Microsoftin, 
tulevaisuuden koulu– hanke tuo uusia 
välineitä ja tapoja kouluihin ja toi-
saalta kasvattaa työelämään entistä 
taitavampia osaajia. Tämänkaltainen 
avautuminen johtaa uusiin keskustelun 
aiheisiin pedagogiikassa ja toiminto-
jen toteuttamisessa. Tärkeä kysymys 
on Piispasen sanoja lainaten: ”Kuka 
hyötyy ja kenestä? Ja missä määrin 
hyötynäkökulma on ylipäänsä suvaitta-
vaa?” (piispanen 2008, 73).

innoschool (smeds et aL. 2010, 245-246) hank-
keessa syntynyt konsepti Oppiva alue, 
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VaSta Kielen murtueSSa Saan 
KoSKetuKSen Siihen, mitä ei Voi 
ilmaiSta. Vain raKenteen mur-

tueSSa onniStun SaaVuttamaan 
Sen, mitä raKenne ei taVoittanut.

- braSilialainen Kirjailija 
ClariCe liSpeCtor

oSmo Sipari ja paaVo 
Kaipainen: eSpoonlah-
den yhteiSKoulu 1974. 
luVulle tyypillinen 
maiSemaluoKKa, joSSa 
tiloiSta tehtiin aVoimia, 
luoKKahuoneet liitet-
tiin laSiSeinillä Käytä-
Viin ja tilaa rajattiin 
KaluSteilla. tilojen 
SeinättömyyS johti me-
luhaittoihin, miKä aihe-
utti tilojen toimimat-
tomuuden.K

uv
a 

10
: w

w
w

.m
fa

.fi

”

Luokkahuoneen kehitys on saanut vai-
kutteita eri aikakausilta ja aikakau-
den ajattelutavoista. 1800-luvun ajan 
tiukkaan kasvatusperiaatteeseen pe-
rustuva luokkahuone on pysynyt lähes 
muuttumattomana kalusteratkaisuil-
taan ja perusopetustilan suorakul-
miomaiselta 54-60 neliön muodoltaan. 
mark Dudekin mukaan alakoulusuunnit-
telun arkkitehtuuri voidaan luokitel-
la pedagogisiin typologioihin (meska-
nen 2008,9). 

1930-luvulla funktionalistisen tyy-
lin mukaisesti yleistyi koulutyyppi, 
jossa tilat jaettiin omiin siipiinsä 
funktionsa mukaan. Tällainen typolo-
gia perustui tarkkaan huonetilaohjel-
maan, missä määriteltiin huonemäärää 
ja –koko. Suunnittelu perustui täy-
sin funktionaalisiin alueisiin, joi-
ta määritteli eri ikäryhmät. Tarkat 
määräykset rajoittivat suunnittelua 
ja tilat jäivät usein anonyymeiksi. 
Painopiste näkyy aikuisten tarpeilla, 
kuten turvallisuudella. Lapset jäivät 
toissijaisiksi. (meskanen 2008,9).

Dudekin seuraava typologia muodostuu 
uusien pedagogisten mallien ympäril-
le (meskanen 2008,9). Tila syntyi vapaam-
min pedagogisen mallin muovaamana. 
Suomessa opetussuunnitelman muutos  
1970-luvulla ja pedagogisten mene-
telmien uudistuksen yhteydessä syn-
tyi uusia joustavampia ja muunnel-
tavampia koulutyyppejä. Koulutuksen 
päämääräksi nousi persoonallisuuden 
kehittäminen ja korostunut yksilökes-

5.2 oppimiStilan Kehittyminen ja nuorten kyselyissä. Koululla ha-
lutaan tehdä muutakin kuin opiskel-
la. Koulujen keskusmaisuus ja pitkät 
aukioloajat tuovat kuitenkin mukanaan 
kiusaamisen haasteita. Tarvitaan val-
vottuja tiloja, joissa mahdollises-
ti  mentorit, ystäväoppilaat voisivat 
toimia valvojan roolissa tai vaikka 
vanhukset.

Kokonaisuus tilojen välillä on tär-
keämpi nykypäivän oppimistiloissa, 
kuin toisistaan erillään olevat luok-
katilat. Avoimimmillaan opetusratkai-
sut tarjoavat niin opettajalle kuin 
oppijalle mahdollisuuden valita op-
pimisympäristönsä ja materiaalinsa, 
jotta he saavuttavat omat yksilölli-
set tavoitteensa (meisaLo ym. 2000, 66–67).

kuvat 8: rt. 96-10939.

samanaikaisten eri työtapojen tiLantarve opetus-
tiLassa.
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mukana alettiin puhua monitoimitalos-
ta. Koulu on aina nähty alueen iden-
titeetin ja historiallisen pysyvyyden 
merkkinä. Tätä piirrettä ei tulisi vä-
hätellä. Koulun avoimuus ympäristölle 
on tärkeä osa lähialueen luonteen ja 
asukasyhteisöjen henkisen hyvinvoin-
nin rakentumisen kannalta. 2000-luvun 
koulurakennuksia leimaa informaatio- 
ja kommunikaatioteknologian muutos 
mobiilin teknologian suuntaan. Opis-
kelu ei ole enää paikkasidonnaista ja 
oppimista voi tapahtua missä vain. 
Tieto on läsnä kaikkialla. 

5.3 2000-luVun ulottuVuudet Koulu-
SuunniteluSSa

1960 ja 1970-luvuilla paljon käytetty 
maisemaluokka ja avoimet tilaratkai-
sut eivät toimineet ja niitä kriti-
soitiin paljon meluhaitan ja keskit-
tymisvaikeuksien takia. Syitä tilan 
toimimattomuudelle oli muun muassa 
se, että opettaja oli edelleen luo-
kan edessä opettamassa. Toimistois-
sa ollaan myös koettu historian saa-
tossa negatiiviset avotilat ja niiden 
meluhaitat ovat jääneet mieleemme. 
2000-luvulla pedagogiikka ja toimin-
tatavat ovat muuttumassa, mikä vaatii 
avoimempia tilaratkaisuja mahdollis-
taen projektilähtöisen työskentelyn. 

Tämän päivän ympäristötietous on nos-
tanut tehokkuusajattelun puheenai-
heeksi ja on tilojen muuttumisen taus-
talla. Tehokkuusajattelussa jokainen 
ylimääräinen neliö kuormittaa ympä-
ristöä ja siksi on alettu sulautta-
maan erilaisia toimintoja keskenään. 

Toinen tehokkaasti toimiva ratkaisu 
on käyttää ympärillä olevia palvelui-
ta ja laajentaa koulu ulkopuolelle. 
Tulevaisuudessa kouluissa käytetään 
yhä enemmän ympäröiviä palveluita, 
jolloin tiloissa ei aina ole kaikki 
paikalla. Toimistoissa ollaan huomat-
tu, että tilat ovat tyhjillään jopa 
60% päivästä. Uudet monikäyttöiset 
tilat tuovat uusia rakenteita, jois-
sa vapaa-aika ja opiskelu yhdistyvät 
uudella tavalla. Tehokkaat tilat siis 
antavat mahdollisuuden miettiä tiloja 
uudelleen, myös hyvinvoinnin ja el-
vyttävän ympäristön näkökulmasta. (te-
kes 2012,10). Tehokkuuden lisäksi pitäisi 
siis puhua enemmän tilojen ennaltaeh-
käisevistä ominaisuuksista. 

Tilojen sulautuminen toisiinsa ja 
yhteinen käyttö tuo kuitenkin uusia 
haasteita kokonaisuuden rakentumisel-
le. Käyttäjälähtöisellä osallistumi-
sen periaatteella voidaan saada en-
siarvoisen tärkeää tietoa, miten tila 
voisi toimia parhaiten heidän mieles-
tään. Käyttäjät saattavat olla jopa 
yllättävän avoimia uusille ratkai-
suille. 

monitoimiajattelu vaatii kuitenkin 
kriittistä pohdintaa, sillä käytän-
nönjärjestelyjen merkitys ja ainee-
seen virittävä ympäristö ovat edelleen 
tilasuunnittelun kannalta merkittäviä 
(kuuskorpi 2012, 134; piispanen 2008, 120). Tilan 
muuntuvuus tulee yhä tärkeämmäksi kun 
yksilölliset tavat oppia nostetaan 
keskiöön. Tilojen muuntuvuus ei kui-
tenkaan saa tapahtua tulevaisuudessa 
toiminnan kustannuksella. Yksi tila 
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keisyys.  Hallikoulussa oli toiminnot 
kokoava keskusaula, jonka ympärille 
muut tilat sijoittuivat. Toinen uusi 
koulumalli oli solukoulu, jossa ti-
lat jaettiin itsenäisiin opintoryh-
mille varattuihin luokkahuoneisiin. 
Solutyypin koulussa myös tilojen ma-
taluus ja pienuus koettiin helpommin 

hallittavaksi ja lapsen mittakaavaa 
vastaavaksi (arkkitehtuurimuseo). Rehtori 
ja edelläkävijä Francis O´Neil ava-
si suljetut luokat yhteisiin tiloi-
hin. Syntyi avoimempi pohjaratkaisu 
ja suurempia opetustiloja erikoisai-
neille. Painopiste kääntyi oppilai-
den ja lasten tarpeisiin. esimerkkinä 
avoimuudesta oli 1970-luvulla maise-
maluokka, joka voitiin jakaa liiku-
teltavilla seinillä pienempiin osiin. 
Tiloista tuli kokonaisuudessaan avoi-
mempia. Lasiseinien avulla yhdistet-
tiin luokat käytäviin ja pienryhmät 
saivat omat tilansa. Solujärjestel-
mään perustuva koulu alkoi yleisty-
mään yhä enemmän 1970-luvulla. (ark-
kitehtuurimuseo, kouLurakentamisen historiaa 
2011; meskanen, 2008,9; mark dudek, schooLs and 
kidergartens, a design manuaL).

Dudekin kolmannessa typologiassa ark-
kitehdin omat lapsuuden kokemukset ja 
ajatukset oppimisesta näkyivät kou-
lusuunnittelussa. Koulut olivat ko-
konaisuuksia, joissa tiloilla joh-
datettiin haluttuun lopputulokseen.  
esimerkiksi vaihtoehtopedagogien mon-
tessorin ja Reggio emilian pedagogi-
set lähtökohdat ohjaavat tilojen suun-
nittelua. molemmissa malleissa tilat 
nähdään  tärkeinä oppimista ohjaavina 
tekijöinä. Ne ohjaavat luonnolliseen 
taipumukseen oppia oikein suunnitel-
tuina. Kolmannessa typologiassa ark-
kitehtuuri perustuu siis käyttäjien 
aktivointiin ja rohkaisevaan interak-
tioon: tilojen ja pedagogiikan keski-
näiseen sulautumiseen. (meskanen, 2008,9).

1900-luvulla yhtenäisen peruskoulun 

oPPiMisPyraMiDi: opitun pysyvyys eri opetusme-
neteLmissä.  kuva 11: nationaL training Laborato-
ries. kuvan muokkaus tekijän.

pasiivisesta LuokkatiLasta dynaamiseen opetus-
tiLaan. kuva 12: marko kuuskorpi 2011. kuvan 
muokkaus tekijän.

lUokkatila
- staattinen tiLa

- pysyvät 
kaLusteratkaisut
- sisäLtösidonnai-
nen työskenteLy

- teknoLogia 
erityistiLoissa

- yksiLöpainottei-
suus

oPetUstila
- dynaaminen tiLa

- muunneLtavat 
kaLusteratkaisut
- tiLannesidonnai-
nen työskenteLy

- teknoLogia integ-
roitu tiLaan

- yksiLö- ja ryhmä-
työpainotteisuus

LUENTO 5%

LUKEMINEN 10%

AUDIOVISUAALINEN 20%

DEMONSTRAATIO 30%

KESKUSTELU 50%

TEKEMÄLLÄ OPPIMINEN 75%

TOISTEN OPETTAMINEN 90%

PASSIIVISESTI 
OPPIMINEN

OSALLISTUMALLA OPPIMINEN



44

D
IS

C
O

VE
R

D
EF

IN
E

D
ES

IG
N

D
EL

IV
ER

ju
Li

a
n

n
a

 n
ev

a
r

i /
 a

va
u

tu
va

 o
pp

im
is

ti
La

 / 
 o

iv
a

Lt
a

m
o

  /
  2

01
3

SoluKoulu 

kaavioita kouLurakennuksen perusratkaisuista. kuva 13: rt 96-10939. 
kuvan muokkaus tekijän.

KäytäVäKoulu aVotilaKoulu KampuSKoulu halliKoulu SatelliittiKoulu 
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6engLannissa vuonna 2003 aLoitettu bUilDing scHools for tHe fUtUre (bsff) -ohjeLma, jonka tarkoi-
tuksena on uudistaa tai rakentaa kokonaan uudeLLeen maan kaikki yLemmän asteen kouLut seuraavan 
10-15 vuoden aikana. (meskanen 2008, 18) 

• inspiroiva ja tarjota virikkeitä oppiLaiLLe ja työntekijöiLLe 
• joustava ja Lyhytaikaisten tarpeiden mukaan muunneLtava 
• sopeutumiskykyinen pidemmän aikaväLin muutoksiin 
• Liikuntarajoitteiset ja muut vammaiset huomioonottava 
• yhteisön käyttöön suunniteLtu kouLupäivän uLkopuoLeLLa
• hyvin suunniteLtu myös ympäristöLtään, vastattava vähintään nykyisiä Laatuvaatimuksia 
• turvaLLinen, vaaraton ja kestävän kehityksen mukainen 
• mahdoLLisuus Lisärakentamiseen tuLevaisuudessa

innovaatiotutkijan ja yrittäjän matti 
Sivusen mukaan parannus entiseen voi 
olla suurempi tai pienempi tai jotain 
niiden väliltä (www.innovaatioLuotsi.com).  
Oppimisympäristön laaja muutos aset-
taa toimijat uuteen järjestykseen. Ky-
seessä on organisaation tasoinen muu-
tos. Opettajan asema ja auktoriteetti 
myös muuttuvat. muutos on meistä kai-
kista kiinni, yksi ihminen ei sitä 
voi muuttaa. Säädökset määrittelevät 
johonkin pisteeseen saakka muutoksen 
pakon, mutta innovaatiot eivät leviä 
ilman toimijoiden omaa halua. Tah-
totila on suurin muutosta eteenpäin 
viemä voima.  

vanhaa ja uutta vai muuttamassa sys-
teemiä kokonaan? 

Tälläkin hetkellä Suomessa on käyn-
nissä muutamia muutosta ohjaavia 
hankkeita ja projekteja: pienen mit-
takaavan pilotteja ja tutkimuksia. 
Tällainen kokeilukulttuuri on todella 
tärkeä innovoinnin kannalta. Kokei-
lu tekee  innovaatiosta konkreettisen 
ja antaa välittömiä tuloksia. Jotta 
yksittäisistä kokeiluista päästäisiin 
rakenteellisiin muutoksiin, pitää ko-
keilu asettaa olemassa olevaan jär-
jestelmään (rönkä et aL. 2011,9). innovaatio 
on usein tulos innostuneesta ja kehit-
tävästä toiminnasta ihmisten kesken. 

ei voi muuntua kaikkeen. Siksi pi-
tää vakavasti miettiä, voisiko tiloja 
jakaa jollakin uudella tavalla ilman 
lisäneliöitä. erilaiset tilat takaa-
vat sen, että ovi saadaan suljettua, 
kun on tarve. Lasipintaa ei tarvita, 
jos avoimuus on ratkaistu jollakin 
muulla tapaa. Keskeiseksi tulee kysy-
mys, millaiset tilaratkaisut tukevat 
käytettyä pedagogiikkaa.

vuonna 2003 englannissa järjestettiin 
valtion tukema ja opetusministeriön 
vetämä ohjelma, Building Schools for 
the future6 (bsff). Sen tarkoituksena 
oli uudistaa ja rakentaa uudelleen 
koulut luoviksi ja oppilaita inspi-
roiviksi oppimisen ympäristöiksi. 
Ohjelmalla oli suuri merkitys uuden 
laatustandardiston synnyssä ja kou-
lujen kokonaisvaltaisessa kehitykses-
sä (meskanen, 2002, 18). Tutkimuksen kautta 
nouseviksi teemoiksi suunnittelussa 
muodostuivat inspiraatio, innovaa-
tio, koulu käyttäjiä varten ja tä-
män päivän koulu. Tiloja ohjaaviksi 
tekijöiksi muodostuivat joustavuus, 
muunneltavuus, opiskelusolut, sisäpi-
hat, ulko-opiskelutilat, mukavuus ja 
hyvinvointi sekä kestävyys ja kestävä 
kehitys. Näiden pohjalta syntyi ske-
naario ”Koulu koulussa” (school within 
school) ja koulurakennuksen jakaminen 
pienempiin osiin, eli opiskelusolui-
hin (learning clusters). Alakoulun 
pohjaratkaisut jakautuvat paviljon-
ki tyyppiin, lineaariseen tyyppiin ja 
syvälineaariseen tyyppiin.

Tutkija Suvi Nenonen (kontrahti 2007,21) 
puhuu siitä, että vain neljännes tie-

totyöstä ja uuden luomisesta tehdään 
yksin ja loput syntyy yhteistyön tu-
loksena. Ryhmätyöhön kannustaminen 
ja kohtaamistilojen monimuotoisuus 
auttavat siirtymään yhä yhteisölli-
sempään suuntaan. marko Kuuskorven 
(2012,78) mukaan opettaja luo olosuh-
teet erilaisissa oppimisympäristöissä 
liikkumiseen ja näin tukee yhteistyö- 
ja vuorovaikutusprosessia. Koulu ver-
kostostoituu, mikä tarkoittaa, että 
koulu avautuu yhteiskuntaan ja muihin 
toimijoihin. verkostokoulussa oppijat 
ovat itse vastuussa oppimisestaan ja 
oppiminen perustuu omien kiinnostuk-
sen kohteiden hyödyntämiseen. Opet-
tajat ovat verkostokoulussa oppimis-
ta tukevia organisoijia ja heillä on 
aikaa yhä enemmän yksilöohjaukseen. 
Sekä oppijoiden että opettajien työ 
perustuu tiimityöhön eli verkostotyö-
hön. Koulu muuttuu suljetusta laitok-
sesta yhä enemmän palveluiden keskit-
tymäksi. (seppo heLakorpi, 2001.)

5.4 innoVaatiot muutoKSeSSa

muutos ei saa koskaan olla itseisar-
vo, vaan prosessi parempaan tilantee-
seen. Pitää siis myös pysähtyä miet-
timään, mikä muutoksen sai aikaan ja 
mikä oikeastaan kaipaa muutosta. 

innovaatio eli oivaltava uusi idea 
vaatii selkeää strategista ajattelua. 
innovaatiot voidaan jakaa vähittäi-
siin ja radikaaleihin innovaatioihin. 
Leadbeater (2011) on luonut analyysi-
kehikon sosiaalisten innovaatioiden 
strategioiden valitsemiseksi. Olem-
meko parantamassa vai yhdistelemässä 
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uudet, entiStä jouStaVammat tilat 
mahdolliStaVat monipaiKKaiSen, yh-

teiSölliSen ja yKSilölliSen oppimiSen 
SeKä tiimiopettajuuden. tilat Voidaan 
muuntaa jouStaVaSti erilaiSiin oppi-
miStilanteeSeen. tilan ViihtyiSyyS ja 

liSääntynyt yhteiStyö innoStaVat niin 
opettajia Kuin oppilaitaKin. 

- ubiKo-hanKKeen projeKtipäälliKKö 
heiKKi Kontturi

iteC (innoVatiVe teChnologieS for an 
engaging ClaSSroom): euroopan laa-
juinen tuleVaiSuuden luoKKahuone- 
projeKti

muuttuVa oppimaiSema- hanKe muKa-
na iteC –hanKKeen KolmanneSSa pilo-
tointiSyKliSSä 2012.

ubiKo demo, oulu 2012-2013; arKKiteh-
titoimiSto lumiSet

muuttuVa oppimaiSema- hanKKeen 
aihealueena on opettajalähtöinen 
KouluSuunnittelu tilojen ja KaluS-
teiden oSalta SeKä uuSien opettajan 
tarpeet huomioiVan innoVatiiViSten 
teKnologioiden Suunnittelu ja teS-
taaminen opetuKSeSSa.
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kuva 17: © arkkitehtitoimisto lumiset architects ltd

the future ClaSSroom lab by european SChoolnet. 
tämä projeKti on oSa Cpd lab- projeKtia, joSSa Suunnitellaan täydennySKou-
lutuSmateriaalia oppimaiSema-ajattelun tueKSi. tämä tehdään yhteiStyöSSä 
iteC- hanKKeen KanSSa.

tuleVaiSuuden iSoKoKoinen luoKKahuone on jaettu Viiteen VyöhyKKeeSeen ja 
liSäKSi VuoroVaiKutteiSeen huoneeSeen.
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perinteinen tila luomaan Vuo-
roVaiKutuSta perinteiSen ja 
uuden Välille.

preSent
mahdolliSuuS Käydä töitä läpi 
ja KeSKuStella niiStä.

inVeStigate
jouStaVa alue ryhmä- tai pro-
jeKtityöSKentelylle. aineluo-
Kat.

Create
mediatila Videoiden, muSiiKin 
teKoon. 

exChange
pienryhmätyöSKentelylle. 
KannuStaa tiimejä työSKente-
lemään KeSKenään.

deVelope
Vapaan oppimiSen alue. Kohtaa-
miSalue.
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”
we belieVe that the phySiCal 

enVironment maKeS a differenCe 
to the way we aCt in the world. 

therefore we uSe interior deSign 
aS aCtiVe tool to Create Change - 

whether it ComeS to urban SpaCeS, 
SChoolS or worKplaCeS. 

- roSan boSCh Studio

ruotsi, vittra schooL brotorp 
rosan bosch, 2012 
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Strukturen set skråt fra siden

Diagramatisk opstalt

Vittra skole Brotorp
23 april 2012Plan 0 1:100
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6
{Oppimistilan ulottuvuudet} 

ei ole Syytä aliarVioida 
Värien KyKyä herättää Suurina 

pintoina ja Volyymeina 
VoimaKKaita mielleyhtymiä. 

lopulta Suunnittelijan hyVä maKu, 
KoKemuS ja herKKyyS Värin 

tilalliSelle olemuKSelle oVat ratKaiSeVia, 
ei niinKään jäyKät teoriat Värien pSyKolo-

giSiSta VaiKutuKSiSta.

- arnKil 2007

”
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6.2 ValaiStuS ja Vireyden Säätely
Rakennustietomääräyskokoelmassa mai-
nitaan ”Hyvään sisävalaistukseen 
kuuluu sekä oikea valon laatu että 
myös riittävä valon määrä ja häikäi-
syn estäminen.” (sit 63-610044.2007,4). Hyvä 
valaistus ei rasita silmiä tai oh-
jaa lepoon, kun pitää toimia. Hyvällä 
valon ja varjon yhteisvaikutuksella 
hahmotamme tilan sellaisena kuin se 
on. Opetustiloissa pyritään valoisaan 
yleisilmeeseen ja avataan näkymä ulos. 
Päivänvalon tulisi jakautua mahdol-
lisimman tasaisesti ja mahdollistaa 
valon säätely ja rajoittaminen. Le-
vollinen ja kontrasteiltaan hallittu 

7inDUktiosilMUkka on kuuLovammaisten apuväLine, joka siirtää äänen sähkömagneet-tisen kentän vä-
LitykseLLä kuuLokojeen vastaanottokeLaan. siLmukkaa käytettäessä kuuLokojeen oma mikrofoni kyt-
keytyy pois, joLLoin tiLassa oLevat häiriöäänet eivät häiritse kuunteLua. ääni siirtyy puhtaasti iLman 
häiriöitä ja sopivaLLa voimakkuudeLLa, joLLoin kuuLokojeen käyttäjän on sitä heLppo seurata.
Lähde: kuuLoLiitto ry. 2012, 4. esteetön kuunteLuympäristö.

vyys saadaan minimoitua. Avotiloissa 
liikkuminen ja kalusteiden järjestely 
aiheuttavat häiritsevää melua. myös 
yksityisyyttä vaativat puhelinkeskus-
telut vaativat akustiikaltaan paljon.
Akustisen suunnittelun tavoitteena on 
luoda olosuhteet, jossa keskittyminen 
työpisteessä ja sen läheisyydessä on 
helpompaa. (nenonen et aL. 2012, 49.)

Pelkkä kuuntelu vuorovaikutuksessa ei 
riitä, vaan ihmiset seuraavat myös 
toistensa eleitä, ilmeitä ja suun 
liikkeitä (kuuLoLiitto ry. 2012,3). Saavut-
taakseen optimaalisen ääniympäristön 
se vaatii myös valaistukselta tarkoi-
tuksenmukaisuutta. 

d
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e

näköympäristö luo miellyttävän työym-
päristön (rt 07-10912. 2008,3). 

eU:ssa on vuoden 2003 jälkeen ollut 
yhteinen ohjeistus työtilojen valais-
tukselle (en 12464-1). Standardit ovat 
hyvä lähtökohta valaistuksen määrit-
telylle, mutta valon positiivisten 
vaikutusten maksimoimiseksi tarvitaan 
kuitenkin voimakkaampia valaistusta-
soja. valon käyttö opetustilassa voi-
daan jakaa työtasojen valaistukseen, 
kattojen epäsuoraan valaistukseen, 
pystypintojen valaistukseen, sylinte-
rivalaistukseen sekä tauluvalaistuk-
seen (fagerhuLt.fi). 

Näkö- ja kuulovamma lisää opetusti-
lan valaistuksen merkitystä. Yleis-
valon sekä tauluvalaistuksen pitää 
olla riittävä. Työpisteiden sijoit-
telulla voidaan myös parantaa opet-
tajan kasvojen näkyvyyttä. Työpisteet 
kannattaa sijoittaa ikkunan puolelle, 
jolloin valo tulee oppilaan takaa. 
(anttiLainen 2009, 50). 

Yksilöitä korostavassa ympäristös-
sä myös valaistuksen säätelymahdol-
lisuus lisää tilan joustavuutta ja 
käyttäjätyytyväisyyttä. Työpisteiden 
himmenettävä valaisin laskee käyt-
täjävalitukset käyttäjätyytyväisyys-
tutkimuksessa lähes nollaan (nenonen et 
aL. 2012, 60). Yksilöllisten erojen huomi-

6.1 ääniympäriStöt ja aKuStiiKKa

”Hyvän oppimisympäristön perusta ovat 
hyvät rakenteelliset olosuhteet: tar-
koitukseen sopiva akustiikka, hyvä 
äänieristys, alhaiset melutasot, hyvä 
sisäilma sekä mahdollisuus hyviin 
työskentelyasentoihin, kalusteiden ja 
välineiden oikea mitoitus ja sijoit-
telu.” (saLa et aL. 2012). äänen merkitys 
on nykypäivän opetustiloissa erit-
täin tärkeä osa suunnittelua, koska 
opetustavat ovat muuttuneet ja tie-
toisuus akustiikasta kasvanut. Ope-
tus on aina perustunut opettajan pu-
heelle ja oppilaiden kuuntelemiselle. 
Nykyään tilanne monimutkaistuu, kun 
opetus on yhä enemmän vuorovaikutusta 
ja opettajan paikka vaihtelee tilas-
sa. Toisinsanoen nykypäivänä tilojen 
avoimuus, läpinäkyvyys ja joustavuus 
aiheuttaa ristiriitoja  akustiikan 
optimoimiselle (ecophone 2012).

Kuunteluolosuhteet muodostuvat eri-
laisten tekijöiden yhteisvaikutuk-
sesta. Kaikuisuus tilassa vaikuttaa, 
miten ymmärrämme puheen. Puhetta kuun-
nellessa jälkikaiunta-ajan tulee olla 
tarpeeksi lyhyt, jotta se ei häiritse. 
Taustamelu eli häiriöäänet kuten il-
mastoinnin surina eivät saisi ylittää 
15-16dB eroa. äänen eristyksellä eli 
rakenteiden tiiviydellä voidaan erot-
taa meluasteita toisistaan. Tehokkain 
tapa erotella äänen tasoja toisistaan 
on tilojen ja toimintojen järkevällä 
sijoittelulla. myös kuulovammaisten 
apuvälineet, induktiosilmukat7 vaa-
tivat etäisyyttä toisistaan, jolloin 
toimintojen sijoittelussa pitää huo-

mioida myös niiden asettelu. Kuun-
teluolosuhteisiin kuuluu myös toki 
puhekulttuuri ja esteettömässä ympä-
ristössä pitäisi antaa toisten puhua 
asiansa loppuun, sillä päällekkäinen 
puheääni häiritsee kuulovammaisia. 
(kuuLoLiitto ry. 2012, 2-3).

Tehokkuutta lisäävä avotila-ajattelu 
on aiheuttanut ääniympäristön moni-
mutkaistumista. On tärkeää luoda toi-
mintaa vastaavia tilanteita, jotta 
opiskelu ja työnteko olisi sujuvaa. 
Keskittymistä vaativissa avotiloissa 
puheyksityisyyden saavuttamiseksi pi-
tää huomioida katon vaimennusmateri-
aalin ja pystypintojen, kuten sermien 
riittävä määrä. myös riippuvat ele-
mentit tai omaa työpistettä jakavat 
elementit sekä puhetta hyvin peittävä 
peittoääni auttavat avotilassa kes-
kittymiseen. Peittoääni tarvitaan, 
jos ei tarvita pöytien välistä keskus-
telua, vaan keskitytään vain työhön 
avotilassa. Peittoääni voidaan hoitaa 
avotilassa esimerkiksi ilmanvaihdos-
ta tulevalla taustaäänellä tai hen-
kilökohtaisilla kuulokkeilla. (nenonen 
et aL. 2012, 50). Kouluissa vuorovaikutus 
luo haasteita tilaan, mutta silloin 
käyttäytymissäännöt nousevat ensisi-
jaisiksi. 

Avotilaan siirtyminen toimistoissa on 
korostanut meluhaittoja. Jos tila on 
avoin ja siellä työskentelee monia 
ryhmiä, pitää huomioida erityisesti 
ryhmätyöpisteiden sijoittelu toisis-
taan. Jos kohtaamisen tiloja käytetään 
myös työskentelyssä, pitää miettiä 
tarkkaan, miten puheäänten häiritse-



en 12464-2 Standardin muKainen ValaiStuS
lähde: fagerhult

philipS, SChoolViSion-ValaiStuSratKaiSu: järjeS-
telmä pyrKii toiStamaan luonnolliSen päiVänVa-
lon dynamiiKKaa luoKKahuoneeSSa.

järjeStelmä teStattiin oSana itSenäiStä tut-
KimuSta, jonKa SuorittiVat hampurin paiKalliS-
hallinto ja uniVerSitätSKliniKum hamburg-ep-
pendorf. Vuoden KeStäneeSeen tieteelliSeen 
KoKeeSeen oSalliStui yhteenSä 166 oppilaSta ja 
18 opettajaa. Säätelemällä laSten VireyStaSoa 
ja liSäämällä ympäröiVän Valon määrää päiVän 
aiKana Saatiin parempia oppimiStuloKSia. 

Kuva 29: www.lighting.philips.fi Kuvan muokkaus tekijän. 

paremmalla ValaiStuKSella VaSta Saadaan poSitii-
ViSia tuloKSia aiKaan.

luKunopeuS  parani

Virheiden   laSKi
eSiintyVyyS  

 
hyperaKtiiVinen  laSKi
Käyttäytyminen

35%

45%

76%

kuva 22-25: saLa 
eeva rantaLa Lee-
na m. opetustiLo-
jen akustiikka ja 
ääniergonomia 
-tutkimuksesta 
toteutukseen
työsuojeLura-
haston hanke 
nro 109292.

havaittujen ääniergonomisten riskitekijöiden prosentuaaLinen osuus (%) tutkituista 
riskitekijöistä Luokittain suuruusjärjestyksessä.

opetuksessa käytettävien Laitteiden ja rakennukseen Liittyvien Laitteiden meLuLäh-
teet.

opettajien arvio Luokassa kuuLuvasta meLusta ja sen häiritsevyydestä, kun meLu on 
erittäin tai vähintääkin jonkin verran häiritsevää. 1 ennen interventiota ja 2 interven-
tion jäLkeen. n=8

viimeisen kuukauden aikana iLmenneitä ongeLmia oppiLaiden käyttäytymisessä, jotka 
esiintyvät usein tai hyvin usein ennen ja jäLkeen intervention. n=112.
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6.4 oppimiSVälineet ja -teKnologia
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merkittävänä osana kun taas oppilaat 
pitävät aktiivitaulusta. Ristiriita 
kertoo tästä ajasta ja teknologian 
merkittävästä kehityskestä. Digilap-
sille teknologia on tullut niin vah-
vaksi osaksi heidän arkielämää, että 
se näkyy myös heidän tavassaan oppia. 
Kokonaisuudessa tärkeintä on kuiten-
kin välineiden tarkoituksenmukaisuus 
(kuuskorpi, 2012, 143).    

Teknologian muuttuminen mobiiliksi 
antaa vapauden liikkua tiloissa, mikä 
ennen ei ollut mahdollista. vuorovai-
kutusteknologia, eli teknologia joka 
on sulautettu ympäristöön, havaitsee 
oppijat ja reagoi heidän toimintaan-
sa (raisamo 2011). Horizon Report, 2012 
Higher education edition – julkaisus-
sa todetaan, että 2-3 vuoden kuluttua 
pelit ovat osa oppimisympäristöä sekä 
4-5 vuoden kuluttua liikkeen tunnis-
tavat laitteet ovat osa opetusmaise-
maa. Teknologian sulautuminen ympä-
ristöön huomaamattomasti luo tilasta 
aktiivisen toimijan osana oppimista. 

Oppimisprosessin muuttuminen yhä 
henkilökohtaisemmaksi muuttaa myös 
päätelaitteet yksilöiden tarpei-

Uudet oppimikäsitykset sekä opetus-
välineet ovat syrjäyttämässä aikai-
sempia kiinteästi koulutilaan kuu-
luvia välineitä kuten pulpetteja ja 
liitutalua. Laitteiden kehitys muut-
taa niin opettajien kuin oppilaiden-
kin käsityksiä oppimistilan tarpeis-
ta. Teknologian käyttö perinteisten 
menetelmien sijaan jakaa ajatuksia 
nuorten ja aikuisten välillä. Piispa-
sen (2008,128) ja Kuuskorven (2012,143) tut-
kimuksista nähdään, että opetuksesta 
vastaavat pitävät edelleen liitulaua 

taan niin aivoja kuin rankaakin. Toi-
mintaympäristön muokattavuus  aina 
tilanteen vaatimalla tavalla mah-
dollistaa optimaalisimmat tilanteet, 
jolloin ei tarvitse ponnistella pu-
huakseen tai kuunnellakseen (saLa et 
aL. 2012,5). Tarkoituksenmukaisuus luo  
stressittömän ympäristön, missä voi 
keskittyä opettamiseen ja oppimiseen. 

Kun tarkoituksenmukaisista tiloista 
huolehditaan kokonaisuuksina, voidaan 
ennaltaehkäistä kuulohaittoja, ää-
niongelmia, sairaspoissaoloja ja jopa 
kroonisia sairauksia. 
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6.3 ergonomia ja liiKKuVuuSoiminen voidaan hoitaa 300lx toimis-
ton yleisvalaistuksella ja suurempi 
valaistuksen määrä kannattaa hoitaa 
paikallisin lisävalaisimin. Säätö-
mahdollisuuksia saadaan portaattomil-
la valaistussäätimillä, erillisillä 
katkaisimilla, säädettävillä valai-
sinryhmillä sekä hankkimalla narukat-
kaisimella varustettuja valaisimia, 
joissa voidaan ylä- ja alavaloa sää-
tää erikseen valaisinkohtaisesti.

valon on todettu vaikuttavan ihmisen 
vireystilaan merkittävällä tavalla. 
valon määrän ja värilämpötilan on to-
dettu vaikuttavan käpylisäkkeen erit-
tämän hormonin melatoniinin tuotan-
toon. Hormoni ohjaa unen ja valveen 
vuorottelua sekä elimistön reagoimis-
ta vuodenaikoijen vaihteluun. Aktii-
vinen tila ja vireä mieli saadaan voi-
makkaalla valkoisella valolla, mikä 
sopii työntekoon. Heikosti valais-
tu tila lämpimän sävyisellä valolla 
taas ohjaa elimistöä rauhoittumaan ja 
lepoon. (sit 63-610044.2007,3.) Tila on siis 
suunniteltava tarkoitusta vastaavaksi 
tai sitten luoda järjestelmä, jolla 
pystytään vaikuttamaan valon sävye-
roihin. 

Työn sujuvuus, helppous ja sopiva 
kuormitus ovat ergonomiaa parhaim-
millaan. Työterveyslaitoksen mukaan 
ergonomia määritellään seuraavalla 
tavalla: ”Ihmisen ja toimintajärjes-
telmän vuorovaikutuksen tutkiminen ja 
kehittäminen ihmisen hyvinvoinnin ja 
järjestelmän suorituskyvyn parantami-
seksi”. Käytettävyyden testaukset ja 
estettömät ympäristöt luovat arkielä-
män sujuvuuden. 

Kouluissa aikaisemmin istuttiin kou-
lun penkillä tuntikausia ja siksi 
tuolin ergonomia nousi tärkeimmäksi 
tekijäksi. Nykyään säädeltävien pöy-
tien avulla voidaan ottaa erilaiset 
yksilölliset tarpeet paremmin huomi-
oon. Ergonomiassa tärkeintä on, että 
erilaista toimintaa on suhteessa yhtä 
paljon. istuminen paikallaan koko 
päivän tietokoneen tai kirjan äärellä 
ei ole minkään kalusteen kanssa ergo-
nomista.

Uuden koulun toimintaan ohjaava ope-
tus tuo siis uusia ergonomisia ulot-
tuvuuksia työskentelyyn. Työasentoa 
vaihtamalla päivän aikana notkiste-
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6.5 tilaSSa liiKKuminen
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Liikkumalla tiloissa herätetään mie-

likuvitusta ja luovuutta. Näin myös 
tila voi toimia aktiivisena oppimisen 
välineenä. (anttiLainen et aL. 2009, 56).

visuaaliset yhteydet tilojen välil-
lä luovat ei tovotun käyttäytymisen 
vähenemisen ja näin lisäävät passii-
vista valvontaa. Filosofian tohtori ja 
Helsingin kaupungin opetusviraston 
uudisrakentamisen johtava arkkitehti 
Kaisa Nuikkinen uskoo, että  arkki-
tehtuurilla jäsennellään ja säädel-
lään sekä tilaa että sitä, mitä ti-
lassa tapahtuu (oppimaisema.fi).  

Sokeiden ja vaikeasti heikkonäköis-
ten henkilöiden suunnistamista hel-
pottavat erilaiset äänilähteet ja 
akustisten olosuhteiden muutokset. 
Äänilähteitä on suunnattomasti, ja 
niitä voidaan suunnitella tarpeelli-
siin kohtiin. Ympäristöjen ja tilojen 
suunnittelussa kuulonkäytön mahdolli-
suudet ohjaavana tekijänä kannattaa 
ottaa huomioon. Hälyäänien välttämi-
nen on kuulolaitetta käyttävien kan-
nalta oleellista. Pintamateriaaleil-
la ja kelluvilla lattioilla voidaan 
vähentää häiritsevää kopinaa, kaikua 
ja muuta puhetaajuuden ulkopuolella 
olevaa hälyä. (kva-arkkitehdit, hankesuunni-
teLma).

Kokonaisuudessa tulisi pyrkiä ”rehel-
liseen” ympäristöön eli ympäristöön, 
joka on sitä mitä se on. Turhat la-
sipinnat, häikäisyt ja peilit aiheut-
tavat sekavuutta. Rakenteellinen sel-
keys, sekä kokonaisuuden loogisuus on 
tärkein tekijä tiloissa liikkumisel-
le. (keskuspuisto.fi.)

(anttiLainen 2009, 53-54). Taustalla ja koh-
teella tulee olla suuri pinta-alaero 
ja paras tapa on valita taustalle 
sitä tummempi kontrastiraita. (jokinie-
mi 2007,143.) Usein pienetkin kontrastit 
ovat toimivia, kun kokonaisuus suun-
nitellaan oikein.  

Julkinen tila tuo mukanaan haasteita, 
koska tilan pitää miellyttää kaikkia. 
Värit pitää valita niin, että ne so-
veltuvat kaikille. Kirkkaita värejä 
tulee esimerkiksi välttää koulussa, 
koska osalla oppilaista voi olla on-
gelmia oppimisessa. värillä voidaan 
korostaa, häivyttää tai luoda tunnel-
mia. Julkisissa tiloissa väriä käy-
tetään myös viestittämään tilojen 
toiminnoista tai sijainneista. värin 
viestiarvo liittyy niihin mieliku-
viin, joita se yhdessä muodon ja mui-
den tekijöiden kanssa kykenee meissä 
herättämään. Jokainen tila ja tilan-
ne on tässä suhteessa ainutkertainen. 
Kyse onkin ensisijaisesti mielikuvien 
herättämisestä. (arnkiL 2007, 239). 

värien vaikutusta on pyritty tutki-
maan, mutta tulokset ovat osittain 
ristiriitaisia. Tärkeintä on luoda 
kokonaisuuksia ja miettiä, mitä ti-
lassa tehdään ja mitä sillä halutaan 
viestittää. värisuunnittelija Kevin 
mcCloud uskoo värien yhteisvaikutuk-
siin ja hänen hänen sanojaan laina-
ten pitäisi löytää kokonaisuus, joka 
”toimii kuin orkesteri” (mccLoud 2007, 6).
 

ta vastaavaksi oppimisen välineik-
si. Kuuskorven mukaan (2012, 154) laa-
dukkaan ja ajanmukaisen opiskelun 
edellytyksenä nähdään opettajan ja 
oppilaan henkilökohtaisten päätelait-
teiden käyttömahdollisuus (paarLahti ja 
moLkkari 2005; Lehitinen ym. 2000; manninen 2007). 
Koulun tehtävä on antaa välineet ko-
keilla erilaisia teknologiota, jossa 
he luovat omat mielipiteensä maail-
masta. Arjen tietoyhteiskunta- hanke 
julkaisi 1.12.2010 Kansallisen tie-
to- ja viestintätekniikan opetuskäy-
tön suunnitelman, joka linjaa ne toi-
menpiteet, jotka on tehtävä, jotta 
kaikilla oppilailla olisi perusope-
tuksessa tasa-arvoiset mahdollisuudet 
opiskella ajanmukaisin menetelmin ja 
välinein. Tärkeää on huomioida eri-
koistarpeet vammojen tueksi. Tulevai-
suudessa tila on ennen kaikkea vapaa 
teknologian kahleista ja teknologia 
lisää vapautta liikkua ja toimia mo-
nella eri tavalla.

Teknologia korvaa nykyään kirjoja ja 
fyysistä läsnäoloa vaativia luentoja, 
mutta ei kuitenkaan muuta fyysisen 
tilan tarvetta. Tärkeintä on ajatel-
la teknologiaa täysin uusin silmin ja 
kysyä, miten voidaan parantaa jo ole-
massa olevaa tapaa oppia? miten voi-
daan tehdä oppimisesta mielekkäämpi 
kokemus? Richard Culatta puhuu Ted- 
talkissa oppimisen uudelleen ajatte-
lusta. Tärkeää ei siis ole teknologia 
itsessään vaan, miten me sitä käytäm-
me.  

Teknologia luo myös haasteet sähkö-
suunnittelulle. estettömässä koulu-

6.5 Värit ja mieliKuVat

” Ei ole syytä aliarvioida värien ky-
kyä herättää suurina pintoina ja vo-
lyymeina voimakkaita mielleyhtymiä. 
Lopulta suunnittelijan hyvä maku, ko-
kemus ja herkkyys värin tilallisel-
le olemukselle ovat ratkaisevia, ei 
niinkään jäykät teoriat värien psy-
kologisista vaikutuksista.” (arnkiL 2007, 
239.) Tila kokonaisuutena on tärkeä ym-
märtää. Kouluissa pelkkä vihreä väri 
ei itsessään rauhoita ja luo keskit-
tymistä tukevaa ympäristöä, vaan va-
lon ja äänen merkitys yhdessä vai-
kuttavat vireystason suuntaamiseen. 
Kokemus näkemisolosuhteista ja ympä-
ristön miellyttävyydestä syntyy va-
laistuksen, värien ja kontrastien yh-
teisvaikutuksesta.

Jokiniemi (2007) puhuu väitöskirjas-
saan, kontrastieroista ja yleisistä 
säännöistä sekä näkevien että heik-
konäköisten liikkumista helpottamaan. 
erityisesti heikkonäköiselle latti-
an ja seinän erottuminen toisistaan 
on oleellista tilan hahmottamiseksi 

rakennuksessa pitää huomioida varus-
tamiseen liittyvät eristyistarpeet. 
Pääsääntöisesti pöydän korkeudelle 
sijoitetaan sähkökouru, jossa rasioi-
den jakoväli tulee olla minimissään 4 
metriä. Rasioiden tiheydellä mahdol-
listetaan tilan joustavuus. Rasioi-
den sijoittaminen katosta roikkuvilla 
osilla on toinen mahdollisuus, joka 
lisää tilan muunneltavuutta ja mah-
dollistaa myös tilan keskellä olevien 
työskentelypisteiden sähkönsaannin. 
(anttiLainen et aL. 2009, 57.)



7
{Uusi oppimisympäristö} 

eVerybody experienCeS 
far more than they underStand.
yet it iS experienCe rather than 
underStanding, that influenCeS

behaVior.

 - philoSopher of CommuniCation theory, 
marShall mCluhan

”
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KIEHTOVUUDEN /
LUMOAVUUDEN TUNNE

“Katseen 
vangitsija”

YHTEENSOPIVUUDEN 
TUNNE

“Minun 
mittaiseni”

ARKIPÄIVÄSTÄ 
IRROITTAUTUMISEN TUNNE

“Vaihdan maisemaa”
“Vaivun ajatuksiini”

JOHDONMUKAISUUDEN 
TUNNE

“Ajan 
pysähtyminen”

ELVYTTÄVÄ YMPÄRISTÖ

d
ef

in
e

Kun ympäristössä on riittävästi mo-
nipuolisia aistitarjoumia, yksilön, 
erityisesti näkövammaisen, vireysti-
lan ei tarvitse olla jatkuvasti ää-
rimmilleen virittynyt. Aktiivisuuden 
sijaan riittää passiivinenkin havain-
nointi tilassa toimimiseen (jokiniemi 

myös luo sitoutumista ympäristöönsä. 
Liian ahdas tai suunniteltu ympäris-
tö sulkee pois luovuuden. Tutkimus-
ten valossa voi sanoa, että luonto 
on tärkeä lapsille, koska se antaa 
vapaudessaan, monipuolisuudessaan ja 
muokattavuudessaan tilaa toimia (raa-
sakka, 2000, 46).  

Tila rakentuu merkityksistä ja pai-
kan identiteetistä. Paikalla on aina 
oma ainutlaatuisuutensa, mutta myös 
ihmiset ympärillä luovat oman identi-
teetin tilaan (harriet strandeLL et aL. 2012; 
tuukka haarni et aL. 1997, 18. Oman paikan mer-
kitys on tärkeä tekijä luomassa tun-
netta pysyvyydestä. Tila yksinään voi 
olla kenen tahansa, kuin tyhjä kuori. 
Kun lapsi astuu tilaan ja hyödyntää 
tilan sekä opettajan tarjoamia mah-
dollisuuksia, luo hän siitä omansa. 

2007, 145). vireystilaa korostavien teo-
rioiden perusteella voidaan väittää, 
että elpymistä tapahtuu niissä ympä-
ristöissä, joissa on vähän vireyttä 
kohottavia ominaisuuksia, kuten moni-
mutkaisuutta, liikettä ja voimakkaita 
ärsykkeitä. Siksi esimerkiksi viher-
alueilla ja luonnolla on elvyttäviä 
ominaisuuksia enemmän, kuin kaupunki-
ymäristöllä. 

Stress free area© konseptisuunnitte-
lija margit Sjöroos puhuu kokonaisuu-
den hallinnasta ja tilojen tasapainon 
saavuttamista eli moniaistisuudes-
ta. välillä tarvitaan virikkeellis-
tä ympäristöä, mutta toisinaan myös 
rauhallisempaa, lepoon mahdollista-
vaa ympäristöä. Jos tila on kokonaan 
valkoinen ja kulmikas, emme havaitse 
enää kokonaisuutta ja ahdistumme. Ah-
distuessaan myös oppiminen vaikeutuu. 

Tilat yhdessä teknologian ja muun 
välineistön kanssa antavat meil-
le mahdollisuuden erottaa erilaisia 
toimintoja tarpeita vastaaviksi ko-
konaisuuksiksi. musiikkihuoneen upea 
akustiikka ja miellyttävä ilmapiiri 
auttavat rentoutumaan, mutta toisaal-
ta akustiikka tukee myös hiljentymis-

kuva 33: rachel and stephen kaplan suvi nenosen mukaan.

7.3 moniaiStiSuuS ja VireyStilat

7.1 elVyttäVä oppimiSympäriStö 

7.2 itSenäinen toiminta

Ympäristöpsykologia tutkii ihmisen 
suhdetta rakennettuun- ja luonnon-
ympäristöön sekä sosiaaliseen ympä-
ristöön. ihmisen ympäristösuhde on 
aktiivinen prosessi, jossa ihminen 
vaikuttaa ympäristönsä ja ympäristö 
vakuttaa ihmiseen. Kokonaisuus muo-
dostuu näiden kahden tekijän yhteis-
vaikutuksesta. elvyttävästä ympä-
ristöstä puhuttaessa nojataan usein 
luonnon positiivisiin vaikutuksiin 
ihmisissä. Professorit Rachel ja Ste-
phen Kaplan michiganin yliopistosta 
ovat tutkineet luonnonympäristön psy-
kologisia ja fysiologisia vaikutuksia 
ihmisen terveyteen. Tutkimustulokset 
osoittavat, että pelkästään luontoku-
via katselemalla tapahtuu fysiologi-
sia muutoksia, kuten lihasjännityksen 
laskua (saLovuori 2009, 18). Luonnon li-
säksi voidaan kuitenkin rakennetussa 
ympäristössä vaikuttaa ennaltaehkäi-
sevästi sairauksiin ja lisätä hyvin-
vointia erilaisilla keinoilla. Rachel 
ja Stephen Kaplan jakavat elvyttävän 
ympäristön neljään piirteeseen: lu-
moutumisen, irtautumisen, johdonmu-
kaisuuden ja kuuluvuuden tunteisiin 
(harteg et aL. 1997). Näitä neljää piirret-
tä voidaan käyttää ihmisen hyvinvoin-
nin  määrittelemiseen. 

elvyttävyyden ajatuksessa merkittävää 
on ihmisen ajatteleminen inhimillise-
nä olentona, eikä tehokkaana koneena. 
Jos koet tilan omaksesi, tunnet olosi 
myös turvallisemmaksi. Jos saat välil-
lä vaihtaa tilaa ja kalusteita, saat 
hetken aikaa prosessoida oppimaasi. 

Yksilön kykyä itsenäiseen toimin-
taan ja tehokkaaseen vuorovaikutuk-
seen ympäristön kanssa kutsutaan ym-
päristökompetenssiksi (raasakka 2000, 3; 
trancik&evans 1995). Sen avulla yksilö op-
pii kohtaamaan erilaisia ympäristöjä 
ja toimimaan niissä. erilaisissa ympä-
ristöissä toimiminen vaatii erilaisia 
taitoja ja näin ollen ympäristöt vai-
kuttavat ympäristökompetenssin kehit-
tymiseen. Ympäristöpsykologi Market-
ta Kyttä (2003) on tutkinut ympäristöjä 
lapsiystävällisyyden näkökulmasta. 
Hänen mukaansa lapsella pitää olla 
oikeus itsenäiseen liikkumiseen, mut-
ta myös välineet tilassa toimimiseen. 
Koulun tulee vahvistaa oppijan mah-
dollisuuksia löytää ja ottaa käyttöön 
näitä toimintamahdollisuuksia. Kuten 
luonnollisessa elinympäristössä, myös 
kouluissa tulisi siis olla erilaisia 
tiloja ja paikkoja lasten tarpeisiin. 

Korpelan (1996) mukaan ihminen luo käsi-
tystään itsestään ja rakentaa minuut-
taan ympäristön avulla. Jos tila on 
hyvin suunniteltu, se on myös turval-
linen ja kannustaa itsenäiseen toi-
mimiseen. Tätä voidaan tarkastella, 
miten lapsi esimerkiksi liikkuu puis-
tossa leikkiessään tai mitä sääntö-
jä hän noudattaa? Puiston vapaus oman 
mielikuvituksen käyttöön antaa enem-
män mahdollisuuksia lapsille leikkiä 
ja oppia. Oman jälkensä jättäminen 

Oppiminen on ennen kaikkea prosessi, 
jolloin tärkeää on lopputuloksen li-
säksi matka eli miten sinne päästiin.
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7.6 uuSi toimintaKultuuri
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Kurinpito on kouluissa perinteises-
ti hoidettu erottamalla luokkatilat 
toisistaan ja luomalla tiukat sään-
nöt. Avautuva koulu aiheuttaa var-
masti kysymyksen, miten kuri voidaan 
järjestää uuden ajan koulussa, missä 
seinät ja pulpetit eivät enää pidä 
lasta paikoillaan. mielestäni vastaus 
löytyy uuden koulukulttuurin synnystä 
eli pitää olla selkeät toimintasään-
nöt, miten koulussa kuuluu käyttäy-
tyä. 

Freinetpedagogiikassa lapset luo-
vat kurin itse. Lasten valinnanvara 
luo merkityksen työlle, joka ohjaa 
oikeanlaiseen toimintaan. (paaLasmaa 
2011,50.) Pitää kuitenkin muistaa, että 

lillä. montessoriluokissa avoimen ti-
lan reunoilla on usein avohyllyjä ope-
tusvälineineen. Stenerpedagogiikassa 
luokkatilassa ei ole usein ollenkaan 
pulpetteja. visuaalisiin piirteisiin 
kuten väreihin, muotoihin ja pintoi-
hin kiinnitetään erityistä huomiota. 
Freinetpedagogiikassa kokeilu ja tut-
kiva oppiminen korostuvat tiloissa. 

vaikka opettajan vaikutusvalta ja ar-
voasema tulevaisuudessa muuttuisivat, 
niin työn miellekkyyttä voisi lisätä 
mahdollisuudella vaikuttaa opetusti-
lan välineistöön tai sijaintiin, jopa 
kokoon. Utopistisena ajatuksena oli-
si, että pedagogiikka kehittyisi joka 
päivä ja hetki. eihän maailmakaan pysy 
samanlaisena jatkuvasti. 

liiallinen vapaus liian aikaises-
sa kehityksen vaiheessa saattaa olla 
valheellista itsenäistä toimintaa. On 
siis tärkeää huomioida eri ikäisten 
tarpeet oppimissoluja suunnitelta-
essa. Siksi pienemmät ja isommat on 
järkevä erotella edelleen toisistaan 
omilla toimintakulttuureillaan. 

myös tilojen erottaminen toisistaan 
työnlaadulla auttaa ymmärtämään ti-
lojen sääntöjä. Tanskassa, Hellerup 
Skolen on uuden ajan henkinen koulu, 
missä kotiluokat ovatkin kotialuei-
ta ja täysin ilman seiniä. Kun koulu 
avattiin, oli oppilailla ja opetta-
jilla koulutus, miten käyttäydytään 
uusissa tiloissa. myös toimistojen 
avautuessa heidän toimintakulttuurin-
sa muuttuu ja myös  he luovat yhteiset 
pelisäännöt. Joensuussa Heinävaaran 
koulussa kokeiltiin luokkien avaamis-
ta käytäville. Tämä ratkaisu ei kui-
tenkaan toiminut, koska käytös ti-
loissa ei muuttunut. esimerkki kertoo 
siitä, että ei ole vain kyse uudesta 
tilajärjestelystä tai visuaalisesta 
ilmeestä, vaan koko koulun toiminta-
kulttuurin muutoksesta.
 

7.4 hajautettu Koulu

tä. vilkas aula toimii virikkeenä ja 
aktivoivana tekijänä jo itsessään. 
Keskittymistä vaativat opetustilan-
teet taas tarvitsevat tasapainoisen, 
virikkeettömän tilan, joka tukee kes-
kittymistä. Lasipintojen käytössä pi-
tää olla erityisen varovainen, sillä 
se luo tunteen rauhallisesta tilasta, 
mutta sivulla näkyvä liike häiritsee 
keskittymistä. Tilojen äänimaisemat, 
värimaailmat ja valaistustilanteet 
antavat mahdollisuuksia tasapainoisen 
ympäristön luomiseen, mikä tukee op-
pimista tarkoituksenmukaisimmalla ta-
valla.

Usein vasta jonkin aistin puuttuessa 
huomaamme toisten aistien tärkeyden. 
Aistivammaisten tiloissa on tärke-
ää ottaa kaikki aistit monipuolises-
ti huomioon, mutta myös normaalissa 
koulussa aistien kokonaisvaltainen 
huomioonotto tiloissa voisi auttaa 
oppimisessa. ei ole siis vain kyse 
vammasta vaan ihmisen huomioimisesta 
kokonaisuutena.

Oppiminen nähdään tänä päivänä koko 
elämänlaajuisena prosessina eli elin-
ikäisenä oppimisena. Siksi yhä enem-
män pitää arvioida yksilöllisiä piir-
teitä ja muuttaa standardiratkaisuja. 

Oppimisen muutos kokonaisvaltaiseksi 
oppimisen prosessiksi muuttaa tiloja, 
joissa opettelemme. Teknologian huo-
mioiminen tulee entistä tärkeämmäksi 
tilan kokonaisuuden kannalta.  myös 
opiskelu erilaisissa tiloissa eri 

7.5 aVoin pedagogiiKKa

Työtavoissa on paljon yhtäläisyyk-
siä  vaihtoehtoisten pedagogiikoiden 
ja uuden ajan pedagogiikan välillä. 
Freinetpedagogiikassa tilaa tulee 
olla paljon ja tiloja pitäisi täyden-
tää luonnonympäristöillä.  (paaLasmaa 
2011, 42.) vaihtoehtoisten pedagogiikoi-
den työtapa on myös dynaamisempi ja 
opettajat ovat vapaita muokkaamaan 
tilaa aina omien ajatustensa pohjal-
ta (paaLasmaa 2011, 48). Ainakin ajatuksen 
tasolla. Tulevaisuudessa opettajilla 
voi olla yhä enemmän mahdollisuuksia 
muokata tilaa aina tarpeen mukaan. Yk-
silölliset tarpeet voidaan näin huo-
mioida paremmin.

Luokkatilojen visuaalisia eroja huo-
maa myös vaihtoehtopedagogiikan ja 
klassisten pedagogisten tapojen vä-

tavoin pitää olla mahdollista. Pian 
on kouluja, missä ei ole enää kir-
joja ollenkaan ja kotiluokat muuttu-
vat oleskelualueiksi. Oppiminen pitää 
siis nähdä laajempana kokonaisuute-
na ja kannustaa omatoimisuuteen sekä 
vuorovaikutukseen muiden kanssa. 

Hajautetuissa ja verkostokouluissa 
laajennutaan ulkopuolisten kaupungin 
palveluiden puoleen. Tällöin voidaan 
mennä lukemaan kirjastoon tai katso-
maan vaikka dokumentti elokuvateatte-
riin. Koulun tulisi siis tarjota yhä 
enemmän läsnäoloon ja vuorovaikutuk-
seen tukevia tiloja, sekä paikkoja 
henkilökotaiseen tukeen.
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”aS Soon aS you Step into hellerup SChool, 
you notiCe itS Very SpeCial atmoSphere. 

juSt inSide the entranCe lie lotS of ShoeS 
– beCauSe both StudentS and teaCherS 

Change into indoor ShoeS when they ar-
riVe. thiS meanS that StudentS Can romp 

about on the floor for both play and 
learning. the floor areaS are not merely 
flat SurfaCeS, but a modelled landSCape 
with StairCaSeS, plateaux, balConieS and 
bridgeS, where the Children Can Sit, jump 

about, Stand, moVe around.
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hellerup SKolen, Kööpenhamina, tanSKa
arKitema arChiteCtS, 2002

hellerup SKolenin Sanotaan oleVan tuleVaiSuuden Koulu, joS-
Sa opitaan teKemällä. Koulu peruStuu pedagogiSiin taVoitteiden 
SaaVuttamiSeen ja SuunnitteluSSa on otettu huomioon Käyttä-
jien mielipiteet. Koulun tunnelmaSSa huoKuu teKemiSen meinin-
Ki. KaiKilla on omat SiSäKengät ja tiloiSSa Voi leiKKiä opetuKSen 
lomaSSa. Koulun Sydän on Suuri portaiKKo, joKa johtaa eri Ko-
tialueiSiin, rauhalliSempiin raKennuKSen oSiin. turValliSuuden 
tunne oppilaalle tulee oman alueen pySyVyydeStä. Koulu on Kir-
jaimelliSeSti aVoin ja Vain erilaiSten liiKuteltaVien elementtien 
aVulla tila Voidaan jaKaa iSompiin ja pienempiin oSiin. tilat SiSältä-
Vät erilaiSia KoKoontumiS- ja iStumapaiKKoja erilaiSiin tarpeiSiin. 
KoKo Koulu on Suunniteltu lapSen lähtöKohdiSta.
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{Suunnittelutyön kohde} 

8
KummanKin Koulun 

tuleVaiSuuden ViSio tulee 
painottumaan SelKeäSti 

roolin ja mieliKuVan 
muutoKSeen erityiSKouluSta 
KorKeataSoiSeKSi ohjauS- ja 
palVeluKeSKuKSeKSi, jonKa 

yhteydeSSä toimii erityiSKoulu. 

 - KVa-arKKitehdit:
hanKeSuunnitelma

”
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NÄKÖVAMMAISET : 
Heikkonäköiset ja 

sokeat

KUULOVAMMAISET: 
Kuurot, implantoidut 
ja heikkokuuloiset

KIELIHÄIRIÖISET

MONITARPEISET: 
Vaikeasti kehitysvammaiset, 
neurologisesti sairaat sekä 
näkö- ja kuulovammaiset

OPETTAJAT JA 
AVUSTAJAT

=

=

+

+

+

+

++
PERHEET OHJAUS- JA TUKI-

PALVELUN 
ASIAKKAAT

KÄYTTÄJÄT
OPPILAAT

kuva 39: Julianna nevari

8.1 oppimiS- ja ohjauSKeSKuS onerVa

8.2 lähtötilanne

valtion ylläpitämät Näkövammaisten ja 
Haukkarannan koulut yhdistyivät vuo-
den 2013 alusta toiminnallisesti ja 
hallinnollisesti uudeksi ohjaus- ja 
palvelukeskukseksi, jonka yhteydes-
sä toimii myös erityiskoulu. Onerva 
mäen koulu tarjoaa peruskouluopetusta 
sekä ohjaus- ja tukipalveluja esi-, 
perus- ja lisäopetuksen parissa ole-
ville aistivammaisille ja oppilaille, 
joilla on erityinen kielellinen vai-
keus. Ohjauskeskus tarjoaa koulutusta 
myös aikuisille. Kuntouttavan arjen 
periaatetta tukee koulun osana toimi-
va oppilaskoti. 

Tällä hetkellä koulurakennukset ovat 
siirtyneet väistotiloihin sisäil-
maongelmien vuoksi. Kuulo- ja näkö-
vammaisten koulut ovat eri rakennuk-
sissa. Oppimistilat koostuvat 60m2 ja 
30m2 tiloista, jotka ovat yhdistetty 
liukuovilla toisiinsa. Luokat tekevät 
yhteistyötä tiimeittäin.

Aikataulun mukainen valmistumisvuosi 
on 2015 Kukkumäen tontille Jyväsky-
lään. (kva-arkkitehdit: hankesuunniteLma.) 

Uuden Oppimis- ja ohjauskeskus Oner-
van ja Onerva mäen koulun suunnitte-
lutyö aloitettiin 2010 ensimmäisellä 
osalla, jossa tavoitteena oli työym-
päristövision luominen. vaihe sisälsi 
avainhenkilöiden haastattelut, joh-
toryhmän jäsenien työpajat sekä si-
dosryhmätyöpajan ja henkilöstön pro-
sessikävelyn. Seuraavassa modulissa 

elo-marraskuussa 2012 luotiin ideaali 
tilaohjelma.  Tuloksena luotiin han-
kesuunnitelma yhdessä Senaattikiin-
teistöjen ja KvA-arkkitehtien kanssa. 
Tammikuussa 2013 arkkitehtuurikilpai-
lun jälkeen arkkitehtitoimisto Aarne 
von Boehm Oy valittiin koulun suun-
nittelijaksi. 

Opinnäytetyöni lähtötilanne on siis 
luoda hankesuunnitelman pohjalta tu-
levaisuuden haasteita vastaava oppi-
mistilakonsepti. 

8.3 aluStaVa toimeKSianto
Opinnäytetyöni tehdään toimeksianto-
na, joka perustuu Jyväskylän näkö-
vammaisten ja Haukkarannan koulujen 
toiveeseen pohtia uuden Onerva mäen 
koulun tilojen ja kalusteiden  mah-
dollisuuksia. Lähtötilanteena oli, 
että tarvitaan toisenlaisia kalus-
teita kuin, mitä tällä hetkellä on 
saatavilla. erityisesti opetustilois-
sa leikin mahdollistavia kalusteita 
ei ole markkinoilla lainkaan. Uusista 
ja toimivista kalusteista esimerkkei-
nä ovat iskun mukula istuinperhe sekä 
martelan siirtoseinäke.

Tavoitteena suunnittelussa on hyvin-
vointia ja turvallisuutta korostava 
työympäristö. Tällä hetkellä henkilö-
kunnan usko toimintaan on heikko si-
säilmaoireilun ja jatkuvan muutoksen 
takia. Hyvän sisäilman lisäksi lähtö-
kohtana on erityisopetuksen toiminta-
kentän muuttuminen. erityisopetuksen 
uuden strategian mukainen lähikoulu-
periaate tulee vähentämään erityis-
kouluihin integroitujen oppilaiden 

kuva 39: http://www.onerva.fi/
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Aistivammaisille8 ympäristön huomioi-
minen kokoanisuudessaan on erittäin 
tärkeää ja esteettömyys korostuu ti-
loja suunniteltaessa. Selkeys ja tar-
koituksenmukaisuus auttavat aistivam-
maisia toimimaan tiloissa. 

Näkövammaiset9 eli sokeat ja heikko-
näköiset aistivat tilaa äänen kaiun 
perusteella sekä koskettamalla eri-
laisia pintoja. Tilojen tilavuuteen 
ja muotoon tulee kiinnittää erityistä 

8.6 erityiSlapSet Käyttäjinä

kitys opiskelulle korostuu. 
  
Hankesuunnitelmavaiheessa luotiin 
työprofiileja vastaamaan Jyväskylän 
näkövammaisten koulun ja Haukkaran-
nan koulun opettajien tarpeita. Oh-
jaavat opettajat matkustavat paljon, 
mutta paikalla ollessaan he tekevät 
erityistä keskittymistä vaativaa työ-
tä. Toimenkuvaan kuuluvat esimerkiksi 
luottamukselliset puhelinkeskustelut. 
Toiminta ei edellytä omaa erillistä 
työhuonetta, mutta keskittymistä vaa-
tivaa työtä on tuettava erillisillä 
pienpalaveritiloilla. (kva-arkkitehdit: 
hankesuunniteLma.)  

huomiota. erityistä huomiota vaativat 
apuvälineiden sijoittelu, koska ne 
vievät paljon sekä hylly- että pöy-
tätilaa ja ne tarvitsevat sähkö- ja 
ATK-liitännän.  Näkövammaisten kuu-
loaisti saattaa olla yliherkkä, joten 
akustiikalla on suuri merkitys. vä-
rien kontrastierot auttavat näkövam-
maisia liikkumaan tiloissa. Häikäisyä 
ulkoa tai valaisimista pitää välttää.

Kuulovammaisille10 oppilaille häly on 
keskittymistä ja oppimista häiritsevä 
asia. Tässä korostuu hyvän akustiik-
kasuunnittelun merkitys oppimista tu-
kevana tekijänä. Tämä tulee huomioida 
suunnittelussa mm. induktiosilmukois-
sa, hälytysjärjestelmien signaaleissa 
sekä hyvän kuulemisympäristön luomi-
sessa päivittäiseen asiointiin. Kuu-
roille ja huonokuuloisille on selkeä 
näkyvyys sekä hyvä valaistus erityi-
sen tärkeää.

Koska koulussa liikkuu myös monitar-
peisia, pitää tilaa olla riittävästi 
myös pyrötuolilla liikkuville. Käytä-
vien, ovien ja tilojen leveydet tulee 
olla tarpeeksi suuria, jotta törmäys-
vaaraa ei synny. (anttiLainen 2009.)

d
eS

ig
n

8aistivaMMa on aistin toimintaa heikentävä tai estävä vamma. aistivamma saattaa oLLa synnynnainen, on-
nettommuuden tai  saurauden seurauksena kehittynyt. aistit heikkenevät myös iän myötä. (wikipedia)

kuuLoLiitto määritteLee 10kUUlovaMMaisen henkiLönä, joLLa on jonkinasteinen tai -Laatuinen kuuLo-
naLennus, Lievästä huonokuuLoisuudesta täydeLLiseen kuurouteen.

näkövammaisten keskusLiitto määritteLee 9näkövaMMaisen ihmisen heikkonäköisenä tai sokeana. nä-
kövammaiseksi ei LuokiteLLa ihmistä, jonka näkökyky pystytään korjaamaan LaseiLLa normaaLiksi tai 
jos toisessa siLmässä on normaaLi näkö.

8.4 muut toimijat

minun tehtäväni on pohtia oppimisti-
lan muutosta ja sen vaikutuksia ti-
laratkaisuihin. Haukkarannan koulun 
apulaisrehtori Tuulia ikkelä-Koski 
on ohjaamassa suunnittelua heidän 
tarpeitaan vastaaviksi. Hän on myös 
osallistavan suunnittelun vastuuhen-
kilö koulun suunnitteluprosessissa. 
Kalustemuotoilija ja kollegani miska 
Kuntsi suunnittelee omassa opinnäyte-
työssään irtokalusteita Onerva mäen 
koulun tarpeisiin. Hän luo opinnäy-
tetyössään uusia kalusteratkaisuja ja 
tarkoituksena on päästä kokeilemaan 
niitä kohdekoulussa. 

määrää ja lisäämään tukijaksolla ole-
via oppilaita. Profiili muuttuu myös 
monitarpeisuuden suuntaan. (kva-arkki-
tehdit: hankesuunniteLma.)

Oppimiskeskus- ja ohjauskeskus Oner-
van käyttäjät jakautuvat opettajiin, 
avustajiin, perheisiin, lapsiin ja 
nuoriin sekä ohjaus- ja tukipalve-
lun asiakkaisiin. Tilat ovat ennen 
kaikkea suunniteltava lasten kasvua 
tukeviksi, mutta myös opettajien hy-
vinvointia tukevaksi työympäristöksi. 
Onerva mäen koulun tiloissa käyttäji-
nä ovat erityisesti oppilaat, opetta-
jat ja avustajat.

erityisopetuksen uudistettu strategia 
ohjaa erityisopetusta vaativat oppi-
laat ensisijaisesti lähikouluihin. 
Tämän takia Onerva mäen koulun käyt-

8.5 Käyttäjät

täjät ovat yhä enemmän jaksolla ole-
via sekä monitarpeisia oppilaita.

varhaiskasvatuksella on merkittä-
vä tehtävä lasten oppimisvalmiuksi-
en rakentamisessa ja oppimis- ja kou-
lumotivaation rakentamisessa. Useat 
kansainväliset pitkäkestoiset tutki-
mukset, esimerkiksi OECD 2006 Star-
ting strong II, ovat osoittaneet, 
että laadukkaalla varhaiskasvatuksel-
la on merkittäviä myönteisiä vaiku-
tuksia lasten hyvinvoinnille, kehi-
tykselle ja oppimiselle (sari sarkomaa 
2008). Yliopisto ja ammattikorkeakou-
lujen oppimisympäristöissä korostuu 
vahvemmin tiedon luominen yhdessä ja 
tiedon soveltaminen sekä niitä tuke-
vat tilat. Lapsille leikki ja yhtei-
sön turva ovat tärkeämpiä.

marika Piispasen väitöskirjassa (2008) 
lapsilta kysyttäessä tärkeimmiksi 
asioiksi luokassa nousivat oma paikka 
ja tila. Oman identiteetin kehitty-
minen ja jopa ”minän” vaihtelut kou-
lupäivän aikana vaativat pysyvyyttä 
ympärilleen (rönnhoLm, 1999). esimer-
kiksi oma pulpetti tai kaappi tuovat 
turvaa. Oman luokan tärkeydessä kyse 
on ryhmäyhtymisen ilmiöstä. Jokainen 
ihminen kuuluu johonkin ryhmään, jon-
ka toimintaan hän haluaa sitoutua, ja 
jonka arvoja ja tavoitteita hän halu-
aa kunnioittaa (kronqvist 1996). varhais-
kehitys tukee oman paikan ja tilan 
tarvetta, sillä persoonan oppiminen 
tapahtuu 1-3 luokkalaisten iässä. 
Seuraavien ikäkausien aikana viih-
tyisyys nostaa merkitystään ja vasta 
kuudennella luokalla oman rauhan mer-
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8.7 toiminta KoulupäiVän aiKana

kuva 40-47: Julianna nevari
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opettaja: - miKä uudeSSa 
KouluSSa pelottaa eniten ? 

oppilaS: - eKSyminen.

- apulaiSrehtori 
tuulia iKKelä-KoSKi
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ten apuvälineet vaativat pöytäpintaa 
ja tilaa ympärilleen paljon.

Yhteydet muiden opettajien ja ohjaa-
jien välillä ovat tiimeittäin toimi-
via. Kohtaamista tapahtuu muun muas-
sa kopiohuoneessa ja käytävillä. Koko 
koulun yhteiset taukotilat puuttuvat, 
ja yhteydet muihin tiimeihin pidetään 
sähköpostin välityksellä. Tyytymättö-
myys yhteydenpitoon johtuu enimmäk-
seen yhteisten taukotilojen puuttees-
ta. 

Nykyisissä opetustiloissa suurimmak-
si ongelmaksi muodostuvat liian pie-
net tilat (30m2) ja väärän muotoiset 
tilat (kapeita ja pitkulaisia). Tila 
ei anna mahdollisuutta muuntumiseen 
ja ryhmätöiden tekeminen on hankalaa 
juuri ahtauden takia. Seinäpinta-alaa 
ei ole melkein ollenkaan. Säilytysti-
lan puute on selkeä haaste. meluhai-
tat lattiasta, käytäviltä ja toisista 
luokista mainittiin muutamien kommen-
teissa. Huono ilmanlaatu ja lämpötilan 
heilahtelut esiintyivät kommenteissa 
vahvasti. Hyväksi koettiin opettajan 
oma työpiste, ryhmätyöpöydän olemas-
saolo (joissakin luokissa) sekä mah-
dollisuus hyödyntää viereisiä luokkia 
liukuoven avulla.

Tilamallit jakoivat vastaajat lähes 
puoliksi. Osittain jakautumista se-
littävät eri vammoista johtuvat ero-
avaisuudet tilavaatimusten kannalta. 
Toisaalta yhteisinä tarpeina nähtiin 
kotiluokan tärkeys ja tilojen selkeä 
kokonaisuus.

vyöhykemallin positiivisiksi puolik-
si koettiin muun muassa monipuoli-
suus, pienryhmätilojen suurempi määrä 
ja henkilökunnan huomioiminen tiimi-
tiloilla. iltapäivähoidon mahdollis-
taminen sekä joustavuus tilojen käy-
tössä olivat positiivisia asioita. 
Kritiikkiä malli sai eriyttämistilo-
jen sijainnista (tärkeää olla lähellä 
omaa luokkaa), ryhmätyövyöhyke näh-
tiin ennemminkin kotiluokkina. Huol-
ta aiheutti monimutkainen tila, joka  
voi olla vaikea valvoa sekä liikkumi-
nen tilojen väillä saattaa aiheuttaa 
levottomuutta. 

Yhdistelymallissa hyväksi koettiin 
suuri kohtaamis- ja ryhmätyöalue, oman 
rauhan mahdollistaminen, eriyttämis-
tilojen sijainti oman luokan lähellä 
”raivareiden” varalle. Toisaalta eri-
yttämistiloja kaivattiin lisäksi ryh-
mätyötilojen läheisyyteen. Selkeys, 
valvottavuus ja suuri tila mahdol-
listavat sermeillä pienempien tilojen 
luomisen. Hankalaksi tilamallissa ko-
ettiin tilojen yhtäaikaiskäytöstä so-
piminen, kohtaamistilan monimutkainen 
muoto sekä eriyttämistilojen vähäinen 
määrä. 

Kyselyn vastauksista näkyi käytännön-
läheisyys. ennen kaikkea tilojen tulee 
toimia. Se, mikä oli mielenkiintois-
ta on, että opettajat ovat valmiita 
muutokselle, mutta eivät välttämättä 
osaa nähdä uusia vaihtoehtoja. 

Uusien tilojen yhteydessä on tärke-
ää unelmoida ja miettiä uusia ratkai-
sumalleja. Siksi kysyin opettajilta 

”

8.8 toiVeet ja tarpeet
Onerva mäen koulun opettajien ja avus-
tajien tarpeita ja toiveita kartoi-
tettiin kyselyn ja A-tiimitapaamisen 
avulla. Kyselyyn vastasi yhteensä 41 
henkilöä. 28 Opettajaa sekä 13 avus-
tajaa Haukkarannan ja Näkövammaisten 
kouluilta.  Tällä hetkellä opettajia 
ja avustajia on yhteensä n.60 kpl. 
vastausprosentti oli 73%. esitetyt 
tulokset antavat ymmärryksen yleisis-
tä linjoista sekä asenneilmapiiristä.

Kysely on jaettu neljään osa-aluee-
seen, jotka ovat: opetusvälineet, yh-
teydet, opetustila ja visio.

Yleisistä kommenteista nousi esiin 
säilytystilan tarve: keskimäärin kai-
vattiin 4 metriä hyllytilaa. eri-
tyisesti pistekirjat vaativat pal-
jon hyllytilaa. Oppilaille toivottiin 
henkilökohtaisia säilytyskaappeja, 
jotta tavarat saisi piiloon. Tarve 
vaihtelee, mutta yleisesti voisi sa-
noa, että hyllytilaa tarvitaan sekä 
jopa varastotilaa. 

Opetusvälineiden tarve saattaa vaih-
tua jopa viikoittain jaksolaisten mu-
kaan. Säkkituolit ja liikkuvat satu-
latuolit koettiin tärkeiksi. Helposti 
liikuteltavat seinäkkeet olivat myös 
mainittuina. Sermien käyttö riippuu 
työtilojen sijainneista ja yksilölli-
sistä tarpeista. vapaata lattiapinta-
alaa tarvitaan toiminnallisuuden ta-
kia ja seinäpinta-alaa tarvitaan muun 
muassa päivästruktuurille ja oppilai-
den kuvaamataidontöille. Näkövammais-

TILAJÄRJESTELYT KYSELY 
liittyen Oppimis- ja ohjauskeskus Onervan uusia oppimistiloja

Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa opettajien työskentelytapoja ja ope-
tukseen liittyviä tarpeita ja tapoja, sekä niiden oppimisympäristölle asettamia 
vaatimuksia. Kyselyn painotus on kunkin työntekijän henkilökohtaisissa tarpeissa 
ja toiveissa. Saatujen tietojen avulla tulevat oppimistilat voidaan suunnitella mah-
dollisimman hyvin erilaisia opetustapoja tukeviksi. Vastaukset käsitellään luotta-
muksellisesti ja julkaistavasta yhteenvedosta poistetaan henkilöiden nimet.

Julianna Nevari / Sisustusarkkitehtiopiskelija / Lahden Ammattikorkeakoulu, Muotoilu- ja taideinstituutti / julianna.nevari@gmail.com / +358 40 526 0198

 

Merkitse valinta ympyröimällä kirjain:
1. Opetusvälineet 
Opetustilanteessa tarvitsen säännöllisesti
henkilökohtaista työpöytää
Liitutaulua/tussitaulua
Liikuteltavaa sermiä
Säilytystilaa, n.   metriä
ryhmätyöpöytiä
yksilötyöskentelypöytiä
Lepotuoleja, sohvia
Vapaata lattiapinta-alaa
Älytaulua
Oppilaiden apuvälineitä
Paljonko tilaa apuvälineet vaativat?        
           
  
Muuta?          
 

  

2. Yhteydet 
Arkipäivän aikana kohtaan tarpeeksi muita opettajia 
Usein
Harvoin
Joskus
Perustele valintasi           
            
            
            
            
    
3. Opetustila
Nykyinen opetustilani tukee opetusta 
hyvin   
huonosti  
ei lainkaan
Perustele valintasi          
            
            
            
 

NIMI

TYÖTEHTÄVÄ(T)

2013
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

A.
B.
C.

A.
B.
C.
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$.

G.

Kotiluokka
Eriyttämistila
Kohtaamis/ryhmätyöalue

Ryhmätyövyöhyke
Pienryhmätyövyöhyke
Kohtaamisvyöhyke
Monitoimivyöhyke
Esiintymisvyöhyke
Ohjaajien tiimivyöhyke

Ovi
Sisääntulo

Vyöhyke tilamalli, jossa opetustilat jakautuvat tilavyöhykkeisiin. 
Tila voidaan valita tarpeen mukaan. 

Yhdistelty tilamalli, jossa opetustiloja voidaan 
toiminnallisesti yhdistää toisiinsa ja auloihin. 

kuva 48: Julianna nevari
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HENKILÖKOHTAINEN 
TYÖPÖYTÄ

12%

LIITUTAULU/
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säännöLLisesti...

     

arkipäivän aikana kohtaan 
tarpeeksi muita opettajia...

     

kumpi tiLajärjesteLyistä 
toimisi mieLestäsi paremmin?

     

Nämä haasteet toisaalta tarjoavat mah-
dollisuuden edelläkävijyyteen moni-
aististen ympäristöjen vaikutuksissa. 
Aistien tuominen esiin koulusuunnit-
telussa on erittäin tärkeä ja huo-
mionarvoinen ulottuvuus. moniaistinen 
ympäristö voi luoda vielä paremmat 
oppimistulokset ja ennen kaikkea luo-
da terveemmän ja paremmin voivan op-
pimisympäristön niin henkilökunnalle 
kuin oppilaille. 

Kuntouttavan arjen periaate haastaa 
avoimet ja uudet oppimistilat mahdol-
listaen samalla entistä itsenäisemmän 
kulkemisen. Lapselle, jolla on jokin 
rajoittava vamma, on tärkeintä opet-
taa mahdollisimman itsenäiseen elä-
mään kasvamista.

HENKILÖKOHTAINEN 
TYÖPÖYTÄ

12%

LIITUTAULU/
TUSSITAULU

11%

LIIKUTELTAVA 
SERMI

7%

SÄILYTYSTILA
14%

RYHMÄTYÖ-
PÖYDÄT 

9%

YHDISTELTY 
TILAMALLI 

46%

JOSKUS
11%

HARVOIN 
43%

USEIN 
46%

VYÖHYKE 
TILAMALLI 

54%

EI LAINKAAN
0%

HYVIN 
42%HUONOSTI

58%

YKSILÖTYÖSKEN-
TELYPÖYDÄT

14%

LEPOTUOLIT/SOHVA
5%

VAPAA 
LATTIAPINTA-ALA

12%

ÄLYTAULU 
11%

OPPILAIDEN
APUVÄLINEET

5%

k
uv

a 
49

: J
ul

ia
nn

a 
n

ev
ar

i

8.9 haaSteet ja mahdolliSuudet

Uudisrakennus antaa tilallisia va-
pauksia antaen mahdollisuuksia saa-
da toimivammat tilat. Opettajilla 
on selkeät mielipiteet, millainen 
on hyvä tila ja mitä siellä pitäi-
si olla. Kaikki haluavat lisää tilaa, 
mikä saattaa johtaa ristiriitoihin 
tehokkaiden neliöiden suunnittelussa. 
Tehokkuusajattelun näkeminen positii-
visena keinona lisätä yhteisöllisyyt-
tä ja kohtaamista eikä negatiivisena  
asiana on haaste. Perinteisen luok-
katila-ajattelun pitää muuttua, jot-
ta tehokkuus voitaisiin nähdä uudesta 
näkökulmasta: terveempänä kouluna. 

Haasteena on myös aistivammaisten ja 
monitarpeisten oppilaiden erityis-
vaatimukset. vaatimusten eroavai-
suus näkövamman, kuulovamman ja mo-
nitarpeisen välillä johtavat helposti 
kompromissiratkaisuihin. Tärkeintä 
onkin saada tilasta mahdollisimman 
joustava muuntuvuudelle ja toisaalta 
luoda optimaalisia tiloja, sinne mis-
sä niitä tarvitaan. erityisopetuksen 
tavoitteena on lisätä jaksoilla ole-
vien määrää, mikä tuo haastetta tur-
van ja pysyvyyden tunteeseen. vaihtu-
vien ja vierailevien opiskelijoiden 
pitää saada heti kouluun astuessaan 
tunne kodinomaisesta ja asiantunte-
vasta ilmapiiristä, missä heistä pi-
detään huolta ja he eivät voi eksyä. 
Lasten suurin pelko saattaa koulua 
vaihdettaessa olla juuri eksyminen. 
Näkövammaisen ihmisten kohdalla aihe 
korostuu entisestään. 

Seuraavaksi olen koonnut yleisen kat-
sauksen Onerva mäen koulun opettajien 
ja avustajien toiveisiin:

”...tilajärjestelyt toisivat yhteisölli-

syyttä niin oppilaiden kuin työntekijöiden 

kesken.”

”Henkilökunnalle omaa, rauhallista työti-

laa ja myös tilaa istua ja olla sosiaalinen 

kollegoiden kanssa.”

”Mahdollisuus olla hetki yksin.”

”Hyvä sisäilma” 

”Riittävästi eriyttämisvaihtoehtoja.” 

”Lukolliset kaapit” 

”riittävästi tilaa”

”Rauhallinen ja selkeä ympäristö.”

”ICT-teknologian hyödyntäminen jokaisessa 

luokatilassa.” 

”pirteys, raikkaus, visuaalisuus, lapsiläh-

töisyys.”

”suihkutilat henkilökunnalle.”

”tilaa enemmän.”

”oma pikkukeittiö pikkuoppilaiden tiimin 

tiloihin.”

”...avoimempaa ympäristöä, jossa voi nähdä 

”kaiken”.” 

”Lasten kokoisia ratkaisuja-->omatoimisuus 

oikeasti mahdolista.”

”Opetus tulisi pystyä suunnittelmeaan juu-

ri senhetkisten ryhmäntarpeiden mukaan --> 

tilojen muunneltavuus on silloin tärkeää.”  

”pienoisyhteiskunta”

heidän visioitaan ja ajatuksiaan uu-
sista opetustiloista. 



{Tavoitteet} 

9
arVoKaS ja hyVä elämä

rohKeaSti erilainen
turVallinen

yhteiSöllinen
luoVa ja innoVatiiVinen

laaduKaS 
aSiantunteVa

 - KVa-arKKitehdit: 
hanKeSuunnitelma
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9.2 eSteettiSViSuaaliSet taVoitteet

visuaalisesti pyrin luomaan tarkoi-
tuksenmukaisia kokonaisuuksia. vä-
reillä, pinnoilla, materiaaleilla ja 
valolla saadaan aikaan virikkeelli-
siä tai virikkeettömiä tiloja, tar-
peen mukaan. Tavoitteena on toi-
mintaan kannustava, rauhoittava ja 
yhteistyötä tukeva kokonaisuus. vi-
suaalisten keinojen avulla pitää myös 
pystyä jakamaan tiloja selkeiksi ko-
konaisuuksikseen helpottamaan tilassa 
orientoitumista. visuaalista ilmettä 
ohjaavat siis toiminta ja oppiminen 
sekä lapset käyttäjinä.

Oppimistila-alue pitää nähdä mahdol-
lisuutena tukemassa oppilaiden eri-
laisia tarpeita ja opettajien eri-
laisia tapoja opettaa. Joustavuus ei 
saa kuitenkaan olla selkeyden tiellä. 
Tärkeintä on toimivat ja turvalliset 
tilat kaikille. Kokonaisuus on hel-
pottamassa arkipäivää ja kannustaa  
itsenäiseen liikkumiseen. Kaikissa 
ratkaisuissa pitää huomioida esteet-
tisyys erityisesti tilojen selkey-
dessä ja visuaalisissa ratkaisuissa 
pitää muistaa vammoista johtuvat vaa-
timukset tiloille. 

9.1 deSign for all
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9.4 toiminnalliSet taVoitteet
Toiminnan kannalta tärkeintä on tilo-
jen selkeä käyttö ja säännöt eri ti-
loissa. Tilan tulisi muuntua helposti 
niin yksilö- kuin ryhmätyölle ja tilo-
ja pitää pystyä yhdistämään isompien 
ryhmien yhteistyön mahdollistamisek-
si. Jokaisen työskentelytilan yhtey-
dessä pitää olla vesipiste ja roski-
en lajittelupiste helpottamaan arjen 
askareissa. Yhteisöllisyyttä voidaan 
tukea kohtaamistiloilla. eräs opet-
taja kyselyssä mainitsi esimerkkinä 
yhteisöllisyyden lisäämisestä saare-
kekeittiön. Opettajien tiimitilojen 
pitää sijaita niin, että niistä on 
suora näköyhteys opetustiloihin val-
vottavuuden takia. Jokaisen luokan 
yhteydessä pitää olla eriyttämistila, 
jonne voi jakautua pienryhmätyösken-
telyyn.

9.3 pedagogiSet taVoitteet
Tärkein pedagogien tavoite on muun-
tojoustavuus. Tilojen pitää pystyä 
vastaamaan yksilöllisiin tarpeisiin 
ja erityisesti jaksolaisten kohdal-
la nämä tarpeet muuttuvat jopa vii-
koittain. Kokonaisuuden tulee tukea 
erilaisia oppimisen ja opettamisen 
tapoja.  Teknologian integroiminen 
ja  sulautuminen ympäristöönsä ovat 
selkeä tavoite ja lopputuloksen tu-
lee luoda ymmärrys tästä ajasta, jota 
elämme nyt ja huomenna. erilaisten 
tilojen yhdistäminen toisiinsa tulisi 
olla vaivatonta, jotta yhdessätekemi-
nen korostuu oppimissoluissa. Koko-
naisuus tukee ihmisen ja erityisesti 
lasten mittakaavaa ja kannustaa leik-
kiin.
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viHreys säästää HUoMattavia sUMMia
20 vuoden aikajaksoLLa vihreän rakentamisen Lisäinvestoin-
neista suoraan aiheutuva energia-, vesi-, jäte- ja kiinteistö-
hoitokustannusten säästöjen nykyarvo on keskimäärin 
126€/m2 (tuottovaatimus 5%, infLaatio 2 %).

jo ensimmäisen vuoden kustannussäästöt oLisivat Lähes 
8,5€/m2 tai 25% Lisäinvestoinnista. toisin sanoen yLimääräisen 
32€/m2 investoinnin takaisinmaksuaika on vain noin 4 vuotta 
ja sisäinen korkokanta noin 25%.

kuva 65: kats, greg 8/2003 pöyryn mukaan.

9.6 KuStannuStaVoitteet

9.5 energia- ja ympäriStötaVoitteet

Suomessa kestävän kehityksen linjauk-
set koulurakentamisessa näkyvät pe-
rusopetuksen laatukriteereissä (ope-
tusministeriö 2009) sekä terveellisen ja 
turvallisen koulurakentamisen laa-
tukriteereissä (nuikkinen 2005). Talo-
udellisesti tämä näkyy suuremmassa 
alkuinsetoinnissa, mutta pidemällä 
aikavälillä säästetään muun muassa 
energiakustannuksissa.

Jotta päästään taloudellisesti kannat-
taavaan lopputulokseen, pitää miettiä 
rakennuksen käyttö ja sitä vastaavat 

vihreä rakentaminen tarkoittaa eko-
logisesti vastuullisten menetelmien 
käyttämistä ja resurssien huomoimi-
mista verrattuna rakennuksen koko 
käyttöikään (wikipedia). Koulun tulisi 
olla malliesimerkki vihreästä raken-
tamisesta. vihreys ei ole vain luon-
toystävällisiä materiaaleja ja pai-
kallisten resurssien käyttöä, vaan 
tärkeimpänä tekijänä on terveellinen 
ympäristö niin sisäilman kuin elvyt-
tävän ominaisuutensa ansioista. 

Panostamalla suunnittelussa kestäviin 
ratkaisuihin se nostaa koko koulun 
imagoa. Nykyään laadukkaat ratkaisut 
heijastavat maineen lisäksi käyttä-
jiä kunnioittavaan ilmapiiriin. Tätä 
ei tulisi vähätellä, sillä hyvinvoiva 
yhteiskunta ennaltaehkäisee sairauk-
sia ja tukee sekä ihmisten että raken-
nusten kehittymistä. 

9.7 rajauS

Tavoitteeni on luoda muunneltava ja 
skaalautuvissa oleva konsepti. Tar-
koituksena ei ole luoda valmista ti-
lasuunnitelmaa tietyn pohjaratkaisun 
kautta, vaan avata mahdollisuuksia 
uuden ajan oppimistilaksi. Konsepti 
antaa mahdollisuuden luoda uutta, sa-
malla pitäen kokonaisuuden ja paikal-
liset tarpeet avoimina. 

Työn ”utopiamainen” kokonaisuus ky-
seenalaistaa tarkasti laskelmoidut 
oppimistilat tänä päivänä. Konseptil-
la pyrin luomaan työkaluja ja esi-
merkkejä mahdollisuuksiin oppimis-
tiloja luotaessa. Kreikan kielestä 
tuleva sana utopia tarkoittaa suoraan 
käännettynä paikkaa, jota ei ole. 
Konseptini on siis näkemys paikasta, 
jota ei ole olemassa, mutta luo raamit 
paikalle, joka halutaan luoda. Jot-
ta voidaan irroittautua nykyisyyden 
kahleista ja vapautua tulevaisuuden 
mahdollisuuksille, tarvitaan ihanne-
kuvan kaltaista konseptointia. (inkinen 
et aL. 2012)

toiminnot. Tehokas ympäristö on toi-
miva ja tarkoituksenmukainen. valais-
tuksessa ja ilmanvaihdossa vihreil-
lä ratkaisuilla saadaan luonnollisia 
terveitä ja taloudellisesti järkeviä 
ratkaisuja. Automatisoinnit pystyvät 
seuraamaan älykkäästi energian kulu-
tusta. Tavoitteena onkin älykäs koko-
naisuus.
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{Suunnitteluprosessi} 

3.10.2012
I Aiheseminaari

16.10.2012
Vierailu Jyväskylässä

1.11.2012
II Väliseminaari

Suunnittelu: 
Toimintojen ja tarpeiden määrittely. 

Konsepti. 

24.1.2013
Suunnittelu-
seminaari

21.2.2013
Luonnosseminaari

7.5.2013
Tutkintoseminaari

27.3.2013
Valmistelu-
seminaari

23.4.2013
Kirjallisen

palautus

7-8.2.2013
Vierailu 

Jyväskylässä

24.10.2012
Sari Söderlund
Tulevaisuuden 

tutkimuskeskus, Turku

20.11.2012
Kimmo Rönkä

Käyttäjälähtöinen 
suunnittelu

Oppimisen 
uudet tilat 
-seminaari 26.11.2012

Seppo Markku
Arkkitehtuuri

9.1.2013
Susanne Jacobson

Stereotypiat

17.1.2013
Margit Sjöroos

Stress free 

Elina Rantapuska
Kirjallinen osuus

tarkistus

Ohjaus uusissa 
oppimisympäristöissä

-koulutus

Tehtävän tarkennus: 
Kenttätutkimus. 

Luonnokset. Re-Brief.

Analyysi: 
Historia, nykyisyys ja tulevaisuus. 

Benchmarking. Brief.

Jatkokehittely: Esittely. 
Pilotointi? Kirjallinen.

DISCOVER

DEFINE

DESIGN

DELIVER
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Uudet tilaratkaisut 
Perinteiset tavat käyttää tilaa

Uudet tilaratkaisut 
Uudet tavat käyttää tilaa

Perinteiset tilaratkaisut 
Uudet tavat käyttää tilaa

Perinteiset tilaratkaisut
Perinteiset tavat käyttää tilaa

YHDISTELYPARANNUS

UUDISTUSRadikaali
innovaatio

Vähittäinen 
innovaatio

MUUTOS

KOHTI UUSIA TILATYYPPEJÄ JA TAPOJA KÄYTTÄÄ TILAA. 

LISÄÄNTYVÄ  YHTEISÖLLISYYS  JA  JOUSTAVUUS

L
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Ä
 
 
Y
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S
 
 
J
A
 
 
J
O
U
S
T
A
V
U
U
S

Ryhmätyövyöhyke
Pienryhmätyövyöhyke
Kohtaamisvyöhyke
Monitoimivyöhyke
Esiintymisvyöhyke
Ohjaajien tiimivyöhyke

Kotiluokka
Eriyttämistila
Kohtaamis/ryhmätyöalue

Ovi
Sisääntulo

innovaatiotaulukko. kuva 68: charles leadbeater, 2011 suvi nenosen mukaan 2012.
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10.3 moniaiStiSuuS 10.4 tila tilaSSa

Tilan numerointi kerroksen mukaan on 
yleinen tapa esittää tilan sijainti. 
Tällä hetkellä Haukkarannan koulussa 
luokat ovat merkitty värikoodein sekä 
eläinhahmoilla. Oman luokan etsiminen 
on näin helppoa. monitilatoimistoissa 
on tällä hetkellä nähtävissä kulttuu-
ri, jossa tila valitaan aina toimin-
nan mukaan. Samankaltainen tapa voisi 
toimia myös koulussa. Pyrin luomaan 
mallin, joka auttaa päätöksen teossa 
ja kannustaa itsenäiseen toimintaan. 
Opettajan ei tarvitse kertoa, minne 
mennä, vaan lapsi voi itse valita.

Tilat on helppo hahmottaa erilais-
ten koodausten ja järjestelmien avul-
la. Aistivammaisten koulussa erittäin 
tärkeää on mielikuvakartan synnyttä-
minen opiskelijan päähän. mielikuva-
kartalla voidaan myös ohjata keskit-
tymään tai tekemään ryhmätöitä. eri 
tilojen säännöt ohjaavat toimintaa ja 
tilat toimivat niin kuin ne suunnitel-
tiin. Tällä tavalla vältytään turhi-
en tilojen syntymisestä. Hiljaisessa 
huoneessa ei esimerkiksi saa puhua, 
jos siellä keskitytään. 

Tilan hahmottaminen eri aistien kaut-
ta ei ole vain aistivammaisten etu, 
vaan kaikkien yhteinen etu. Tila on 
aina kokonaisuutensa summa ja se vai-
kuttaa niin vireyteemme, mielialaamme 
kuin käyttäytymiseemme. Lasta ei voi 
syyttää ahdistumisesta, jos hänel-
le ei anneta valinnan mahdollisuutta 
purkaa ahdistumistaan.

opetustiLa: 
6-8 oppiLasta, 
opettaja + 
avustaja(t)

opetusaLueet muodostuvat soLuaLueista eLi 
kotiaLueista. kuva 70: rt 96-10939, kuvan muokka-
us tekijän.

soLuauLa: 
kotiaLue, 
monitoimitiLa

opetussoLu: 
4-6 opetustiLaa
oma sisäänkäynti

Konseptin lähtöajatuksena on tila ti-
lassa. Tarkoitus on luoda yksi suu-
ri tila, jota muokkaamalla voidaan 
jopa muuttaa tilojen käyttötarkoitus-
ta ajan mukana. Tekniikan kehittyes-
sä tietoa on yhä enemmän jatkuvas-
ti saatavilla, ja koulun ulkopuolella 
opimme valtavasti esimerkiksi vide-
oita katsomalla tai blogeja lukemal-
la. Koulun rooli siirtyy yhä enemmän 
läsnäoloon ja vuorovaikutukseen. Sik-
si konsepti on avoin sattumille ja 
kohtaamista jopa eri tiimien välil-
lä korostetaan. ei ole tarkoitus olla 
suljetussa tilassa paikallaan, vaan 
olla avoimesti läsnä. Tilat tiloissa 
antavat mahdollisuuden luonnollisen 
elinympäristön saavuttamiseen. Oppi-
laiden on näin helpompi siirtää opit-
tu osaksi arkielämäänsä. 

10.2 muuntojouStaVuuS

Rakennustekniikan ohjeistossa (96-10938) 
puhutaan joustavasta koulusta mahdol-
listamassa muuntautuminen ajan muka-
na kehittyville opetustavoille. Koulu 
tänä päivänä ei pysty joustamaan esi-
merkiksi teknologian nopean muutoksen 
tahdissa. Onkin löydettävä perusrat-
kaisu ja sitä muunneltavat variaati-
ot. Ohjeistossa mainitaan seuraavia 
asioita, joilla voidaan edistää jous-
tavuutta: 

• Eri kokoisia tiloja eri suuruisille ryh-

mille sijoitetaan lomittuvasti siten, että 

helppo siirtyminen tilanteesta tai tehtä-

västä toiseen on mahdollista. Tiloja voi-

daan liittää toisiinsa ovin ja lasiseinin, 

joskus myös siirtoseinin.

• Suunniteltujen käyttötarkoitusten mukaan 

eri tiloja voidaan liittää toisiinsa esi-

merkiksi tilojen välisillä ovilla tai yhtä 

tilaa voidaan jakaa useampaan osaan esimer-

kiksi siirtoseinillä. 

• Kahden eri oppiaineen tiloja voidaan yh-

distellä tai korvata monitoimitiloilla.

• Tilojen joustavaa käyttöä voidaan edistää 

kalusteratkaisuin. 

• Rakennus mahdollistaa joustavasti käyt-

tötarkoituksen muutokset tulevaisuudessa. 

Teknologian suhteen varaudutaan tulevaan 

kehitykseen.

• Alueellisen joustavuuden saavuttamisek-

si varaudutaan siihen, että koulutilat ovat 

muutettavissa muuhun palvelutoimintaan.

10.1 Kohti uuSia tilatyyppejä

Tilojen suunnittelu käyttötarkoituk-
sen mukaan on tärkeää oppimistiloissa, 
jos tilat ovat osittain tai kokonaan 
avotilassa. Aikaisemmin toimintavyö-
hykkeet jakautuivat yhden luokkati-
lan seinien sisäpuolelle. Kun pedago-
giikka muuttuu yhä enemmän tekemällä 
oppimiseen, niin on tärkeää miettiä, 
miten tila voisi tukea yhä enemmän 
toimintaa ja samalla auttaa aivoja el-
pymään työn lomassa. Tietotyön muutos 
on tuonut osittain toisiaan risteävät 
tarpeet niin kouluun kuin työelämään. 
Tarvitaan erilaisia tiloja erilaisiin 
työn tapoihin. Suvi Nenosen kolmivyö-
hykemalli monitilatoimistoille toimii 
konseptin pohjana.  malli jakaa työn 
alueet kolmeen osaan, joka luo par-
haat olosuhteet aina tarvittavan työ-
tavan mukaan. 

Opettajille ja ohjaajille tekemässäni 
kyselyssä mielipiteet erilaisista ti-
lamalleista jakautuivat melkein puo-
liksi. Tämä kertoo mielestäni siitä, 
että uusia malleja ei ole vielä tar-
peeksi. He eivät välttämättä osaa edes 
ajatella uutta oppimistilaa, jolloin 
ensimmäisenä syntyy tunne epävarmuu-
desta. Koska tarkoitukseni on opin-
näytetyössä herättää mielikuvia mah-
dollisuuksista oppimistiloissa, luon 
vyöhykemallin mukaisen tilakonseptin. 
Konsepti toimii suuntana uuteen aikaan 
ja jopa luokattomaan oppimisympäris-
töön. Tavoitteena on muuttaa muutok-
sesta aiheutuva epävarmuus luottamuk-
seksi toimivasta tulevaisuudesta.



96

D
IS

C
O

VE
R

D
EF

IN
E

D
ES

IG
N

D
EL

IV
ER

ju
Li

a
n

n
a

 n
ev

a
r

i /
 a

va
u

tu
va

 o
pp

im
is

ti
La

 / 
 o

iv
a

Lt
a

m
o

  /
  2

01
3

INTENSIIVISEN TYÖN ALUE

HILJAISEN TYÖN ALUE

AVOIMEN TYÖN ALUE

INTENSIIVISEN TYÖN ALUE

HILJAISEN TYÖN ALUE

AVOIMEN TYÖN ALUE 1. 

2. 

3. 

4. 

2. Kaksi tilaa muuttuvat yhdeksi ja 
tila jakautuu kolmen vyöhykkeen mu-
kaan: keskustelu, työ ja lepo.

+ Mitä yksityisempää työtä, sitä syvemmälle 

tilaan mennään 

- Tilan muuntuvuus hankaa, koska tila on 

suunniteltu tiukasti kolmen toimintatavan 

mukaan.

-Tilat pitkänmallisia

3. Hankesuunnitelmasta mukautettu 
malli, jossa kotiluokat on yhdistetty 
yhdeksi valtavaksi tilakseen. Sivuil-
la ovat eriyttäminen, puheterapia ja 
wc.

+ Suuri tila joustaa moniin erilaisiin rat-

kaisuihin, jopa viikoittain voidaan muuttaa 

tilan käyttöä (jaksolaiset)

+ Tila voidaan optimoida erilaisille käyt-

täjille irtokalustein

- kotiluokan ajatus muuttuu - toimintakult-

tuurin suuri muutos

- Tilojen valvominen/kurinpito hankalampaa, 

uudet säännöt?

4. edellisestä mukautettu malli

+ paljon erilaisia tiloja erilaisiin tar-

koituksiin

- liian pienet huoneet eivät ole käytännöl-

lisiä, saman voi hoitaa kalusteilla

- monimutkaisuus aiheuttaa hankaluutta ti-

loissa orientoitumisessa

d
eS

ig
n

kuva 71: Julianna nevari

10.6 toimintojen Sijoittelu
1. Hankesuunnitelmassa esitelty tila-
ohjelma jakautuu 40m2 ja 60 m2 luok-
katiloihin, joita yhdistävät ovi ja 
eriyttämistila. Yhteinen alue on ti-
lakokonaisuuksien keskellä ja ulko-
puolelta löytyvät puheterapia, tiimi-
tila ja wc. 

+ Toiminnot säilyvät melkein samoina: oma 

luokkatila jakautuu vyöhykkeisiin

+ Yhteiset tilat helposti valvottavissa

- tilat pienen kokoisia ja ahtaita toimin-

nalliselle tekemiselle. 

- tilat pitkänmallisia ja ahtaita 

- yhteiset tilat käytävällä, meluhaittoja

- pienryhmätyöskentelytiloja vain 2

10.5 tilaohjelma
Onerva mäen koulu mitoitetaan 140 op-
pilaalle ja oppilasryhmiä tulee ole-
maan 23. Oppilaat jakautuvat joko 
oppiaineittain eteneviin tai toimin-
ta-alueittain eteneviin oppilaisiin. 

Perusopetustilat järjestetään so-
lumaisiksi kokonaisuuksiksi, jot-
ka tukevat pienempien oppilasryhmi-
en muodostumista esimerkiksi vamman 
tai ikäryhmän mukaan. Opetustilassa 
on 6-8 oppilasta, opettaja ja mui-
ta avustavia aikuisia 1-6 henkilöä. 
Ryhmien koko on monitarpeisilla enin-
tään 6 ja muilla 8 oppilasta. Yhdessä 
solussa on 4-6 opetustilaa. Soluihin 
toivotaan omaa sisäänkäyntiä ja tila-
vaa kuraeteistä. 

Hankesuunnitelmassa esitetyssä tila-
ohjelmassa (kts. viereinen sivu, kuva 
no 1.) opetussolu muodostuu 60m2 ja 
40m2 tiloista, joita yhdistävät oven 
lisäksi eriyttämishuone. Solujen ope-
tustilat järjestäytyvät soluaulan yh-
teyteen, joka toimii monitoimitila-
na ja kotialueena.  Tilassa on myös 
henkilökohtaiset kaapit ja naulakot. 
Tilaan sijoittuvat myös wc-tilat sekä 
varastotila.

eriyttävä opetus on pedagoginen rat-
kaisu, joka on opettajan työssä en-
tistä keskeisemmällä sijalla. Tilojen 
tulee mahdollistaa joustavien ope-
tusryhmien muodostaminen ja erilai-
set työmenetelmät, kuten pari-, tii-
mi- ja samanaikaisopetus (anttaLainen et 
aL. 2009,16).

Opettajille tehdyssä kyselyssä tär-
keimmät sanat, jotka kuvasivat heidän 
mielestään opetustilaa, olivat jous-
tavuus, toimivuus ja monipuolisuus. 
Oppimistilakonseptissa maksimoidaan 
tilojen joustava käyttö, jotta eri-
laisten työtapojen toteuttaminen sekä 
tilojen mahdollisimman monipuolinen 
käyttö olisi mahdollista. Toimin-
nallisuutta lähestyn toimintavyöhyk-
keiden massoittelulla. Kokonaisuus 
syntyy näiden toimintojen yhteisvai-
kutuksesta ja visuaalinen ilme tukee 
koko konseptin toiminnallista ajatus-
ta vahvalla identiteetillään. Koska 
pyrin luomaan monimuotoista tilaa, 
keskityn erityisesti tilojen hah-
mottamiseen kokonaisuuksien kautta. 
mietin tilojen identitteettejä ja 
mahdollisimman vahvoja kontrasteja 
aistielämysten kanssa. Tällä tavoin 
tilat pystyy erottamaan  toisistaan 
jo pelkän mielikuvan avulla.



{Oppimistilakonsepti} 
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VYÖHYKE

HILJAISEN TYÖN
ALUE

INTENSIIVISEN TYÖN
ALUE

LIIKKUVUUS

A  B

TILAJÄRJESTELYT TILATYYPPI JA KÄYTTÖTARKOITUS

YKSILÖTYÖTILA
Suljettu tai osittain suljettava tila. Sekä 
oppilaat, että opettajat voivat käyttää tilaa 
opiskeluun, opetusmateriaalin tekoon jne. 

PIENRYHMÄTYÖTILA
Osittain suljettu tila, joka toimii 2-4 hengen 
ryhmille työskentelytilana. 

HITAAN OPPIMISEN TILA 
Suljettu tila, joka on mahdollisimman 
yksinkertainen varustukseltaan. Vetäyty-
mispaikka.

PUHELUTILA 
Kolo tai uloke tiloissa luo opettajalle tilan 
hoitaa puheluita. Kolosta pitää olla näkö-
yhteys opetustilaan. Nopea pysähtymisen 
paikka.

ESITYSTILA
Osittain avoin tila, jota rajaavat suuret 
“katsomo” kalusteet. Näyttö ja istuimet 
luovat yksinkertaisimmillaan alueen. 

MONITOIMITILA
Avointa lattipintaa, jossa matot ja majat 
luovat joustavan toiminta-alueen.

LUENTOTILA
Kaksi tilaa yhdistämällä saadaan 
samanaikaista opetusta tukeva tila, jossa 
perinteinen formaali opetus on mahdollista 
järjestää.

RYHMÄTYÖTILA 
Erilaisilla pöytäjärjestelyillä, voidaan luoda 
ryhmätyöalueita. Liikkuvat tussitaulut ja 
tuolit auttavat tilan muokkauksessa.

VESIPISTE
Pieni kettiönurkkaus helpottaa arkea. 
Veden saanti ja kahvin keittäminen 
lisäävät myös mukavuutta. 

SÄILYTYSPISTE
Jokaisella oppilaalla on oma laatikko ja 
kaappi.  Laatikko voidaan nostaa ja tuoda 
omalle paikalle. Säilytyskalusteet toimivat 
myös tilanjakajina.

TILA
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kuva 79: Julianna nevari
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AVOIMEN TYÖN
ALUE

ESITYSTILA
Osittain avoin tila, jota rajaavat suuret 
“katsomo” kalusteet. Näyttö ja istuimet 
luovat yksinkertaisimmillaan alueen. 

MONITOIMITILA
Avointa lattipintaa, jossa matot ja majat 
luovat joustavan toiminta-alueen.

LUENTOTILA
Kaksi tilaa yhdistämällä saadaan 
samanaikaista opetusta tukeva tila, jossa 
perinteinen formaali opetus on mahdollista 
järjestää.

RYHMÄTYÖTILA 
Erilaisilla pöytäjärjestelyillä, voidaan luoda 
ryhmätyöalueita. Liikkuvat tussitaulut ja 
tuolit auttavat tilan muokkauksessa.

VESIPISTE
Pieni kettiönurkkaus helpottaa arkea. 
Veden saanti ja kahvin keittäminen 
lisäävät myös mukavuutta. 

SÄILYTYSPISTE
Jokaisella oppilaalla on oma laatikko ja 
kaappi.  Laatikko voidaan nostaa ja tuoda 
omalle paikalle. Säilytyskalusteet toimivat 
myös tilanjakajina.

INTENSIIVISEN TYÖN
ALUE

JOUSTAVA RYHMÄTYÖTILA
Pyörillä varustetuilla tuoleilla ja tussitau-
lulla saadaan aikaan nopeasti ja helposti 
ryhmätyötila.  

ESITYSTILA
Avoimen tilan rajaamiseen käytetään 
esityskalusteita, “katsomoita”. Liikkuvat ja 
kevyet kalusteet luovat tilan, jossa 
voidaan käydä läpi oppilaiden töitä ja 
kokoontua koko tiimin yhteisiin palaverei-
hin.

ODOTUSTILA/
VÄLITUNTITILA 
Avoin tila, jota ryhdittää muunneltavat 
modulaariset kalusteet. 

LÄPIKULKUTILA
Selkeät ja esteettömät grafiikat sekä 
kuvioinnit lattioissa ja seinissä luovat 
turvan tunnetta. Tilat luovat yhdessä 
loogisen kokonaisuuden.

WC>          
< ULOS 

< RUOKALA

VYÖHYKELIIKKUVUUS

A  B

TILAJÄRJESTELYT TILATYYPPI JA KÄYTTÖTARKOITUSTILA
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kuva 80: Julianna nevari



{Konseptin soveltaminen} 

12
kuva 138: Julianna nevari
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luoVa ja innoVatiiVinen ”oiKealla taValla KeSKeneräinen”         
haVinnollinen ja SelKeä     yhteiSöllinen ”Kylä”    laaduKaS

d
eS

ig
n
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12.1 toimintaKulttuuri
Konseptin soveltaminen tilassa vaa-
tii muodon, materiaalien sekä koko-
naisuuden ymmärrystä. Tilalla voidaan 
ohjata, luoda tunnelmia ja kannus-
taa toimintaan. Koska tila on tarkoi-
tettu alakouluikäisille, tulee tilan 
mahdollistaa opettajan ympärille ke-
rääntyminen. Pitkän mallisten tilojen 
välttäminen ja joustavien ratkaisujen 
käyttäminen ovat avainasemassa.

Koska koulusta tulee yhä enemmän koh-
taamisen paikka, niin tilan käytössä 
korostuu yhteiset tilat. Kohtaamisen 
lisäämiseksi kannustan omista koti-
luokista ja pulpeteista irtaantumi-
seen. Tämä mahdollistaa yhä jousta-
vamman tavan käyttää tilaa. Tärkeää 
on kuitenkin oma tuoli ja säilytys-
kaluste niin opettajilla kuin oppi-
lailla. Yhteistyötä tehdään myös oman 
ryhmän ulkopuolella ja opettajien yh-
teistyö nousee merkittävään rooliin. 
Tilojen käytöstä sovitaan aina vii-
koittain tai kuukausittain yhteisillä 
palavereilla. Näin kohtaamiset myös 
opettajien välillä tulevat välttämät-
tömäksi ja se lisää tukea ja turvaa 
muutoksessa. 

kuva 87: http://www.onerva.fi/
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AVOIMEN TYÖN ALUE INTENSIIVISEN TYÖN ALUE HILJAISEN TYÖN ALUE

HITAAN 
OPPIMISEN TILA

PUHELU-
TILA

PIENRYHMÄ-
TYÖTILAT

PIENRYHMÄ-
TYÖTILAT

YKSILÖTYÖ-
TILAT

LUENTOTILA

RYHMÄTYÖTILA

MONITOIMITILA

VESIPISTE

SÄILYTYSPISTE

JOUSTAVA
 RYHMÄTYÖTILA

ESITYSTILA

LÄPIKULKUTILA

ODOTUS- /
VÄLITUNTITILA

WC>          
< ULOS 

< RUOKALA

“puisto” “kolo”“koti”
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12.3 VyöhyKKeet ja tilatyypit
eri työn alueet ovat nimetty lapsil-
le mielekkäämmällä tavalla. Avoimen 
työn, intensiivisen työn ja hiljai-
sen työn sijaan voidaan puhua puisto, 
koti ja kolo alueista. Tämä lisää po-
sitiivisia mielikuvia sekä helpottaa 
tiloissa orientoitumista.

Alueet ovat jaettu keskittymistä 
vaativan työn mukaan ja auttaa näin 
luonnollisen akustiikan syntymisessä. 
Avoimen työn alue toimii välitilana 
muihin tiloihin sekä aktiivisen työn 
tilana. intensiivisen työn alue on 
perinteisen kotiluokan kaltainen ja 
voidaan jakaa pienempiin osiin tar-
vittaessa. Hiljaisen työn alue koos-
tuu pienemmistä tiloista keskittymis-
tä vaativaan työhön.  
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12.5 intenSiiViSen työn alue

intensiivisen työn aLue eLi koti 
toimii perinteisen, formaaLin ope-
tuksen paikkana. koti on yksi suu-
ri tiLa, joka on mahdoLLista jakaa 
pienempiin osiin LiukuoviLLa, seinäk-
keiLLä, verhoLLa tai kaLusteiLLa. 
aLue Lisää ryhmien väListä toimin-
taa, jopa tiimien väListä toimintaa. 
tiLaa käytetään joustavasti eriLai-
siin tarpeisiin. tiLaa voidaan muun-
neLLa tarvittaessa viikoittain. tiLa 
antaa mahdoLLisuuden erityisesti 
projektityöskenteLyLLe.

täLLe vyöhykkeeLLe kuuLuvat: 
1. ryhmätyötiLa
2. LuentotiLa
3. monitoimitiLa 
4. vesipiste
5. säiLytyspiste

avainsanat: intensiivinen, puoLisuL-
jettu, joustava, kotiaLue.

12.6 hiljaiSen työn alue

hiLjaisen työn aLue eLi koLo Luo 
rauhoittavaa ja keskittynyttä tun-
neLmaa häLinän keskeLLe. tiLat ovat 
tarkoitettu pienryhmiLLe tai yksiLö-
työskenteLyLLe. niitä voidaan käyt-
tää muiden aLueiden jatkeina tai 
omina rauhoittumisen paikkoina. 
myös opettajat voivat vetäytyä rau-
hoittumaan tai tekemään töitä. 

täLLe vyöhykkeeLLe kuuLuvat: 
1. yksiLötyötiLa
2. pienryhmätyötiLa
3. hitaan oppimisen tiLa
4. puheLutiLa
5. rentoutumistiLat

avainsanat: rentoutuminen, keskit-
tyminen, hiLjaisuus, eLvyttävyys.
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kuva95: www.schoolstationery.co.uk/
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puisto kolokoti

12.4 aVoimen työn alue

avoimen työn aLue eLi puisto on 
yhteisön oma aLue, joka toimii ko-
konaisuutta ja tiimejä sitovana 
osana. tiLa on avoin, mutta mahdoL-
Lista jakaa pienempiin osiin siirret-
täviLLä kaLusteiLLa ja seinäkkeiLLä. 
tiLa toimii ennen kaikkea opetuksen 
Lomassa eLvyttävänä ympäristönä. 
aLue edistää sosiaaLista vuorovai-
kutusta. 

täLLe vyöhykkeeLLe kuuLuvat: 
1. odotustiLa / väLituntitiLa
2. esitystiLa
3. joustava ryhmätyötiLa
4. LäpikuLkutiLa

avainsanat: kohtaaminen, sattuman-
varaisuus, avoimuus, eLvyttävyys.
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12.4 aVoimen työn alue

aLueen kaLusteisiin kuuLuvat kevy-
et LiikuteLtavat kaLusteet. suuret 
kaLusteet toimivat tiLan rajaajina 
ja Leikkiin soveLtuvat pehmeät ka-
Lusteet. 
 materiaaLit ovat rohkei-
ta ja Leikkiin innostavia. kestävät 
pinnat ja avoin aLue Luovat toimin-
naLLisen kokonaisuuden.  aLueen 
tunnusmerkit ovat vihreät värit ja 
karheat pinnat.

kuva 98: www.tukluk.eu/
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12.5 intenSiiViSen työn alue

aLueeLLa on suurimmassa osassa 
kaLusteita pyörät tai ne ovat kevyi-
tä Liikuttaa. joustavuus toimii oh-
jaavana tekijänä. opettajiLLa ja op-
piLaiLLa omat Laatikostot ja tuoLit. 
 materiaaLit ovat Lämpimän 
sävyisiä ja Luovuuteen ohjaavia. 
hiLjaisen työn kaLusteita on myös 
kotiauLueeLLa keskittymisen merk-
kinä. aLueen tunnusmerkit ovat vio-
Letin sävyt ja siLeät pinnat kaLus-
teissa.

Kuva 109: www.iskuinterior.fi/
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20.3.2013 10.59Pannello Paravent

Sivu 1 / 1http://www.ruckstuhl.com/en/acoustic-panel/pannello-paravent.html

P A N N E L L O  P A R A V E N T

PANNELLO PARAVENT 60281

DESIGNER Matteo Thun

SIZE 40 cm x 160 cm / 80 cm x 160 cm

WEIGHT 7 / 14 kg

SURFACE Felt (100% Wool Felt)

MORE INFORMATION -

DOWNLOA DS

PANNELLO CATALOG Pannello Catalog 2010 (4.58 MB)

SAVE PAGE AS PDF  Pannello Paravent.pdf

Pannello Paravent stands on two legs, can be enlarged at discretion and is
designed for use as an optical room partition.

C O L O R S

This product is available in the following colors:

FELTRO TWO 10203 (SAMPLE)

AD D  T O C AR T F R EE

FELTRO TWO 10204 (SAMPLE)

AD D  T O C AR T F R EE

FELTRO TWO 20387 (SAMPLE)

AD D  T O C AR T F R EE

FELTRO TWO 60269 (SAMPLE)

AD D  T O C AR T F R EE

FELTRO PLUS 60281 (SAMPLE)

AD D  T O C AR T F R EE

FELTRO TWO 60288 (SAMPLE)

AD D  T O C AR T F R EE

FELTRO TWO 60289 (SAMPLE)

AD D  T O C AR T F R EE

FELTRO TWO 60308 (SAMPLE)

AD D  T O C AR T F R EE

FELTRO KARAKUL 695 (SAMPLE)

AD D  T O C AR T F R EE

O P T I O N S

For additional options such as customized sizes,
individual finishes and rolled goods, please contact
your local Ruckstuhl sales representative.

S H I P P I N G  &  R E T U R N S

Products ordered online will ship within 7 - 14
working days. You are entitled to return the goods
within 30 days after delivery, unused and in the
original packaging. For further information, please
read our general terms and conditions.

A R C H I T E C T S ,  D E S I G N E R S  &  T R A D E

Ruckstuhl offers an extensive service for architects,
interior designers and retailers. Do not hesitate to
contact us. We look forward to support you with our
customized solutions.

S E A R C H  N E W S L E T T E R  Y O U R  C O U N T R Y  :  F I N L A N D  E N   D E   F R   I T   

C O N T A C T

C U S T O M E R  S E R V I C E

S A L E

M Y  A C C O U N T

M Y  C A R T

CARPETS ACOUSTIC PANEL  DESIGNERS  COMPANY

C O M P A N Y

Since 1881 we have been committed to the highest
quality standards, an aesthetic approach to
materials combined with a rigorous adherence to
ecological requirements. Our natural fibre carpets
and area rugs are equally suitable for domestic
settings and for the contract sector.

C O N T A C T  R U C K S T U H L

Ruckstuhl AG
Bleienbachstrasse 9
4901 Langenthal 
T +41 62 919 86 00 
F +41 62 922 48 70

info@ruckstuhl.com
Map

©  2 0 1 2  R U C K S T U H L .  A L L  R I G H T S  R E S E R V E D .  P R I V A C Y  T E R M S  &  C O N D I T I O N S  L E G A L

1  /  2

FELTRO PLUS 60281  (SAMPLE)

5 /  9

K
uv

a 
12

9:
 h

ttp
:w

w
w

.in
te

rf
ac

efl
or

.c
o.

uk
/

k
uv

a 
13

0:
 /w

w
w

.ru
ck

st
uh

l.c
om

/

k
uv

a 
12

1:
 b

en
e.

co
m

/

k
uv

a 
12

6:
: w

w
w

.d
om

us
w

eb
.it

/

K
uv

a 
12

2:
 w

w
w

.m
ar

te
la

.fi
/

k
uv

a 
12

3:
 w

w
w

.fa
ge

rh
ul

t.c
om

/

d
eS

ig
n

k
uv

a 
12

4-
12

5:
 w

w
w

.b
uz

zi
sp

ac
e.

co
m

/

k
uv

a 
12

7-
12

8:
 w

w
w

.v
iii

rn
yc

.c
om

/

12.6 hiljaiSen työn alue

hiLjaisen työn aLue voi oLLa peLkäs-
tään kaLuste, joka ohjaa keskitty-
miseen tai tiLa, jossa kaikki yLinmää-
räinen puuttuu ja vain oLeeLLinen 
jää.  
 aLueen tunnusmerkit ovat 
sinisen sävyt, pehmeät pinnat ja ko-
Lot sekä syvennykset 

kuva 120:www.bigbrands.nl
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Ovi

12.7 tilajärjeStely
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tunnit aLoitetaan sermeiLLä ra-
jatuLLa monitoimiaLueeLLa. jokai-
seLLa ryhmäLLä on oma paikkansa. 
keskusteLuiden ja tehtävien jaon 
jäLkeen jakaudutaan tiLoihin päivän 
ohjeLman mukaan.

AAMU

AAMUPÄIVÄ

ILTAPÄIVÄ
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12.8 toimintaSKenaario

aamuLLa opettajat ja oppiLaat saa-
puvat kouLuun oman kotisoLun si-
säänkäynnistä. eteiseen jätetään 
kengät ja vaatteet omiin kaappei-
hin. 

aaMU

opettajien aamu aLkaa yhteiseLLä 
keskusteLuLLa, jossa sovitaan vii-
koittain tai kuukausittain, miten 
tiLaa käytetään;  kuka on missäkin 
tiLassa ja tarvitaanko suuria muu-
toksia tiLajärjesteLyissä. oppiLaat 
saapuvat kouLuun ja odottavat 
tunnin aLoitusta puistoaLueeLLa.
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päiväLLä koko opetussoLun oppi-
Laat siirtyvät avoimen työn aLueeL-
Le yhteisen tehtävän pariin. 

AAMU

AAMUPÄIVÄ

ILTAPÄIVÄ
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seinäsyvennyksessä on mahdoLLis-
ta hoitaa puheLuita tai muita nope-
aa keskittymistä vaativia asioita päi-
vän aikana. 

oppiLas hakee omasta Laatikostaan 
tavaransa sekä omaLLa nimeLLään 
varustetun tuoLinsa. sitten hän 
siirtyy opettajan määritteLemään 
tiLaan. opettaja hakee myös oman 
Laatikostonsa opetuspaikaLLe. 

opetuksen ohessa voidaan jakau-
tua pienempiin ryhmiin, joko eriLLi-
seen huoneeseen tai pienryhmiLLe 
suunnattuihin työkeitaisiin.

aaMUPäivä
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kouLupäivän Loputtua oppiLaat 
jäävät iLtapäiväkerhoon. avoimen 
työn aLue muuttuu Leikkikentäksi 
ja siirtymä vapaa-aikaan on seLkeä. 
iLLaLLa tiLoja voidaan käyttää esi-
merkiksi kerhotoimintaan.
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AAMU

AAMUPÄIVÄ

ILTAPÄIVÄ

työn Lomassa voi siirtyä myös hi-
taan oppimisen tiLaan, jossa voi 
rauhoittua ja syventää jo opittuja 
asioita.

kouLupäivän päätyttyä opettaja voi 
siirtyä hiLjaisen työn huoneeseen 
tekemään esimerkiksi seuraavan 
päivän opetusmateriaaLia. myös op-
piLas voi tehdä sieLLä Läksyjään. 

iltaPäivä



{Arviointi ja päätelmät} 

13
kuva 142: six scenarious: www.oecd.org/

OECD SIX SCENARIOS FOR SCHOOLING 
IN THE FUTURE UP TO 2020

1. ATTEMPTING TO MAINTAIN 
THE STATUS QUO:

Jatketaan samalla tavalla

Scenario 1.a: 
"Bureaucratic School 
Systems Continue"

Scenario 1.b 
"Teacher exodus - 

The 'meltdown scenario'" 

2. RE-SCHOOLING:
uusi paranneltu koulu

Scenario 2.a 
"Schools as Core 
Social Centres"

Scenario 2.b 
"Schools as Focused 

Learning Organisations"
 

3. DE-SCHOOLING:
Uudet oppimisen ja 

markkinoinnin säännöt

Scenario 3.a 
"Learning Networks and 
the Network Society"

Scenario 3.b 
"Extending the 
Market Model"
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13.2 jatKoKehittely

d
el

iV
er

OeCD on luonut kuusi skenaarioita tu-
levaisuuden kouluympäristöstä, joista 
radikaalein on, että oppiminen muut-
tuu ja koulu laitoksena katoaa. Koulu 
sellaisenaan tulee varmasti muuttu-
maan tulevaisuudessa. Kehitys avoi-
memmaksi kokonaisuudeksi on vasta 
alussa.  Hajautettu koulu on todella 
kiinnostava ajatus, koska se tarkoit-
taa, että koululaitoksia ei enää tar-
vittaisi. Ainakaan sellaisena kuin ne 
ovat tällä hetkellä. Kouluissa kävisi 
ihmisiä yhä harvemmin ja he valitsi-
sivat ympäristönsä oman työn tarpeen 
mukaan koko kaupungin kontekstista. 
Samalla myös koulun tilat avautuvat 
ulkopuolelle ja muut toimijat voivat 
käyttää tiloja silloin kun ne ovat 
tyhjillään. 

Koulusta tulee yhä enemmän paikka koh-
data ja jakaa tietoa muiden kanssa. 
Koulussa tärkeimpinä tekijöinä ovat 
aikuisten  sekä muiden lasten läs-
näolo. Tiloissa korostuvat yhteistä 
tekemistä tukevat paikat ja alueet, 
minkä vuoksi ne ovat konseptissa-
ni pinta-alaltaan suuria. Yksin te-
keminen jää kotiin etäoppimisena ja 
kouluun tullaan kehittymään ryhmänä.  
Koulu tulee aina pysymään yhtenä tär-
keimpänä lapsen kasvun paikkana.

erityisopetuksen uuden strategian mu-
kaisesti erityistä tukea tarvitsevat 
oppilaat yritetään sijoittaa mahdol-
lisuuksien mukaan yhä enemmän lähi-
kouluihin. Tämä muutos nostaa esiin 
moniaistisuuden tärkeyden kaikissa 
kouluissa. 

ennen kaikkea koulu pitää nähdä yh-
teiskunnan voimavarana, mikä se on 
ollut aina. Koulu Suomessa on kor-
kealaatuista ja juuri se on tärkeää. 
Opettajat kanssaoppijina on tärkeä 
muutosta ohjaava tekijä. Kun opetta-
jien asenne muuttuu innostaviksi mo-
tivaattoreiksi muuttuu koulu inno-
vaation keskukseksi, joka kasvattaa 
toiveikkaita aikuisia. Oivaltamo kou-
lun sijaan on paikka, joka synnyttää 
tulevaisuuden tekijöitä. 

Arkkitehtisuunnitelmassa työni teh-
tävä on antaa näkymiä tulevaisuuden 
tarpeisiin. Työni toivottavasti antaa 
koulusuunnittelijoille sekä opetta-
jille viitteitä siitä, mihin suuntaan 
koulua tulisi kehittää. Koska kysees-
sä on melko radikaali muutos nyky-
tilanteeseen, tarvitaan kokeilemista. 
Utopistinen konsepti pitää sijoit-
taa olemassa olevaan järjestelmään ja 
katsoa, mitkä asiat toimivat ja mit-
kä eivät. Konseptin ei ole tarkoitus 
olla valmis ratkaisu. Se on ohjaava 
malli suunnasta, jonne olemme matkal-
la. Mielenkiintoista on nähdä, miten 
radikaali muutos näkyy seuraavan su-
kupolven koulurakennuksissa. Heidän, 
jotka syntyvät maailmaan älypuhelin 
kädessä.

opettaminen on mahdollista toteuttaa 
ja miten se lopulta toteutuu. Tila 
pakottaa aina johonkin toimintaan. 
Oppimistilakonseptini mielestäni tu-
kee tätä ajatusta ja ohjaa oivalta-
vaan oppimiseen.

13.1 proSeSSi
Opinnäytetyö aiheeni sain kalustemuo-
toilijan ja kollegani miskan Kuntsin 
kautta. Hän kysyi, jos minua kiin-
nostaisi miettiä oppimisympäristöä 
tilasuunnittelijan silmin. Pohjatie-
don puute ja aiheen haastavuus mie-
tityttivät. Otin tehtävän kuitenkin 
vastaan haasteena. Pikku hiljaa aihe 
vei minut mukanaan. Lopulta innostuin 
aiheesta niin paljon, että opinnäyte-
työn rajaaminen tuntui vaikealta. 

Aiheen haastavuus kokonaisuudessaan 
yllätti. Suurin haaste oli ymmärtää 
kaikki koulusuunnittelua ohjaavat te-
kijät ja niiden yhteisvaikutukset.  
Lisäksi kyseessä oli erityistarpeiset 
oppilaat, mikä lisäsi haastavuutta. 
Ristiriita realistisen suunnitelman 
ja utopistisen suunnitelman välillä 
aiheutti myös hankaluuksia. välil-
lä en tiennyt kumpaa olin tekemäs-
sä. Koska ajallisesti opinnäytetyö ei 
osunut arkkitehdin aikatauluun, niin 
oli järkevämpi jättää täysin realis-
tinen suunnittelu seuraavaan vaihee-
seen. Tarkoitukseni kääntyi vision 
luomiseen ja lopulta se palasi alku-
peräiseen briefiini: oppimistila huo-
misen tarpeisiin. visioimalla jopa 
utopistisesti pystyin irtautumaan to-
dellisuuden kahleista, jotka johtavat 
usein jo olemassa olevien ratkaisujen 
pohdintaan. Kehitys on juuri se asia, 
joka minun mielestäni pitäisi ottaa 
koulusuunnittelussa rohkeammin esiin. 

Työn taustoituksen jälkeen kävi sel-
keäksi, että oppimisympäristön kalus-

teet eivät vastaa tämän päivän tar-
peita. miska Kuntsin opinnäytetyössä 
pohditaan juuri tätä ongelmaa. Omas-
sa työssäni sain inspiraatiota paljon 
työympäristön kalusteista, sillä ne 
ovat kehittyneet viime aikoina paljon 
ja kehittyvät koko ajan lisää. mieles-
täni koulukalusteita pitäisi kehittää 
yhä enemmän toimistokalusteiden suun-
taan. Pienryhmätöitä edistävät kalus-
teet ja kohtaamisen kalusteet tulevat 
vaatimaan suurta kehitystä tulevai-
suudessa. 

Alusta asti yhteydenpito Jyväskylän 
näkö- ja kuulovammaisten koulujen hen-
kilökuntaan oli tärkeä osa työtäni. 
Heidän mielipiteensä olivat todella 
arvokkaita ja niiden avulla sain työ-
hön käyttäjälähtöisen ulottuvuuden. 
Uskon, että työni auttaa opettajia 
ymmärtämään paremmin uuden ajan op-
pimistilojen muutoksen visuaalisen ja 
kirjoitetun materiaalin avulla. 

Prosessin edetessä minua kiinnosti 
erityisesti kehittyä itse suunnit-
telijana ja erikoistua oppimisympä-
ristöihin tilasuunnittelijana. Luova 
tila ja oppiminen ovat mielenkiin-
toinen pari ja uskon, että tulevai-
suudessa tulen pohtimaan asiaa vielä 
enemmän. Ympäristö ei voi oppia sinun 
puolestasi, mutta ympäristö voi kan-
nustaa oppimaan.

Yhteenvetona lukemastani aineistos-
ta voisi siis sanoa, että oppiminen 
on ennen kaikkea kiinni motivaatios-
ta ja sitä ruokkivasta ympäristöstä. 
Tilalla voidaan siis vaikuttaa, miten 
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Kotiluokka
Eriyttämistila
Kohtaamis/ryhmätyöalue

Ryhmätyövyöhyke
Pienryhmätyövyöhyke
Kohtaamisvyöhyke
Monitoimivyöhyke
Esiintymisvyöhyke
Ohjaajien tiimivyöhyke

Ovi
Sisääntulo

Vyöhyke tilamalli, jossa opetustilat jakautuvat tilavyöhykkeisiin. 
Tila voidaan valita tarpeen mukaan. 

Yhdistelty tilamalli, jossa opetustiloja voidaan 
toiminnallisesti yhdistää toisiinsa ja auloihin. 
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liitteet
Liite 1: tiLajärjesteLytkyseLy op-
pimis- ja ohjauskeskus onervan 
opettajiLta ja avustajiLta.

TILAJÄRJESTELYT KYSELY 
liittyen Oppimis- ja ohjauskeskus Onervan uusia oppimistiloja

Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa opettajien työskentelytapoja ja ope-
tukseen liittyviä tarpeita ja tapoja, sekä niiden oppimisympäristölle asettamia 
vaatimuksia. Kyselyn painotus on kunkin työntekijän henkilökohtaisissa tarpeissa 
ja toiveissa. Saatujen tietojen avulla tulevat oppimistilat voidaan suunnitella mah-
dollisimman hyvin erilaisia opetustapoja tukeviksi. Vastaukset käsitellään luotta-
muksellisesti ja julkaistavasta yhteenvedosta poistetaan henkilöiden nimet.

Julianna Nevari / Sisustusarkkitehtiopiskelija / Lahden Ammattikorkeakoulu, Muotoilu- ja taideinstituutti / julianna.nevari@gmail.com / +358 40 526 0198
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Säilytystilaa, n.   metriä
ryhmätyöpöytiä
yksilötyöskentelypöytiä
Lepotuoleja, sohvia
Vapaata lattiapinta-alaa
Älytaulua
Oppilaiden apuvälineitä
Paljonko tilaa apuvälineet vaativat?        
           
  
Muuta?          
 

  

2. Yhteydet 
Arkipäivän aikana kohtaan tarpeeksi muita opettajia 
Usein
Harvoin
Joskus
Perustele valintasi           
            
            
            
            
    
3. Opetustila
Nykyinen opetustilani tukee opetusta 
hyvin   
huonosti  
ei lainkaan
Perustele valintasi          
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