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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on sel-
ventää oppimisympäristöajattelua ja kartoit-
taa oppimisympäristöjen lähtökohtia sekä 
pohtia oppimisympäristöjen tulevia tarpeita. 
Opinnäytetyöni toimeksiantajana toimii La-
dec ja Lahden ammattikorkeakoulu, jotka 
vastaavat Niemen kampusprojektin ideointi 
- ja selvitystyöstä. Opinnäytetyön konsep-
titasoinen suunnitteluosuus on toteutettu 
Lahden ammattikorkeakoulun Niemen kam-
pukselle rakennettaviin tiloihin keskittyen au-
ditorioon ja tuleviin muunneltaviin luokkatila-
ratkaisuihin. 

Oppimisympäristöllä tarkoitetaan fyysisen 
ympäristön sekä psyykkisten  ja sosiaalis-
ten tekijöiden muodostamaa kokonaisuutta, 
jossa opiskelu ja oppiminen tapahtuu. Myös 
oppimisympäristön fyysinen tila vaikuttaa 
oppimistuloksiin ja vuorovaikutukseen. Fyy-
sinen tila on yksittäisten elementtien, kuten 
tilajärjestelyn, kalusteiden, värien ja valais-
tuksen sekä akustiikan luoma kokonaisuus.
Tavoitteena on aina pyrkiä luomaan psyko-
logisesti miellyttävä ympäristö, sulkien pois 
negatiiviset ympäristötekijät. Työn lähtökoh-
tana oli kartoittaa ensisijaisesti modernien 
oppimisympäristöjen fyysistä puolta ja siihen 
liittyviä asioita, jotka on tärkeää huomioida 
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Purpose of this thesis is to clarify more infor-
mation about the learning environments and 
to identify the starting points for learning en-
vironments as well as to consider the future 
needs towards the learning environments.
This thesis project was assigned by Ladec 
and Lahti University of Applied Sciences, 
which correspond to the brainstorming and 
investigation work of the Niemi Campus 
project.The conceptual design process has 
been focusing on the auditorium and future 
configurable classroom options, as the Nie-
mi campus will be completed in 2018. 

Learning environment is an entirety of physi-
cal, psycological and social factors, where 
studying and learning happens. High-quali-
ty learning environment supports the growth 
and development, increase motivation to 
learn and contributes the student’s activity, 
self-direction and creativity. Teachers and 
students’ roles, the teaching format and 
expectations of the studies over the deca-
des have become more demanding. Today, 
especially in a learning environment requires 
flexibility, versatility and quality. The research 
for this thesis is to understand different as-

abstract

suunnittelussa. Tutkimusosa käsittelee näitä 
asioita ja työn tuotoksena oleva tilasuunni-
telma hyödyntää löydettyjä tutkimustuloksia.

Opinnäytetyössä esitettävän suunnitelman 
tavoitteena on luoda tilakonsepti isosta au-
ditoriosta, joka on jaettavissa ja muunnelta-
vissa eri kokoisiin tiloihin. Suunnitelmassa 
käy ilmi, miten tilaa voidaan muunnella eri 
käyttötarkoituksiin luentomaisesta auditori-
osta perinteiseen luokkatilaan. Suunnittel-
milla ja eri vaihtoehdoilla pyritään esittämään 
ratkaisuja muunneltavien oppimisympäristö-
jen toteuttamiseen ja tuottaa tietoja eri op-
pimisympäristöjen ratkaisusta ja suunnittelu-
prosessista.

Suunnitteluprosessissa esitetään matka 
lopulliseen tilakonseptiin. Haasteita suunni-
telman luomiseen synnyttivät tilan monikäyt-
töisyys ja jaettavuus. Lopputuloksena on 
auditorio-luokkatilakokonaisuus, joka koos-
tuu kuudesta eri tilasta. Tilan erilaisia käyttö-
mahdollisuuksia on kaksikymmentäneljä. Ti-
lakonsepti sisältää ratkaisuja muuntuvuuden 
ja tilan jaettavuuden toteuttamiseen, väri- ja 
kalustekonseptin sekä piirustukset ja visu-
alisoinnit. 

pects and expectations are today towards 
the learning environments.

The presented plans aim to create a space 
concept from the big auditorium, which can 
be divided into different sizes and adaptab-
le spaces. The plans show how the space 
can be modified for different uses as lectu-
res from the auditorium to traditional class-
rooms. With different options aims to identify 
solutions for adaptable learning environme-
nts, and to provide information about the 
options for different learning environments, 
and to show the full design process throug-
houtly.

Design process introduces the journey to-
ward the final plan. The challenges that 
were faced, were due to the versatility and 
divisibility of the space.The end result is an 
auditorium and classroom enseble, wchi 
consist of six different spaces. There are 
twenty-four different possibilities to use the 
space. The concept includes solutions to 
adaptability and divisibility, color and furnitu-
re concepts, as well as drawings and visu-
alisations.
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1.1 aihe, taustat ja tavoitteet

Lahden ammattikorkeakoulu on suunnitte-
lemassa uutta kampuskokonaisuutta yh-
dessä paikallisten toimijoiden ja yritysten 
kanssa. Tästä lähtökohdasta nousi tarve 
kartoittaa moderneja oppimisympäristöjä. 
Työni toimeksiantajana ovat Ladec ja Lah-
den ammattikorkeakoulu, jotka vastaavat 
Niemen kampusprojektin ideointi- ja selvi-
tystyöstä. Oma henkilökohtainen lähtökoh-
tani tälle projektille oli kiinnostukseni niitä 
arkisia ympäristöjä kohtaan, joissa ihmiset 
viettävät suuren osan päivistään ja ajastaan. 

Oppimisympäristöllä tarkoitetaan fyysisen 
ympäristön sekä psyykkisten  ja sosiaalis-
ten tekijöiden muodostamaa kokonaisuut-
ta, jossa opiskelu ja oppiminen tapahtuu. 

Fyysinen oppi-
m isympär is tö 
käsittää raken-

nukset ja tilat sekä opetusvälineet ja -ma-
teriaalit. (Opetushallitus 2004, s. 18.)  Op-
pimisympäristö on laajentunut tilojen lisäksi 
käsittämään myös psyykkiset tekijät, kuten 
opittavat tiedot ja taidot, tunteet ja motivaa-
tion sekä sosiaaliset suhteet eli ihmisten 
muodostaman vuorovaikutuksen. Oppimis-
ympäristö käsitteenä on siis eri oppimiseen 
vaikuttavien tekijöiden luoma kokonaisuus. 
(Aksovaara & Maunonen-Eskelinen 2013; 
Manninen, Burman, Koivunen, Kuittinen, 
Luukannel, Passi & Särkkä 2007, s. 9-13.) 

Laadukaalle oppimiympäristölle on luotu ta-
voitteita, joihin sen pitäisi vastata.  Se tukee 
kasvua ja kehitystä, lisää oppimismotivaa-
tiota ja edistää opiskelijan aktiivisuutta, itse-
ohjautuvuutta sekä luovuutta. Se on fyysi-
sesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen 
paikka. Se tukee niin opiskelijan ja opettajan 
kuin opiskelijoiden keskinäisenkin vuorovai-
kutuksen syntymistä. Opiskelijalla itsellään 

on myös mahdollisuus vaikuttaa ja kehit-
tää oppimisympäristöään. (Opetushallitus 
2004, s. 18.)

Käsitys oppimisesta ja oppimistiloista on 
muuttunut. Oppiminen nähdään nykyään 
aikaista aktiivisempana ja monisyisempä-
nä proses-
sina. Tämä 
muutos on 
aiheuttanut uusia tarpeita ja vaatimuksia 
luokkatiloille. Luokkatiloilta vaaditaan juosta-
vuutta ja muuntuvuutta erilaisiin oppimistilan-
teisiin. Tarvitaan tiloja, joita voidaan käyttää 
erilaisissa tilanteissa ja ne on helposti muo-
kattavissa perinteisestä pulpettijärjestyk-
sestä rentoon, vuorovaikutteisuutta koros-
tavaan järjestykseen. Opettaja ei ole enää 
niin keskeisessä roolissa, omalla paikallaan 
luokan edessä vaan rooli on muuttunut liik-
kuvammaksi. Tilaratkaisuissa korostuu vuo-
rovaikutuksen lisääminen ja hierarkisuuden 
väheneminen.

Myös opiskelijoiden odotukset oppimisym-
päristöistä ovat muuttuneet ja tilallisten teki-
jöiden vaikutus koulujen kilpailukyvyssä on 
kasvanut. Tämän ja seuraavan sukupolven 
opiskelijat vaativat enemmän joustavuutta, 
monipuolisuutta ja laatua niin opetukselta 
kuin tiloiltakin. He vaihtavat nopeasti opiske-
lupaikkaa, jos odotuksiin ei vastata. Vuoro-
vaikutteisuus, opiskelun monimuotoisuus ja 
joustavuus sekä työelä-
mälähtöisyys korostuvat 
opiskelijoiden odotuksis-
sa korkeakouluopiskelulta. Teknologian ja 
mobiilien sovellusten hyödyntäminen on ny-
kyopiskelijoille arkipäivää ja sen on näyttävä 
myös opetuksessa ja opetustiloissa. (Ves-
terinen 2012 & 2013; Laakkonen 2012; Mi-
helich 2013.)

oppimisympäristö

aktiivinen oppiminen

odotukset
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lähtökohtana on luoda konsepti siitä, miten 
muuntuvuutta voidaan hyödyntää Lahden 
ammattikorkeakoulun uudella kampuksella. 
Monet suunnitteluohjeet käsittelevät lähinnä 
tilojen teknisiä vaatimuksia ja tässä opin-
näytetyössä lähtökohtana on ollut kiinnittää 
huomiota myös tilankäyttöön ja oppimista 
edistäviin tilallisiin tekijöihin. 

Suunnitelman tavoitteena on luoda tilakon-
septi isosta auditoriosta, joka on jaettavissa 
ja muunneltavissa eri kokoisiin tiloihin. Myös 
tilan käyttötarkoitus 
osassa pienemmistä 
tiloista on muunnel-
tavissa luentomaiseen opetukseen soveltu-
vasta auditoriosta perinteiseen luokkatilaan 
tai vuorovaikutteisuutta korostavaan aktii-
viseen luokkatilaan. Tavoitteena on löytää 
ratkaisuja joustavien ja muunneltavien oppi-
misympäristöjen toteuttamiseen sekä tuot-
taa tietoa siitä, minkälaisia tilallisia asioita on 
hyvä pohtia oppimistiloja suunniteltaessa. 
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1.2 tutkimusasetelma

Lähtiessäni lähestymään aihetta pyrin hah-
mottamaan, mitkä asiat ovat työni ja suunni-
teltavan tilani lähtökohdista tärkeimmät tut-
kittavat asiat. Rajasin tutkimukseni kolmeen 
kysymykseen. 

TUTKIMUSKYSYMYKSET:

Koska tämä opinnäytetyö on sisustusark-
kitehtuurin opinnäytetyö, on oppimisym-
päristön tutkiminen rajattu lähinnä fyysisen 
oppimisympäristöön ja sen tilatekijöiden 
tutkimiseen. Psyykkistä, sosiaalista ja kult-
tuurista oppimisympäristöä ei tässä työssä 
juurikaan käsitettä. Koska fyysinen ympä-

ristö on kuitenkin vain osa 
oppimisympäristön käsitet-
tä, on sen tutkimisessa ja 

myöhemmässä suunnittelussa otettu huo-
mioon  se, kuinka fyysinen ympäristö tukee 
muiden osa-alueiden, kuten sosiaalisuuden 
toteutumista. Työn lopullisessa tuotoksessa 
eli tilasuunnitelmassa pyritään huomioimaan 
mahdollisimman laajasti tutkimuksessa teh-
dyt havainnot. Lisäksi suunnitelma huomioi 
toimeksiantajan tarpeet ja tavoitteet.

Mitkä ovat moderniin oppimisympäris-
töön liittyvät odotukset ja tarpeet? 

Miten oppimistilat ovat muuttuneet ja 
mikä on moderni oppimisympäristö, 
joka vastaa tämän aikakauden tarpei-
siin? 

Millä tilallisilla tekijöillä tuetaan oppimista 
ja laadukkaan oppimisympäristön syn-
tyä sekä mahdollistetaan tilan muunnel-
tavuus ja joustava käyttö?

Opinnäytetyöni rakenne on suunniteltu si-
ten, että luvuissa 2-4 pyritään vastaamaan 
asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Luvussa 
5 esitellään ja analy-
soidaan referenssi-
kohteita. Luvut 6-8 
käsittelevät suunnittelutyöni kohdetta, siihen 
liittyviä tarpeita sekä suunnitteluprosessia. 
Luvussa 9 on esitelty opinnäytetyöni tulok-
sena syntynyt tilasuunnitelma. Luvussa 10 
arvioin työni prosessia ja lopputulosta sekä 
mahdollisessa jatkokehityksessä huomioita-
via asioita ja seikkoja. 

Opiskelu on muuttunut aikasempaa vuorovaikut-
teisemmaksi ja teknologia sekä erilaiset sovellukset 
valtaavat sijaa. Tämä aiheuttaa muutospaineita myös 
opiskelutiloihin.

Laadukas oppimisympäristön fyysinen tila 
luo optimaaliset puitteen oppimiselle ja vuo-
rovaikutukselle. Fyysinen tila on yksittäisten 

elementtien, kuten ti-
lajärjestelyn, kalustei-
den, värien ja valais-

tuksen sekä akustiikan luoma kokonaisuus. 
Myös tilan ympäristöpsykologiset tekijät on 
hyvä huomioida, jotta negatiivisten ja oppi-
mista häiritsevien psykologisten tekijöiden 
määrä voidaan minimoida ja luoda täten 
myös psykologisesti miellyttävä ympäristö. 
Negatiiviset, psykologiset tekijät ympäris-
tössä voivat estää vuorovaikutuksen synty-
mistä, aiheuttaa keskittymisongelmia ja op-
pimisvaikeuksia. 

Työn lähtökohtana oli kartoittaa ensisijai-
sesti modernien oppimisympäristöjen fyy-
sistä puolta ja siihen liittyviä asioita, jotka 
on tärkeää huomioida suunnittelussa. Tut-
kimusosa käsittelee näitä asioita ja työn 
tuotoksena oleva tilasuunnitelma hyödyntää 
löydettyjä tutkimustuloksia. Suunnitelman 

tilaelementit

tutkimus

työn rakenne

työn tavoite



12 13

2 
op

is
ke

lu
, o

pi
sk

el
ija

t j
a 

op
pi

m
in

en
 

2.1 korkeakouluopiskelu

Korkeakouluopetusta antavat yliopistot ja 
ammattikorkeakoulut. Yliopisto-opetus on 
perinteisesti ollut teoriaan pohjautuvaa, 
luentomaista opetusta. Ammattikorkea-
kouluissa on pyritty käytännön ja teoriaope-
tuksen yhdistämiseen. Raja on kuitenkin 
sumenemassa ja uudet tarpeet muuttavat 
korkeakouluopiskelua entistä monimuotoi-
semmaksi. 

Seuraavat vuosikymmenet tulevat muutta-
maan käsitystämme kouluista ja opiskelus-
ta. Teknologian kehitys, kasvava individualis-
mi ja yksilöllisyyden korostuminen aiheuttaa 

paineita korkea-
koulujen muu-
tokselle. Uusilla 

opiskelijasukupolvilla on aiemmista sukupol-
vista poikkeavia odotuksia opiskelusta. Mas-
sakoulutuksesta siirrytään yksilöllisiin opin-
topolkuihin ja opiskelijat voivat itse räätälöidä 
itselleen sopivia koulutuskokonaisuuksia. 
Itsenäinen tiedonhankkiminen, vuorovaiku-
tus ja tiedon jakaminen korostuvat. Opis-
kelumuodot monipuolistuvat ja opettajuus 
muuttuu lähemmäksi organisaattorin roolia. 
Opiskelu jalkautuu luokkahuoneen ulkopuo-
lelle ja koulun ulkopuolinen opiskelu kasvaa. 
(Facer 2011, s. 17-29; Laakkonen 2012.)

Tiedon jakamisen kulttuuri lisää kokonaan 
verkossatapahtuvaa, omaehtoista opiske-
lua. Monet kansainväliset yliopistot ovat ke-
hittäneet internetisivuilleen virtuaaliyliopistoja 
eikä internetissä jaeta enää vain luentoma-
teriaaleja, vaan myös luentoihin ja työpajoi-
hin voi osallistua virtuaalisesti. Myös museot 
ja galleriat tarjoavat aineistojaan ja kokoel-
miaan opiskelijoiden käyttöön virtuaalisesti. 
(Facer 2011, s. 17-29.)

Myös koulujen ja työpaikkojen välinen raja 
hämärtyy. Korkeakouluopetuksessa hyö-
dynnetään entistä enemmän yhteistyötä yri-
tysten kanssa 
ja opiskelun 
määrä eri-
tyyppisissä yritysprojekteissa kasvaa. Myös 
yrityksissä opiskelun määrä kasvaa -  isoilla 
yrityksillä on omia koulutusohjelmiaan joko 
yhteistyössä paikallisen korkeakoulun kans-
sa tai jopa omia koulutuslaitoksia. (Facer 
2011, s. 17-29.)

Kehitys asettaa fyysisille kouluympäristöille 
niin uusia mahdollisuuksia kuin haasteitakin. 
Koulujen täytyy muuttua entistä joustavam-
miksi ja monipuolisemmiksi. Opiskelun yksi-
löllisyys ja opiskelijan mahdollisuus vaikuttaa 
opintosisältöön kasvaa ja yhteistyö muiden 
koulujen ja yritysten kanssa korostuu. Mo-
biileja sovelluksia ja virtuaalioppimista on 
opittavat hyödyntämään. Koulujen on hou-
kuteltava uuden sukupolven opiskelijoita, ol-
tava aikasempaa monitoimisempia ja tilojen 
on sovelluttava monipuoliseen toimintaan. 
(Facer 2011, s. 17-29.)

Tässä luvussa käsitellään tulevien opiskelija-
sukupolvien odotuksia sekä niiden ja yhteis-
kunnallisten tar-
peiden luomia 
muutostarpeita 
korkeakouluopetuksessa. Luvussa käsitel-
lään myös sitä, miten oppiminen tapahtuu 
ja millä opiskelutavoilla oppiminen on tulok-
sekkainta. 
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koulu vs. työpaikka
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nen vuorovaikutus korostuu. Luentomainen 
opetus vähentyy ja tilalle tulee vuorovaiku-
tuksellisempi, yhteisöllisempi ja tutkimuksel-
lisempi ote opetuksen 
järjestämiseen. Kilpailun 
koventuessa työpaikois-
ta, arvostetaan enemmän työelämälähtöis-
tä koulutusta.  Näitä päätelmiä tukee myös 
Lahden lukiolaisille tehty kyselytutkimus 
(Niemen kampusprojekti 2013), siitä mitä he  
koulutukseltaan odottavat. 

vastaa odotuksia, diginatiivi äänestää jaloil-
laan. Tämä vaikuttaa koulutuksien vetovoi-
maisuuteen ja keskeyttämisiin.  (Laakkonen 
2012.)

Z-sukupolvella taas tarkoitetaan vuoden 
1995 jälkeen syntyneitä. He ovat erittäin 
tietoisia ympäristöongelmista ja ehtyvistä 
luonnonvaroista. He ovat aikaisempaa su-
kupolvea konservatiivisempia ja huolissaan 
taloudesta sekä sen kehityksestä. He eivät 
ole valmiita ottamaan isoja lainoja ja heitä 
kutsutaan myös vuokraajien sukupolvek-
si - omistaminen ei ole enää yhtä tärkeää. 
(Ericsson, Mihelichin 2013 mukaan.)

Ericsonin mukaan diginatiiveihin verrattuna 
Z-sukupolvi on suhteellisen neutraali tekno-
logiaa kohtaan ja tiedostamattomasti riippu-
vainen yhteyden saatavuudesta kaikkialla. 
He ovat syntyneet suoraan internet-maa-
ilmaan ja pitävät sitä enemmän itsestään-
selvyytenä kuin diginatiivit, jotka omaksuivat 
teknologian sen kehittyessä. Tulevaisuuden 
visiona Ericson näkee, että tämä johtaa sii-
hen, että niin työpaikoilla kuin kouluissakin 
aletaan toteuttaa ns. bring your own device 
-käytäntöä. Tämä tarkoit-
taa, ettei yritykset enää 
osta työntekijöilleen tie-
tokoneita ja puhelimia, vaan jokainen käyt-
tää omaansa. (Mihelich 2013.)  Kouluissa 
bring your own device -käytäntö tarkoittaa 
perinteisten tietokoneluokkien poistumista, 
tilalle tulevat opiskelijoiden omat laitteet ja 
koulun lainattavat kannettavat tietokoneet ja 
tabletit.

Howen mukaan Z-sukupolvi arvostaa en-
tistä enemmän opiskelua ja korkeakoulu-
tutkintoja.  Kilpailu työpaikoista on kovaa ja 
joukosta halutaan erottua. Hyvä koulutus 

Tämän hetken ja lähitulevaisuuden korkea-
kouluopiskelijat kuuluvat ns. y- ja z-suku-
polviin. Nämä sukupolvet ovat aikaisempia 
sukupolvia verkostoituneempia, digitaali-
sella aikakaudella kasvaneita ja individuaa-
lisempia. Odotukset opiskelusta ja opiske-
lupaikoista ovat muuttuneet ja koulujen on 
vastattava näihin odotuksiin pysyäkseen 
vetovoimaisina.

Y-sukupolvella tarkoitetaan vuosina 
1980-1995-syntyneitä, jotka ovat syntyneet 
vähitellen digitalisoituvaan maailmaan. Muita 

käytettäviä nimityksiä on 
nettisukupolvi, digiajan 
natiivit eli diginatiivit sekä 

milleniaanit. Y-sukupolven sanotaan poik-
keavan eniten aikaisemmista sukupolvista. 
Heidän sanotaan olevan kiihkeitä ja kärsi-
mättömiä, nopeita ja tietoteknisesti osaavia. 
He luottavat omiin kykyihinsä ja ovat yrittäjä-
henkisiä, mutta kykenemättömiä sietämään 
epäonnistumisia. He ovat kasvaneet ympä-
ristötietoisiksi ja -vastuullisiksi. He arvosta-
vat vapaa-aikaa ja ystävien kanssa vietettyä 
aikaa. Heidän käsityksensä työstä poikke-
aa aikaisempien sukupolvien käsityksestä. 
(Vesterinen 2013.)

Opiskelun kannalta on tärkeää ottaa digi-
natiivi huomioon ihmisenä eikä vain opis-
kelijana. He vaativat enemmän valintamah-
dollisuuksia opintopolkunsa rakentamiseen. 
Opiskeluaikojen ja -tapojen jousto on tär-
keää. Vuorovaikutuksen  ja tutkivan oppimi-
sen merkitys kasvaa ja erilaisia digitaalisia 
sovelluksia käytetään entistä enemmän. He 
kiinnittävät aikaisempia sukupolvia enem-
män huomiota opiskeluympäristöön ja tilalli-
siin ratkaisuihin. (Vesterinen 2012.) Heillä on 
suurempi tarve toteuttaa itseään ja vähem-
män kärsivällisyyttä. Jos koulutuspaikka ei 

diginatiivit

z-sukupolvi

2.2  uudet opiskelijasukupolvet mielletään eduksi työmarkkinoilla. (Mihelich 
2013.) 

Voidaan tulkita, että tulevat opiskelijat arvos-
tavat koulutusta entistä enemmän, mutta 
ovat opiskelijoina entistä vaativimpia. Ope-
tustapojen, -aikojen ja -tilojen odotetaan 
olevan monimuotoisempia ja joustavampia. 
Yksilöllisten opintopolkujen ja -kokonaisuuk-
sien on oltava koulujen arkipäivää. Tekno-
logian merkitys opetusvälineenä kasvaa, 
mutta myös opettajan ja opiskelijoiden väli-

odotukset

lahtelaisten lukiolaisten odotuksia opiskelulta
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Lahtelaisille lukiolaisille opiskelusta tehdyn kyselytutkimuksen tuloksia.
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kouluopetukselta odotetaan yhteiskunnasta 
ja työelämästä nousevien haasteisiin ja tar-
peisiin vastaamista sekä opetuksen lähen-
tymistä paikallisiin yrityksiin. Näihin odotuk-
siin on pyritty vastaamaan mm. lisäämällä 
projektiopetuksen määrää. Myös työelämä 
on muuttunut entistä projektimaisemmaksi, 
lyhytaikaisten työsuhteiden ja määräaikais-
ten työmääräyksien vakiintuessa pysyväksi 
ilmiöksi. 

Projektien, tiedon määrän ja teknologian 
käytön lisääntyessä yhteiskunnan eri sekto-
reilla  myös odotukset muuttuvat. Maailman 
globalisoituessa työntekijältä odotetaan liik-
kumista eri osaamisalueiden välillä ja taitoa 
yhdistellä luontevasti kokonaisuuksia. Moni-
puolisista,  kansainvälisistä ja projektiluontoi-
sista tehtävistä tulee arkipäivää. Laaja-alais-
ten tiedollisten ja taidollisten valmiuksien 
merkitys korostuu. (Norrena, Kankaanranta 
& Nieminen 2011, 77-78). 

Myös projektimaisen opiskelun sekä yh-
teistyö yritysten ja koulujen kesken tulee li-
sääntymään. Projektiopiskelussa työelämä-
lähtöisyys sekä 
asiakaslähtöi-
nen suunnitte-
lu ja toiminta korostuvat. Opiskelijat toimivat 
usein tiimeissä ja oppimisprosessi etenee 
käytäntöä ja teoriaa yhdistellen. Opiskeli-
jat toimivat vuorovaikutuksessa työelämän 
edustajien kanssa ja oppimisen perustana 
on ammatillisesta käytännöstä nousevat 
haasteet ja tarpeet. (Vesterinen 2001, 29.) 
Käytännössä projektioppiminen voi olla esi-
merkiksi tutkimuksen tai suunnitelman teke-
mistä yritykselle. 

Globalisoituminen ja työelämän kansainvä-
liset projektit vaativat myös opiskelulta kan-

Opiskelijoiden opiskeluun kohdistamien 
odotusten muuttumisen lisäksi myös yhteis-
kunnan ja työelämän odotukset ja tarpeet 
muuttavat opiskelun luonnetta tulevaisuu-
dessa.  Korkeakoulussa koulutetaan tule-
vaisuuden työntekijöitä, joten koulutuksen 
on vastattava työelämän ja yhteiskunnan 
tarpeisiin. 

Vesterisen (2001, 11-12.) mukaan työelä-
män nopean muutoksen myötä myös kou-

lutuksen ja 
työelämän 
y h t e i s t y ö 

sekä niiden väliset suhteet ovat nousseet 
kehittämisen kohteeksi. Ammattikorkea-

työelämäkontaktit

Teknologian merkitys opiskeluvällineenä kasvaa. 
Verkko-opiskelu sekä erilaisten teknologioiden ja so-
vellusten käyttö lisääntyy myös lähiopetuksessa. 

2.3 korkeakouluopiskelun uudet odotukset

projektioppiminen

ja paikasta riippumattomasti virtuaalisessa 
oppimisympäristössä. Virtuaalinen oppi-
misympäristö on internetissä toimiva alus-
ta, joka mahdollistaa materiaalin jakamisen, 
tehtävien ja tenttien suorituksen sekä vuo-
rovaikutuksen muiden opiskelijoiden kans-
sa. Laadukkaan oppimisen kannalta toimi-
van tekniikan lisäksi on tärkeää, että sisältö 
on pedagogisesti 
mielekästä ja toimi-
vaa. Verkko-ope-
tus mahdollistaa joustavan, yksilöllisen ja 
monimuotoisen opiskelun esimerkiksi työn 
ohessa.  (Nevgi & Heikkiilä 2005, 19-20) Se 
myös mahdollistaa yhteisen opetuksen  eri 
korkeakoulujen välillä niin kansallisesti kuin 
kansainvälisestikin. Verkko-opiskelu tulee 
tulevaisuudessa todennäköisesti kasva-
maan ja sitä tullaan yhdistämään myös lä-
hiopetukseen. 

Teknologian käytön lisääntyminen laajentaa 
perinteistä luokkahuoneajattelua oppimis-
ympäristöjen suuntaan - teknologia mah-
dollistaa oppimisen myös luokkahuoneen 
ulkopuolella. (Kuuskorpi 2012, s.18-22.) 
Opp im i sym-
päristön käsite 
sisältää luok-
kahuoneiden 
lisäksi myös muita koulun tiloja sekä jopa 
koulun ulkopuolisia tiloja. Lisäksi oppimis-
ympäristö on laajentunut tilojen lisäksi kä-
sittämään myös psyykkisiä, sosiaalisia ja 
kulttuurisia tekijöitä. (Aksovaara & Mauno-
nen-Eskelinen 2013; Manninen, Burman, 
Koivunen, Kuittinen, Luukannel, Passi & 
Särkkä 2007, s. 9-13.) Oppimisympäristö-
ajattelu ja erityisesti fyysiseen oppimisympä-
ristöihin eli tiloihin liittyviä tekijöitä käsitellään 
tarkemmin luvussa 3.

sainvälistä otetta. Monikulttuurinen opiskelu-
ympäristö, opiskeluvaihdot ja kansainväliset 
työpajat ja opintokokonaisuudet lisäävät 

ku l t tuur ien-
tuntemusta 
ja kulttuurien-

välistä yhteistyötä. Hyvät vuorovaikutus- ja 
ryhmätyötaidot mahdollistavat liikkumisen 
eri osaamisalueiden välillä. Lisäksi tarvitaan 
epävarmuuden sietokykyä ja rohkeutta tart-
tua vieraampiinkin asioihin.

Eri osaamisalueiden yhdistely ja vuorovaiku-
tuksen lisääntyminen näkyy myös korkea-
koulujen välisissä suhteissa. Ammattikor-
keakoulut sekä yliopistot ovat muodostaneet 
erilaisia yhteistyömalleja ja yhteiset projek-
tit ovat arkipäivää. Tästä esimerkkinä ovat 
mm. strategiset korkeakoululiittoumat ja eri-
laiset innovaatiokeskittymähankkeet, jotka 
pyrkivät lisäämään yhteistyötä alueellisten 
korkeakoulujen, organisaatioiden ja yritys-
ten kesken. Koulutus ei perustu enää vain 
tiedon antamiseen, vaan pyrkimyksenä on 
tuottaa osaamista. Tieto ja osaaminen on 
jatkuvasti muuntuvaa ja koulutuksen on vas-
tattava uudella tavalla ammatillisen osaami-
sen vaatimuksiin. (Vesterinen 2001.)  

Yhteiskunnalliset ja kulttuuriset muutokset 
ovat lisänneet verkko-opetuksen määrää.  
Tietoyhteiskunta, verkostomainen työsken-
tely ja globalistuva toiminta leimaavat tule-
vaisuuden opiskelua. (Korhonen & Koivisto 
2007.) Tieto- ja viestintäteknologioiden hyö-
dyntäminen sekä sosiaalisen median käyttö 

tiedon lähteenä ja kom-
munikointivälineenä on 
tullut pysyvästi osaksi 

opiskelua. Opiskelijoille informaatiotekno-
logian hyödyntäminen on luontevaa ja täl-
lä hetkellä opettajien teknologiaosaamisen 
arvioidaan olevan jo sillä tasolla, että tek-
nologiaa on mahdollista hyödyntää. Verk-
ko-opiskelussa hyödynnetään teknologiaa ja 
verkkosovelluksia. Opiskelu tapahtuu ajasta 

kansainvälisyys

TEKNOLOGIA

luokka vs. 
oppimisympäristö

virtuaalisuus
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Oppimisella tarkoitetaan sisäistä tapahtu-
maa, joka aiheuttaa muutoksen ulkoisessa 
käyttäytymisessä.  Se on jatkuva prosessi, 
joka tapahtuu niin tiedostetusti kuin tiedos-
tamattakin. Oppiminen johtaa kokemuksen 

ja tiedon lisääntymiseen, 
uuden omaksumiseen ja 
vanhan ymmärtämiseen 

uudella tavalla. (Tampereen teknillinen yli-
opisto 2013).  Oppimisesta on olemassa 
erilaisia näkemyksiä. Oppimisnäkemyksel-
lä tarkoitetaan yleistä, tieteelliseen teoriaan 
pohjautuvaa käsitystä siitä, miten oppimi-
nen tapahtuu. Nykyopetus pohjautuu pit-
kälti sosiokonstruktuvististiseen käsitykseen 
oppimisesta. Sen mukaan tieto on yksilön 
itsensä rakentamaa ja suhteellista. Oppi-
misprosessissa oppija sulauttaa jo opittua 
tietoa uuteen tietoon ja mukauttaa näin 
uutta tietoa. Tiedon rakentaminen nähdään 
sosiaalisena rakentamisena ja vuorovaiku-
tuksena. (Tampereen teknillinen yliopisto 
2013.) 

Oppija tulee oppimistilanteeseen aina jo 
olemassaolevan tiedon ja ennakkokäsitys-
ten kanssa. Kun opettaja kiinnittää huomiota 
oppijoiden oppimistilanteeseen tuomiin tie-
toihin ja uskomuksiin, käyttää näitä opetuk-
sen lähtökohtana ja seuraa miten oppijoiden 
käsitykset muuttuvat opetuksen edetessä, 
on huomattu sen lisäävän oppimista. Jos 
aikasempia käsityksiä ei huomioida, opetet-
tavat käsitteet ja tiedot voivat jäädä vieraiksi 

tai ne ope-
tellaan ko-
keeseen, 

mutta luokkahuoneen ulkopuolella uudet 
tiedot unohtuvat. Erityisesti vanhemmat 
opiskelijat pitävät usein sitkeästi kiinni en-
nakkotiedoistaan, vaikka heille opetettaisiin 
uusi tieto, joka on ristiriidassa vanhan tiedon 

2.4 oppiminen

kanssa. (National Research Council 2004, 
s. 23-33.)

Tietyllä tutkimusalueella kehittyminen vaatii 
opiskelijalta kolmea asiaa: vankkaa asia-
tiedollista pohjaa, käsitteellistä ymmärrys-
tä sekä tiedon organisointia niin, että sen 
hakeminen ja soveltaminen on helppoa. 
Käsitteellinen ymmärtäminen tarkoittaan ai-
heen syvällistä ymmärtämistä; sitä, että saa 
tiedosta irti merkityksiä, lainalaisuuksia, suh-
teita ja ristiriitaisuuksia ja pystyy tätä kautta 
muuntamaan asiatietoa käyttökelpoiseksi 
tiedoksi. Tämä taito erottaa asiantuntijan 
aloittelijasta. Kun tieto on organisoitua ja jär-
jestettyä, on tiedon soveltaminen uusissa 
tilanteissa helpompaa ja aiheeseen liittyvän 
uuden tiedon oppiminen nopeampaa. (Na-
tional Research Council 2004, s. 23-33.)

Oheisessa taulukossa on nähtävissä millä 
tavoilla uuden tiedon oppiminen on tulok-
sekkainta. Aktiiviset opiskelutavat, jossa 
opiskelija aktiivisesti 
tekee opiskeltavan 
asian parissa jotakin, 
ovat tehokkaimpia.  (Murray 2009.) Näihin 
tapoihin liittyy usein myös vuorovaikutus 
toisen opiskelijoiden kanssa, mikä tukee 
vuorovaikutteisempaa tilasuunnittelua op-
pimisympäristöissä. Laadukas opetus on 
kuitenkin usein monipuolinen kokonaisuus, 
joka yhdistelee kaikkia taulukossa mainittu-
ja opiskelutapoja. Verbaalinen ja visuaalinen 
opetus alustaa uutta opittavaa tietoa ja an-
taa lähtökohdan opittavan tiedon perusteel-
liselle omaksumiselle. Aktiivinen opiskelu 
taas auttaa tuomaan tietoa käytännön ta-
solle ja mahdollistaa tiedon rakentamisen ja 
mukauttamisen vuorovaikutuksessa muiden 
opiskelijoiden kanssa.    
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nähdään keskipisteenä sekä konstruktivis-
mi, jossa oppija nähdään ympäristönsä ak-
tiivisena havainnoitsijana ja tiedon rakentaja-
na. (Manninen ym. 2007, s.15-25.)

Oppimisympäristöajattelun ero verrattuna 
perinteiseen luokkahuonekeskeiseen ajatte-
luun on, että opiskelijan oma aktiivisuus ko-
rostuu ja opiskelu nähdään pitkäkestoisena 
ja kokonaisvaltaisena prosessina lyhyiden 
oppituntien sijaan.  Opiskelu tapahtuu usein  
osin joko simuloiduissa tai autenttisissa ti-
lanteissa ja opiskelijoilla on mahdollisuus 
olla vuorovaikutuksessa opiskeltavan asian 
kanssa. Opetuksen suunnittelussa korostuu 
ongelmakeskeisyys oppiainekeskeisyyden 
sijaan. Opet-
tajan rooli 
muuttuu kohti 
organisaattoria, tukihenkilöä ja oppimisym-
päristön suunnittelijaa. Opiskelijan tukena 
toimii verkostoja, jotka koostuvat mentoreis-
ta,  tukihenkilöistä ja asiantuntijoista. Vuo-
rovaikutus ja yhteistoiminnallisuus lisääntyy. 
(Manninen ym. 2007, s.15-25.) 
 3 
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Aiemmin oppimisympäristö käsitettiin hyvin 
opettaja- ja luokkahuonekeskeisenä. Mo-
biilien ja verkkosovellusten hyödyntämisen 

lisääntyessä ja oppimisen muut-
tuessa aiempaa aktiivisemmaksi 
ja oppilasta osallistavaksi, myös 

käsitys oppimisympäristöstä on muuttunut. 
Se käsittää nykyään luokkahuoneiden lisäk-
si myös muita koulun tiloja sekä jopa kou-
lun ulkopuolisia tiloja. Oppimisympäristö on 
laajentunut tilojen lisäksi käsittämään myös 
psyykkiset tekijät, kuten opittavat tiedot ja 
taidot, tunteet ja motivaation, sekä sosi-
aaliset suhteet eli ihmisten muodostaman 
vuorovaikutuksen. Oppimisympäristö kä-
sitteenä on siis eri oppimiseen vaikuttavien 
tekijöiden luoma kokonaisuus. (Aksovaara 
ym. 2013; Manninen ym. 2007, s. 9-13.) 

Oppimiskulttuuri on muuttunut kohti pre-
figuratiivista kulttuuria. Tällä tarkoitetaan sitä, 
että nykyään oppimista tapahtuu molempiin 
suuntiin - opiskelijat oppivat paitsi opetta-
jalta, niin myös toisiltaan ja myös opettaja 
oppii oppilailtaan. Tähän kehitykseen liittyy 
humanistinen kasvatusfilosofia, jossa yksilö 

3.1 oppimisympäristöajattelu

OPPIMISYMPÄRISTÖ

PSYYKKINEN

opittavat tiedot ja taidot
tunteet
motivaatio

SOSIAALINEN

yhteisö ja ryhmän rooli
ihmisten välinen vuorovaikutus
kunnioitukset, yhteistyön ja mielihyvän ilmapiiri

FYYSINEN

tila ja kalusteet
tilajärjestys, valaistus, ergonomia
tekniset välineet 

KULTTUURINEN

kansallisuuksien ja alakulttuurien erityispiirteet

Taulukko: Karjalainen 2014 (Manninen ym. 2007 mukaan).
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3.2 perinteisestä koulusta oppimisympäristöksi

Koululaitoksen historia pohjautuu tiettävästi 
Ateenan, jossa syntyivät ensimmäiset koulut 
noin 600-luvulla eKr. Myös Suomenkin pe-
rinteiset koulurakennukset ja luokkahuoneet 
muistuttavat perusperiaatteiltaan tämän 
aikakauden koulutuskäyttöön tarkoitettuja 
tiloja. Tilat koostuvat ryhmäopetukseen tar-
koitetuista tiloista, joissa opettajan rooli on 

keskeinen (opettaja luokan 
edessä) ja tilassa on tietty 
istumajärjestys (pulpetit). 

Korkeakoulujen esikuvana voidaan pitää 
myös keskiajan luostari- ja katedraalikou-
luja, joissa pyrittiin siirtämään kirkon opit 
tarkalleen katolilaisen kasvatusperinteen 
mukaisesti. Tietoa siirrettiin ja kopioitiin eikä 
tarvetta vuorovaikutukseen tai mielipiteiden 

vaihtoon ollut. Viestintä oli yksisuuntaista 
(opettajalta oppilaille) ja tämä näkyy myös 
tilojen suunnittelussa. (Manninen ym. 2007, 
s. 59-68.)

Suomessa koulut rakennettiin alun perin 
samoin kuin asuinrakennukset eikä eril-
listä koulurakennussuunnittelua tunnettu. 
1800-luvun puolessavälissä aloitettiin kou-
luarkkitehtuuri rakennushallituksen käyn-
nistämän suunnittelutoiminnan myötä. 
1900-luvun maalaiskouut muistuttivat edel-
leen asuinrakennuksia ja toimivat ns. tupa-
kouluperiaatteella. Opettaja yleensä myös 
asui koulun yhteydessä olevassa asunnos-
sa. Kaupunkikoulut taas olivat symmetrisiä, 
monikerroksisia julkisia rakennuksia. Sym-

metrialla pyrittiin korostamaan järjestystä 
ja hierarkiaa. Koulurakennus muodostui 
tiukasti jonoon sijoitelluista, samanlaisista 
luokkahuoneista. Manninen ym. 2007, s. 
59-68.)

Hitaasti opetustilat monipuolistuivat ja eri-
koisluokkatiloja syntyi, mutta vasta 1970-lu-
vulla peruskoulu-uudistuksen myötä kou-
lurakennuksien toiminnallisuus muuttui 

perusteellisemmin. 
Tällöin alettiin ra-
kentaa ns. halli-

kouluja, joissa tilat ja rakenteet olivat aikai-
sempaa joustavampia ja muunneltavampia. 
Tämän mahdollisti koulujen teollinen ja mo-
dulaarinen rakennustapa. (Manninen ym. 
2007, s. 59-68.)

Oppimisympäristöajattelun yleistyttyä on 
kouluja tiloina lähdetty kehittämään siten, 
että fyysinen ympäristö tukisi opetuksen ke-
hittämistä ja hyvän opetuksen mahdollista-
via ratkaisuja. Nykyisten oppimiskäsitysten 
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mukaan opettaminen ei ole enää pelkkää 
opettajalta oppilaalle tapahtuvaa tiedonsiir-
toa, vaan opetus koostuu monenlaisista eri 
tilanteista ja eritysesti vuorovaikutuksen ja 
yhteistyön määrä on kasvanut huomattavas-
ti. Tämä käsitys vaatii myös tiloilta eri asioita 
kuin aikaisempi käsitys. Myös moderni tieto- 
ja viestintätekniikka on muuttanut luokkatilo-
ja.  (Manninen ym. 2007, s. 59-68.) 

Mahdollisuudet tilan kalustejärjestyksen 
muunteluun ja erilaisten yksilö- ja ryhmätyö-
pisteiden järjestäminen on tullut tärkeäksi ja 
tiloilta vaaditaankin entistä enemmän jous-
tavuutta ja muunneltavuutta. Opettaja ei 
ole enää niin keskeisessä roolissa, omalla 
paikallaan luokan 
edessä vaan rooli 
on muuttunut liik-
kuvammaksi. Tilaratkaisuissa korostuu vuo-
rovaikutuksen lisääminen ja hierarkisuuden 
väheneminen. 
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Opiskelutapojen monipuolistuessa tarvitaan 
tiloja, jotka tukevat niin luentomaista ope-
tusta, ryhmätyöskentelyä, vapaata ideoin-
tia ja itsenäistä tiedonhakua. Teknologia on 
helposti saatavilla ja helppokäyttöistä. Tek-
nologian käytössä tullaan varmasti noudat-
tamaan bring-your-own-device-systeemiä, 
mutta koululta on löydyttävä myös lainatta-
via kannettavia tietokoneita ja mobiililaitteita. 
Teknologia tulee muodostamaan merkittä-
vän osan opiskeluun käytettävistä välineistä 
ja siksi sen toimivuuteen ja helppoon saata-
vuuteen on panostettava. 

Tässä opinnäytetyössä keskitytään koulu-
rakennuksen sisäisiin tiloihin opinnäytetyön 
suunnitelmaosuuden aihevalinnan takia. On 
kuitenkin myös hyvä muistaa, että oppimista 
parhaiten tuke-
va tila voi löytyä 
myös koulura-
kennuksen ulkopuolelta. Oppimisympäris-
töajattelu kattaakin myös koulun ulkopuo-
liset tilat osana fyysistä oppimisympäristöä 
(Aksovaara ym. 2013; Manninen ym. 2007, 
s. 9-13). Mobiiliteknologia mahdollistaa op-
pimistilanteen siirtämisen koulurakennuksen 
ulkopuolelle siten, että myös mahdollisuus 
tietoverkkojen hyödyntämiseen säilyy. 

Voidaan todeta, että oppimista parhaiten tu-
keva tila on tilannekohtainen. Enää ei voida 
yksiselitteisesti todeta tietynlaisen tilan ole-
van paras mahdollinen. Opiskelutapojen, 
tarpeiden ja odotusten muutoksen myötä 
tiloihin kohdistuvat vaatimukset ovat mo-
nipuolistuneet ja erilaistuneet. Oppimista 
parhaiten tukeva tila voidaan kiteyttää aja-
tukseen, että se on joustava ja muuntuva, 
tukee tilassa käytettäviä opetustapoja ja on 
koottu tekijöistä, jotka antavat opiskelulle 
parhaimmat mahdolliset lähtökohdat. 

3.3 oppimista tukeva tila

Oppimiskäsitysten ja opetusmenetelmien 
lisäksi koulutilojen suunnitteluun vaikuttavat 
yhteiskunnalliset tarpeet. Opetuksessa ko-
rostuvat oppilaskeskeiset työmuodot ja it-
senäinen tiedonhaku. Myös ryhmän sisällä 
opetusta eriytetään ja oppilaiden yksilölliset 
erot huomioidaan entistä vahvemmin. Tämä 
vaatii koulurakennukselta eri kokoisia tiloja 

ja tilojen helppoa 
muunneltavuutta. 
Uudet tekniset väli-

neet, kuten mobiililaitteet, kannettavat tieto-
koneet, dataprojektorit ja interaktiiviset taulut 
asettavat tilalle vaatimuksia. (Manninen ym. 
2007, s. 59-68.) 

Opetushallituksen kouluympäristöä koske-
vat ohjeistot korostavat pääasiallisesti tilojen 
teknistä suunnittelua. Ohjeita on annettu 
mm. erilaisten tilojen ja ympäristön fysikaa-
listen ominaisuuksien, kuten sisäilman ja 
ilmanvaihdon, lämpötilan, ääniolosuhteiden 
ja valaistuksen, suunnitteluun. Luonnollises-
ti nämä asiat omalta osaltaan vaikuttavat 
oppimiseen, mutta muita, ei-teknisiä, oppi-
mista tukevia tekijöitä ei juurikaan joustavuu-
den lisäksi ole huomioitu.  (Manninen ym. 
2007, s. 59-68.) Tällaisilla tekijöillä tarkoite-
taan mm. huonekaluja ja niiden järjestystä 

huoneessa, värejä ja 
materiaaleja sekä psy-
kologisten tekijöiden 

muodostamia lähtökohtia hyvälle oppimisti-
lalle. Seuraavassa luvussa käsitellään näitä 
tekijöitä, jotka yhdessä muodostavat koko-
naisuuden, joka tukee oppimista ja antaa 
sille mahdollisimman hyvät lähtökohdat.

Hyvin suunniteltu, oppimista tukeva tila on 
kokonaisuus erilaisia tiloja erilaisiin käyttötar-
koituksiin. Tilat ovat helposti muunneltavissa  
ja erilaisia tiloja on saatavilla lähellä toisiaan. K
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FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ

TILALLISETPSYYKKISET TEKNISET

tilaratkaisu
kalusteet

värit 
materiaalit
valaistus

psykologiset tekijät

värit
materiaalit

 

valaistus
akustiikka

ilmanvaihto
av-tekniikka

Fyysinen tila on kokonaisuus, joka muodos-
tuu erilaisista tekijöistä. Nämä tekijät voi-
daan karkeasti jakaa kolmeen kategoriaan: 
psyykkisiin, tilallisiin ja teknisiin. Psyykkiset 
tekijät ovat elementtejä, jotka vaikuttavat ih-
misiin psyykkisesti ja voivat täten vaikuttaa 
eri tavalla eri ihmisiin. Nämä ovat asioita, jot-
ka eivät ole absoluuttisia ja ns. silmällä ero-
tettavissa. Tilalliset tekijät ovat fyysisiä ele-
menttejä, jotka vaikuttavat siihen, miten tila 
havainnoidaan, mitkä ovat sen käyttömah-
dollisuudet ja miten sitä käytetään. Tekniset  
elementit ovat elementtejä, jotka ovat mi-
tattavissa ja joiden toteuttamiseen tarvitaan 
tekniikkaa. 

Allaolevassa taulukossa on jaettu fyysisen 
oppimisympäristön kokonaisuuden raken-
tamiseen käytettävät elementit näihin ka-
tegorioihin. Taulukosta voi havaita, on osa 
elementeistä vaikuttaa kaikilla kolmella ta-
solla. Esimerkiksi hyvä valaistuksen määrä 
on laskettavissa (tekninen elementti), mutta 
valo myös luo ja määrittelee tilaa (tilallinen 
elementti) sekä vaikuttaa ihmiseen psyko-
logisesti (psyykkinen elementti) mm. piristä-
mällä. 

Tässä luvussa käsitellään eri tilaelementte-
jä ja niitä asioita, jotka suunnittelussa pitäisi 
huomioida. Ilmanvaihtoa ei käsitellä, koska 
se on osa LVI-suunnittelua.
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4.2 oppimisympäristön psykologia  

Fyysinen opiskeluympäristö vaikuttaa suo-
raan oppimiseen, käyttäytymiseen ja tuot-
tavuuteen. Hyvä opiskeluympäristö tarjoaa 
monenlaisia virikkeitä ja toimintoja sekä tar-
joaa riittävät mahdollisuuden yksityisyyteen. 
(Kopec 2006, 189.) Tästä syystä on erittäin 
tärkeää pohtia opiskeluympäristön psy-
kologisia vaikutuksia tilaa suunniteltaessa. 
Fyysisen opiskeluympäristön suunnittelijan 
täytyy ymmärtää, miten ihmiset oppivat ja 
miten fyysisen ympäristön tekijät vaikuttavat 
käyttäytymiseen. Kun nämä tekijät otetaan 
huomioon, voidaan luoda mahdollisimman 
hyvin oppimista tukeva, laadukas oppimis-
ympäristö. 

Gibsonin (1979) ekologisen havaintoteori-
an mukaan ympäristö ja sen ominaisuudet 
sallivat ja mahdollistavat erilaisia toimintoja. 
Teorian mukaan ympäristö koostuu pintojen 
ja tekstuurien yhdistelmästä, joka tarjoaa 
kognitiivisen tarjouman tai heti havaittavia 
käyttötarkoituksia. Ihminen havannoi ym-

päristön ne ominai-
suudet, jotka ovat 
hyödyllisiä ja mah-

dollistavat halutun toiminnan. Ympäristön 
toimintaa käynnistäviä ominaisuuksia kut-
sutaan ’affordansseiksi’ eli mahdollistajiksi. 
(Kopec 2006, s. 28; Manninen ym. 2007, 
s. 44-45.) 

Gibsonin havaintoteoria asettaa vaatimuksia  
myös oppimisympäristön arkkitehtuurille. 
Arkkitehtuurin tulee tarjota mahdollisuuksia 
vuorovaikutukseen, kontaktejen luomiseen 
ja yhteisöllisyyteen. Informaation täyttämäs-
sä nyky-yhteiskunnassa ongelmanratkai-
su, tiedon prosessointi ja demokraattisten 
valintojen tekeminen ovat hyödyllisia taito-
ja ja myös oppimisympäristön tulee tarjota 
mahdollisuuksia näiden taitojen kehittämi-

havaintoteoria

seen. Tilaratkaisut voivat ohjata ja kontroloi-
da käyttäytymistä tilassa. Järjestelmällinen, 
opettajajohtoinen tilaratkaisu ei tarjoa mah-
dollisuuksia opiskelijoiden väliseen vuoro-
vaikutukseen, toisin kun ryhmätyöpisteisiin 
järjestellyt huonekalut. (Manninen ym. 2007, 
s. 44-45.)

Arkkitehtuuriset elementit voivat myös tarjo-
ta sellaisia affordansseja, joita varten niitä ei 
varsinaisesti ole suunniteltu (Kopec 2006, 
s. 28). Esimerkiksi 
portaat ovat ensisijai-
sesti suunniteltu kul-
kuväyliksi eri tasojen välillä, mutta  horison-
taalisena tasona niitä käytetään usein myös 
istumiseen. Suunnittelussa on tärkeää ottaa 
huomioon myös varsinaisesta käyttötarkoi-
tuksesta poikkeavat affordanssit. Eri affor-
danssit tunnistamalla voi  tilalle löytää uusia 
toimintoja ja käyttötarkoituksia, kuten ohei-
nen kuvapari portaista osoittaa. 

Monikäyttöisiä ja joustavia tiloja suunnitelta-
essa erilaiset affordanssit tulevat entistä tär-
keämmäksi. Kouluympäristössä aula- ja kul-
kutilat voivat tarjota ryhmätyöhön soveltuvia 
tiloja, liikuteltavat kalusteet luokkahuoneissa 
tarjoavat mahdollisuuksia muutella tilassa 
tapahtuvaa toimintaa yksilötyöskentelystä 
ryhmätöihin tai esitystilanteisiin ja muunnel-
tavat auditoriotilat voivat löytää käyttömah-
dollisuuksia esiintymistiloina tai vaikkapa 
elokuvateatterina. Monikäyttöisyyden kan-
nalta tärkeintä on tunnistaa ne affordanssit, 
jotka eivät ole ns. ensisijaisia, kuten portailla 
istuminen. 

Affordanssejen lisäksi tilan suunnittelussa 
pitää ottaa huomioon myös henkilökohtai-
nen tila, tilan tiheys ja tungos. Tiheydellä 
tarkoitetaan yksilöiden määrää tilassa. Sosi-

affordanssit
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Gibsonin havaintoteorian mukaan ympäristö tarjoaa affordansseja eli tarjoumia. Affordanssi voi olla myös varsi-
naisesta käyttötarkoituksesta poikkeava. Esimerkiksi portaat ovat ensisijaisesti kulkuväylä eri tasojen välillä. Siinä 
kuitenkin usein havaitaan toinenkin affordanssi - istuminen. Tilojen suunnittelussa on hyvä havaita myös toissijai-
set affordanssit ja pyrkiä hyödyntämään ne - kuten alla oleva kuva osoittaa. 
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aalinen tiheys muodostuu vaihtelevan mää-
rän ihmisiä ollessa tietynkokoisessa tilassa, 
kun taas tilallinen tiheys viittaa tietynmäärän 

ihmisiä ollessa eri 
kokoisissa tiloissa. 
Tiheys kytkeytyy 

tungoksen kokemukseen, mutta tiheys on 
objektiivista, tungoksen kokeminen taas 
subjektiivista. Tiheys voidaan laskea mate-
maattisella kaavalla, tungos taas perustuu 
yksilön psykologiseen kokemukseen tihey-
destä.  Korkea tiheys kuitenkin edesauttaa 
tungoksen kokemisen syntymistä. (Kopec 
2006, 71-74; 190-191.)

Liian korkea tiheys ja tungoksen kokemi-
nen vaikuttavat suoraan oppimistuloksiin. 
Tungos johtaa aggressiiviseen käytökseen, 
alentuneeseen suorituskykyyn, muistin 
heikkenemiseen sekä  ahdistuksen tuntei-
siin. Luokkahuoneissa tungos johtaa sosi-
aaliseen ja psykologiseen vetäytymiseen 
eikä oppilaiden välille synny yhtä paljon vuo-
rovaikutusta kuin väljemmässä tilassa. (Ko-
pec 2006, 190-191.)

SOSIAALINEN TIHEYS
samankokoinen tila - eri määrä ihmisiä

TILALLINEN TIHEYS
eri kokoinen tila - sama määrä ihmisiä

Taulukko 4: Karjalainen 2013.

tiheys ja tungos

Henkilökohtainen tila taas tarkoittaa ihmisen 
ympärillä oleva vuorovaikutteista, muuttu-
vaa ja kuvitteellista tilaa. Henkilökohtaisen 
tilan eri vyohykkeet ovat erittäin yksilöllisiä 
ja niiden koko riippuu henkilön persoonasta 
ja kehitysasteesta, kulttuuri- ja sosiaalisista 
normeista sekä fyysisestä ympäristöstä (so-
siaalises-
ta ja ti-
lal l isesta 
tiheydestä, ilmastosta, ympäristön vierau-
desta). Fyysisen tilan elementit vaikuttavat 
henkilökohtaisen tilan suuruuteen. Erityisesti 
hämärä valaistus ja tilan pieni koko  suu-
rentaa henkilökohtaisen tilan tarvetta. Myös 
tilan nurkissa henkilökohtainen tila on suu-
rempi kuin tilan keskiosassa. (Kopec 2006, 
66-68; 190-191.) 

Suurin osa ihmisistä reagoi, jos heidän hen-
kilökohtaisen tilaansa tunkeudutaan.  Re-
aktio on joko positiivinen tai negatiivinen ja 
se muuttaa sosiaalista suhdetta henkilöiden 
välillä. Arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuu-
rin keinoin voi rajata tilaan erilaisia henkilö-
kohtaisia tiloja, mm. lattiakorkeuksien, pila-
reiden, kalusteiden ja viherkasvien avulla. 
(Kopec 2006, 66-68.) 

henkilökohtainen tila

julkinen
>3,5 metriä

sosiaalinen
1,2-3,5 metriä

henkilökohtainen
0,45-1,2 metriä

intiimi
<0,45 metriä

Ta
ru

lu
kk

o 
5:

 K
ar

ja
la

in
en

 2
01

3.
 



32 33

4.3 tilaratkaisu

Tilavat, isot luokkahuoneet mahdollistavat 
tilan joustavamman käytön ja erilaiset tavat 
käyttää tilaa. Pienemmät luokkahuoneet 
taas kannustavat ryhmäkeskusteluihin ja 
osallistumiseen. Suorakaiteen muotoiset ti-
lat ovat näkyvyyden kannalta parhaita, kun 
taas L-muotoiset ja tilanjakajilla erotetut luo-
kat tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden 
yksityisyyteen. Liikutettavat tilanjakajat mah-
dollistavat myös tilan uudelleenjärjestämisen 
tarvittaessa. Suunnittelijan on hyvä ottaa 
huomioon huoneen koko ja muoto, mutta 
myös ikkunoiden, ovien ja kalusteiden sijain-
ti. Opiskeluympäristön koolla voidaan vai-
kuttaa tiheyteen, tungoksen kokemiseen ja 
opiskelijan henkilökohtaisen tilan huomioo-
nottamiseen. Suuri tiheys aiheuttaa tilallisen 
uudelleenjärjestelyn vaikeutta, aggressiivi-
sempaa käytöstä sekä suurempaa resurssi-
en tarvetta. (Kopec 2006, 190-191.)

Huonekalujen sijoittelu ja luokkahuoneen is-
tumajärjestys ovat yhteydessä oppimiskäsi-
tyksen lähestymistapoihin. Istumajärjestyk-
sellä voidaan esimerkiksi korostaa opettajan 
auktoriteettiä ja luokan hierarkisuutta tai 
edesauttaa vuorovaikutuksen ja yhteistyön 
syntymistä. Huonekalujen sijoittelun on hyvä 
olla muunneltavissa tilanteen mukaan. 

Perinteinen luokkahuoneen järjestys tukee 
opettajajohtoista, esittävää ja tietoa välit-
tävää lähestymistapaa opetukseen. Tätä 
järjestystä kutsutaan myös opetusteknolo-
giseksi tai behavioristiseksi. Opettaja ja hä-
nen käyttämänsä tekniset välineet ovat tie-
don välineitä, joita kohti opiskelijat asettuvat. 
Opiskelijoiden  keskenäinen vuorovaikutus 
on minimoitu suuntaamalla heidät kohti 
opettajaa. Tämä johtaa yksilöopiskeluun ja 
opiskelija on tietoavastaanottavana osapuo-
lena.  (Manninen ym. 2007, s. 59-68.)

Ryhmätyön mahdollistavassa asetelmassa 
huonekalut on sijoitettu ryhmiin, mikä mah-
dollistaa ryhmätyön,  vuorovaikutuksen ja 
mielipiteiden vaihtamisen ryhmän sisällä. 
Opettaja on edelleen sijoitettu luokan eteen 
ja hän toimii tilan hallitsijana. Opettaja voi 
edelleen toimia tietoa välittävänä osapuo-
lena, mutta opiskelijoilla on aikaisempaa 
paremmat mahdollisuudet toimia yhdessä 
toistensa kanssa ja työstää vastaanotettua 
tietoa omakohtaisesti. Tämä huonekalujär-
jestys tukee kognitiivista oppimiskäsitystä.  
(Manninen ym. 2007, s. 59-68.)

Yhteistoiminnallinen huonejärjestys tukee 
sosiaalisen konstruktiovismin mukaista 
oppimiskäsitystä. Oppimisprosessi nojaa 
tällöin tutkivan oppimisen tai yhteistoimin-
nallisen oppimisen menetelmiin. Opettajan 
paikka on siirtynyt pois keskiöstä, mutta hä-
nellä on edelleen mahdollisuus kontroloida 
ja ohjata luokan tapahtumia. Opiskelijoiden 
rooli on aiempia itsenäisempi. Tietoa voi-
daan kerätä ja prosessoida yksin tai paret-
tain pienemmissä  sivutyöpisteissä. Isolla 
yhteisellä pöydällä voidaan taas raportoida 
kerättyä tietoa ja työstää sitä isommalla ryh-
mällä. Opettaja ei ole enää tietoa välittävä 
osapuoli vaan hän toimii oppimisen tukena 
ja ohjaajana. (Manninen ym. 2007, s. 59-
68.)

Luokkatilojen huonekalujen sijoittamisessa 
voidaan käyttää myös ns. neuvotteluraken-
netta, joka on tuttu neuvotteluhuoneista. 
Tämä rikkoo kokonaan perinteisen opet-
taja-oppilas -asetelman. Tilanne lähestyy 
perinteistä neuvottelua tai kokousta, jossa 
tilajärjestely on demokraattinen ja tasa-ar-
voinen. Tämä mahdollistaa kaikkien osal-
listumisen ja tiedon yhteisen jakamisen ja 
jalostamisen. Pöytä pitää tilanteen kuitenkin 

muodollisena ja pöytätaso korostaa tiedon 
tekstisidonnaisuutta. (Manninen ym. 2007, 
s. 59-68.)

Kohtaamisryhmärakenteessa perinteinen 
asetelma on rikottu kokonaan ja pelkkä tuo-
leista koostuva ryhmä korostaa epämuodol-
lisuutta. Toisaalta pöytien puuttuminen vaatii 
ryhmältä enemmän psyykkistä hyvänolon 
tukemista ja avoimuutta. Tieto näyttäytyy 
enemmän omakohtaisena ja kokemusperäi-
senä eikä kirjoistaopittuna. Asetelma ei sovi 
kaikkiin tilanteisiin ja onkin parhaimmillaan 
aikuisopetuksessa ja erilaisissa vertaisryh-
mätapaamisissa. (Manninen ym. 2007, s. 
59-68.)

PERINTEINEN

RYHMÄTYÖ

YHTEISTOIMINNALLINEN

NEUVOTTELU

KOHTAAMISRYHMÄ
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4.4 muunneltavat tilaratkaisut

Muunneltavat, siirrettävät seinät mahdollis-
tavat tilan jakamisen pienempiin tiloihin ja 
parantavat siten tilan tehokasta ja joustavaa 
käyttöä. Yksipaneeliset siirtoseinät liukuvat 
kiskossa ja ne kerätään yhteen seinän toi-
sessa päässä olevaan säilytykseen. Kaksi-
paneeliset siirtoseinät toimivat periaatteessa 
samalla tavalla, mutta niissä kaksi paneelia 
on kiinni toisissaan ja taittuvat haitarimaises-

ti, kun seinää liu’utetaan kiskossa. Siirtosei-
nä voi olla säilöttävissä myös kattoon, jolloin 
se säästää lattiapinta-alaa eikä kiskoja tar-
vita.Tällöin paneelit taittuvat haitarimaisesti 
katosta lattiaa kohti. Myös korkeiden seinien 
toteuttaminen on mahdollista tällä tavalla. 
Siirtoseiniä voi operoida sekä manuaalisesti 
että automaattisesti. 

SIIRRETTÄVÄ SEINÄ movable wall

TAITETTAVA SEINÄ folding wall

KATOSTA LASKEUTUVA SEINÄ retractable wall

Yksipaneelinen seinä liukuu kiskossa ja sitä voidaan operoida joko manuaalisesti tai automaattisesti. Kuvassa 
Dorman Moveo® -seinä. 

Taitettava seinä liukuu kiskossa haitarimaisesti ja sitä voidaan operoida joko manuaalisesti tai automaattisesti. 
Kuvassa Stylefoldin taitettava seinä. 

Katosta laskeutuva jakoseinä säilötään vetämässä se katon sisään. Etuna on lattiapinta-alan säästö ja sovel-
tuvuus myös muihin kuin tasalattiaisiin tiloihin. Seinää operoidaan automaattisesti. Kuvassa Skyfoldin Power-
lift-seinä. K
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4.5 Kalusteet

Ryhmätöiden ja vuorovaikutteisen opiskelun 
yleistyessä opiskeluympäristön kalusteilta 
vaaditaan aiempaa enemmän joustavuut-
ta, monikäyttöisyyttä ja muunneltavuutta. 

Tilajärjestystä muutetaan 
tilanteeseen sopivaksi ja 
samojen kalusteiden pi-

tää soveltua niin luentomuotoiseen opiske-
luun kuin eri kokoisiksi ryhmätyöhön soveltu-
viksi kalusteryhmiksi. Vapaamuotoisempaan 
opiskeluun ja ryhmätöiden tekemiseen so-
veltuvat myös vapaamuotoisemmat kalus-
teet: sohvat, nojatuolit, rahit ja lattiatyynyt. 
Myös aula- ja käytävätilojen kalustusta voi 
pohtia työskentelyn kannalta - aulatilat voi-
vat tarjota työpisteitä työskentelylle tuntien 

välillä niin yksin kuin ryhmässä.  Seinäkkeet 
rauhoittavat työpisteiden ääniympäristöä ää-
nekkäissä aulatiloissa. 

Opiskelijat viettävät paljon aikaa istuen, joten 
istuinkalusteiden hyvä ergonomia on tärkeä 
osa laadukasta ja hyvää oppimisympäristöä.
Liialla istumisella on myös terveyshaittoja ja 
se aiheuttaa mm. sydän- 
ja verisuonitauteja  sekä 
kakkostyypin diabetesta 
(Väärämäki 2013). Erilaiset kalusteryhmät 
kannustavat liikkumaan pisteiden välillä. Li-
säksi on hyvä pohtia työpisteitä, jotka mah-
dollistavat työskentelyn seisoen. 
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ERGONOMIA

joustavuus

Kuva 21 ja 22: Vapaamuotoiset kalusteet 
sopivat hyvin vuorovaikutteiseen opiskeluun ja 
ryhmätöiden tekemiseen.  Kalusteiden muoto 
mahdollistaa erilaisten ryhmien muodostamisen. 

Kuva 23: Käytävätilat voivat tarjota pisteitä 
työskentelyyn tuntien välillä. 
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Kuva 24: Oppimisympäristön ulkonäkö voi poiketa 
paljon perinteisestä luokkahuoneesta. Liikuteltavat 
kalusteet ja kirjoitustaulu edistävät kommunikointia ja 
vuorovaikutteisuutta.  Kuvassa Missouri State Universityn 
luokkatila. 

Kuva 5: Lattiatyynyt sopivat hyvin lyhytaikaiseen 
työskentelyyn ja keskusteluihin. Kuvassa Martelan Puffet-
lattiatyynysetti. 
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Kuvat 26-29: Luokkatiloissa käytettävien pöytien muoto on valittava niin, että se mahdollistaa pöytien ryhmitte-
lyn erilaisiin kokonaisuuksiin erilaisia opiskelutilanteita varten. Pyörät helpottavat kalusteiden liikuttelua. Kuvassa 
Martelan Salmiakki-pöytä. 

Kuva 30: Myös auditorio voi olla muunneltavissa esimerkiksi luokkatilaksi muunneltavien tuoli- ja kalustertatkai-
suiden avulla. 
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LATTIAAN SÄILÖTTÄVÄ KATSOMO movable seating stored under the floor

LIIKUTETTAVA KATSOMO movable seating system

Luokkatiloissa pyörälliset tuolit ja pöydät hel-
pottavat tilajärjestyksen muunneltavuutta ja 
erilaisten kalusteryhmien luomista. Pöytien 

pitää olla muodoltaan sel-
laisia, että niitä on helppo 
ryhmitellä eri kokoisiin ja 

muotoisiin kalusteryhmiin. Luokkatiloissa voi 
olla myös erityyppisiä kalusteita eri käyttötar-
koituksiin. Tuolit ja pöydät palvelevat hyvin 
esiintymis- ja ryhmätyökäytössä, mutta va-
paamuotoisempaan ajatustenvaihtoon so-
pivat paremmin rennommat kalusteet, kuten 
lattiatyynyt tai rahit. 

Muunneltavan auditorion toteuttamiseen on 
saatavilla erilaisia tuoli- ja katsomoratkaisuja. 
Ratkaisut mahdollistavat tasalattiaisen tilan 
muuttamisen esityskäyttöön. Tämä mahdol-

listaa tilan käytön myös muissa tarkoituksis-
sa, kuten luokkatilana tai liikuntatilana. 

Tasalattiaisia katsomoita voi toteuttaa erilai-
silla siirrettävillä tai lattiaan säilöttävillä tuo-
liratkaisuilla. Liikutettavat tuolirivit voidaan 
siirtää lattiassa olevia kiskoja pitkin säilytyk-
seen esimerkiksi lavan 
alle tai tilan takaosaan. 
Lattiaan säilöttävät tuolit 
käännetään säilytykseen korotetun lattian 
alle. Teleskooppikatsomolla voi luoda täysin 
auditoriota vastaavat olosuhteet ja kun tilaa 
tarvitaan muuhun käyttöön, työnnetään te-
leskooppikatsomo säilytykseen esimerkiksi 
tilan takaosaan. Säilytyksessä katsomo ei 
vie tilaa, kuin muutaman rivin verran. 

TELESKOOPPIKATSOMO telescopic tribune

MUUNNELTAVIA AUDITORIO- JA ESITYSTILARATKAISUJA

Kuvat 31-33: www.figueras.com

Kuvat 34-36: www.figueras.com

Kuvat 37-39: www.figueras.com

AUDITORIOT

LUOKKATILAT
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4.6 tieto- ja viestintäteknologia

Oppimisympäristöjen vuorovaikutteisuutta 
oppimisen aktiivisuutta voi lisätä myös eri-
laisilla teknologisilla välineillä ja sovelluksilla. 
Perinteisten liitutaulujen ja valkotaulujen tilal-
le on tullut erilaisia verkkosovelluksia ja inte-
raktiivisia esitystauluja. Nämä mahdollistavat 
muistiinpanojen jakamisen helposti. 

Interaktiiviset esitystaulu (älytaulu, aktiivi-
taulu) on vuorovaikutteinen näyttöjärjestel-
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mä, joka yhdistää opetuspinnan, digitaali-
sen projektorin ja kannettavan tietokoneen. 
Myös tavallinen valkotaulu on muutettavis-
sa interaktiiviseksi 
kiinnittämällä sen 
pintaan elektroni-
nen anturi. Järjestelmään voi liittää myös in-
teraktiivisia kyniä ja muita oheislaitteita, jotka 
mahdollistavat vuorovaikutteisen työskente-
lyn. Myös pieniä langattomia interaktiivisia 

taulutietokoneita on saatavilla, jolloin opis-
kelijat voivat esimerkiksi vastata kysymyksiin 
laitteella ja kaikkien vastaukset näkyvät  isol-
la esitystaululla luokan edessä.(Eurooppa-
lainen kouluverkko 2010. )
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Projektorit ja interaktiiviset taulut mahdollis-
tavat sen, että opetuksen ja muistiinpanojen 
taustana voi käyttää esim. kuvaa tai jopa 
esinettä. Projektori siirtää kuvan esitystau-
lulle ja opettaja sekä opiskelijat voivat esi-
merkiksi piirtää päälle tai tehdä huomioita ja 
muistiinpanoja. 

Interaktiivisia esitystauluja korvaamaan on 
tulossa interaktiiviset kosketusnäytöt. Tällöin 
erillistä projekto-
ria ei tarvita, vaan 
kuva näytölle tulee 
suoraan tietokoneelta. Myös interaktiivisel-
la kosketusnäytöllä varustettuja pöytiä on 
saatavilla. Erilaisten mobiilisovellusten avulla 
opiskelijat voivat tehdä tehtäviä ja ryhmätöitä 
myös omilla tai lainatableteillaan  vuorovai-
kutuksessa muiden kanssa. 
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kosketusnäytöt
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Noin 75 % luokkatiloissa käytetystä ajasta 
on omistettu puhumiselle ja kuuntelemiselle 
(Mommertz 2009, s. 68-71). Oppimistilojen 
muuttuessa  vielä entistä monimuotoisem-
miksi, myös akustiikkasuunnittelu kohtaa 

uusia haasteita. Kun 
samassa tilassa ta-
pahtuu monenlaisia 

toimintoja yhtä aikaa, kasvaa riski huonoon 
ääniympäristöön ja meluongelmiin. Toimi-
vien akustisten ratkaisujen suunnittelu on 
tärkeää, jotta opiskelurauha säilyy ja  mah-
dollisuus keskittymistä vaativaan yksilötyös-
kentelyyn sekä ryhmätöiden tekemiseen to-
teutuu samassa tilassa. 

Ääni on värähtelyä eli pituussuuntaista me-

kaanista aaltoliikettä. Sillä on kaksi ominai-
suutta; voimakkuus (dB) ja korkeus (Hz). 
Voimakkuutta mitataan desibeleissä (dB). 
Ihmisen kuulokynnys on 0 dB:ä. Normaali 
puheääni on 60-70 dB:ä. Yli 85 dB:n äänet 
voivat vahingoittaa korvaa. (Huoneakustiikka 
2006.)

Hertsi (Hz) taas on yksikkö, joka mittaa ää-
nen korkeutta eli värähtelytaajuutta aaltoliik-
keessä. Yksi värähtely sekunnissa on yksi 
hertsi. Matalimmat äänet, jotka ihminen 
kuulee on 20 Hz, korkeimmat 20 000 Hz. 
Huoneakustiikassa tarkastellaan ääniä välillä 
125-4000 Hz. (Huoneakustiikka 2006.)

Äänen aallonpituus lasketaan jakamalla ää-
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Huoneen muoto vaikuttaa äänen heijastumiseen. Muotoiltu katto toimii ääntä hajoittavana elementtinä. 

4.7 Akustiikka

ääniympäristö

nen nopeus (340 m/s) äänen taajuudella. 
Aallonpituudesta voidaan päätellä, miten 
ääni etenee tilassa. Mitä korkeampi ääni on, 
sitä lyhyempi on sen aallonpituus. Tällaiset 
äänet ovat helpommin hallittavissa erilaisten 
absorboivien materiaalien avulla. (Huonea-
kustiikka 2006).

Ääni, jonka kuulemme muodostuu, kun var-
sinainen ääni heijastuu tilan eri pinnoista. 
Kuultava ääni on siis sekoitus suorasta ja 
heijastuneista äänistä. Ääni kulkeutuu pait-
si suoraan äänilähteestä kuulijalle, myös 
heijastuen tilan seinistä, katosta ja lattiasta. 
Jos heijastuneita ääniä on liikaa suhteessa 
suoraan ääneen, tulee äänistä epäselviä ja 
ymmärtäminen vaikeutuu. (Huoneakustiikka 
2006.)

Huoneakustiikan kannalta merkittävin asia 
on jälkikaiunta-aika. Sillä tarkoitetaan aikaa, 
joka kuluu siihen, että ääni vaimenee koko-

naan. Hyvä jälkikai-
unta aika riippuu tilan 
käyttötarkoituksesta. 

(Huoneakustiikka 2006.) Jälkikauintaan vai-
kuttavat huoneen koko ja tilajärjestelyt, pin-
tamateriaalien (kova/pehmeä) sekä niiden 
tiheys (kiinteä/ontto). Absorboivat materi-
aaleilla voidaan vaimentaa tilan ääniä. (Huo-
neakustiikka 2006; Kopec 2006.) Kaikilla 
materiaaleilla on akustinen ominaisuus -  se 
joko vaimentaa, heijastaa tai hajoittaa ääniä. 
Tilan hyvä akustiikka syntyy näiden ominai-
suuksien yhdistelmästä. 

Absorboiva materiaali imee itseensä osan 
äänestä ja ääni jatkaa kulkuaan vaimeam-
pana. Tällaisia materiaaleja ovat pehmeät ja 
huokoiset materiaalit, kuten mineraalivillale-
vyt sekä ns. resonaattorirakenteet, kuten 
reikälevyt. Absorptio-ominaisuudet riippuvat 
myös äänen taajuudesta. Reikälevyt ovat 
yleensä parhaimmillaan matalalla ja kes-
kikorkealla taajuudella. Myös sileitä levyjä 
voidaan käyttää äänien vaimennuksiin ma-

HAJOITTAVA

Ääntä hajoittava pinta ei heijasta ääntä 
eikä absorboi sitä. Se hajoittaa ääneen 
moniin eri suuntiin lähteviin ääniin. 

HEIJASTAVA

Kova, ääntä heijastava materiaali 
heijastaa äänen pinnastaan eteenpäin 
vaimentamatta sitä. 

ABSORBOIVA ELI VAIMENTAVA

Absorboiva pinta imee ääntä itseensä 
heijastaen sen vaimentuneena. 

jälkikaiunta
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MATERIAALIEN ABSORPTIOSUHTEITA

Taulukko X: Huoneakustiikka (2006).

kuinka paljon äänestä vaimenee. Materiaalin 
tarvittava määrä selviää seuraavalla kaavalla:

Kattopinta on tilan paras absorboiva ele-
mentti.  Enemmistö absorboivista mate-
riaaleista on siis sijoittettava kattoon. Sei-
näkkeiden avulla voi estää äänen kulkua 
ryhmätyö- tai aulatiloissa, mutta seinäkkeen 
on oltava tarpeeksi korkea (>1400) ja myös 
katossa sekä lähiseinissä täytyy olla absor-
boivia materiaaleja. Absorboiva lattiapinta 
ehkäisee melun syntymistä. Myös laskos-
verhot ja seinätekstiilit sekä paksusti verhoil-
lut kalusteet vaimentavat ääniä melko hyvin. 
Kovat materiaalit, kuten betoni, laatta- ja tii-
lipinnat heijastavat ääntä. Liiallinen heijastu-

talilla taajuuksilla, mutta levyn on oltava ohut 
ja sen takana olevan ilmaraon pieni. Paras 
korkeiden äänien absorbointiin käytettävä 
materiaali on ohut, alle 100 mm mineraalivil-
lalevy. Paksuja, yli 100 mm olevia huokoisia 
levyjä taas käytetään vaimentamaan matalia 
taajuuksia. 

Absorboivan materiaalin pinta-alatarpeen 
voi selvittää laskemalla ensin tilan absorp-
tioalan. Absorptioala riippuu huoneen tila-
vuudesta ja halutusta jälkikaiunta-ajasta. Se 
lasketaan seuraavalla kaavalla:

Akustointiin tarkoitetulla materiaaleilla on las-
kettu absoptointisuhde. Tämä luku kertoo, 

ABSORPTIOALAN LASKEMINEN

0,16 x huoneen tilavuus
jälkikaiunta-aika

Absorptioala A =

ABSORBOIVAN MATERIAALIN MÄÄRÄ

absortioala
materiaalin absorptiosuhde

Materiaalia m2=

ÄÄNTÄ ABSORBOIVAT MATERIAALIT

ÄÄNTÄ HEIJASTAVAT MATERIAALIT
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minen aiheuttaa jälkikaiuntaa. Oikein muo-
toiltuna näitä pintoja voi käyttää myös ääntä 
hajoittavana pintana. Hajoittavia pintoja ovat 
erilaiset strukturoidut, koverat ja kuperat 
sekä vinot ja aaltoilevat pinnat. Myös tilassa 
olevat kalusteet, lamelliverhot ja pinta-asen-
netut sälekaihtimet hajoittavat ääniä. 

Huonot akustiset olosuhteet opiskeluympä-
ristössä voivat heikentää kielellistä omaksu-
mista ja ymmärtämistä sekä lukemista. Op-
piminen kärsii, jos kuunteluolosuhteet ovat 
huonot ja puheesta on vaikea saada selvää. 
Luokkahuoneiden häiritsevän melun kol-

me yleisintä syytä on 
äänien jälkikaiuinta, 
ulkoinen melu sekä 

sisäinen melu. Äänien jälkikaiunta häiritsee 
keskittymistä, koska ylimääräiset äänet on 
suodatettava pois. (Kopec 2006.) Kuun-
teluolosuhteet ovat hyvät, kun oppimisym-
päristön jälkikaiunta-aika on melko lyhyt. 
(Huoneakustiikka 2006.)  Suomen rakenta-
mismääräyskokoelman ohjeiden ja määrä-
yksien C1 (1998) mukaan luokkahuoneen 
jälkikaiunta-aika on oltava 0,6-0,9 sekuntia. 
Kun jälkikaiunta-aika lähenee sekuntia, on 
olosuhteet puheen ymmärtämisen kannalta 
enää tyydyttävät luokan takaosassa. Suosi-
teltavaa on, että jälkikauinta-aika on maksi-
missaan 0,7 sekuntia. (Mommertz 2009, s. 
68-71.)

Ulkoinen melu syntyy yleensä koneista ja 
laitteista. Koulurakennusta ei pitäisi suunni-
tella vilkkaasti liikennöityjen teiden varrelle. 
Äänieristetyt, paksut seinät, kolminkertaiset 
ikkunat ja laajat viheralueet koulun ympärillä 
ehkäisevät ulkoista melua, mutta eivät poista 
sitä kokonaan. Sisäistä melua on vaikeampi 
hallita, koska se yleensä syntyy ihmisten pu-
heesta ja tilassa tapahtuvasta toiminnasta. 
Melua syntyy myös kalusteiden liikkuttami-
nen tilassa ja tilassa käytettävissä laitteista, 
kuten tietokoneista ja printtereistä sekä läm-
mitys- ja ilmastointilaitteista. (Kopec 2006.)

Parhaimpia tapoja vähentää melua on käyt-
tää katossa vaimentavia paneeleja (Kopec 
2006; Huoneaskustiikka 2006, Mommertz 
2009, s. 68-71). Katon keskiosa kannattaa 
suunnitella on ääniä heijastavaksi (Huonea-
kustiikka 2006; Mommertz 2009, s. 68-71) 
tai matalia ja keskikorkeita taajuuksia vai-
mentavaksi. On tärkeää, että katto heijas-
taa suurimman osan korkeista taajuuksista. 
Tähän tarkoitukseen sopii hyvin rei’itetty kip-
silevy tai huokoinen levy, jossa on kova pin-
ta. Katossa pitäisi käytettävistä absorotio-
materiaaleista olla noin 70 % ja loput 30 % 
seinissä. (Huoneakustiikka 2006.) Kattoon 
asennetut paneelit kuitenkin johtavat siihen, 
että jälkikauinta-aika on usein pidempi kuin 
on suunniteltu. Tämän voi ehkäistä asenta-
malla absorboivia materiaaleja myös luokan 
takaseinään. (Mommertz 2009, s. 68-71.)

Isoissa luentotiloissa ja auditorioissa on tär-
keää, että alakaton geometrinen ja akusti-
nen suunnittelu mahdollistaa äänen hei-
jastuvan yleisölle nopeasti. Tästä johtuen, 
alakaton etu- ja keskiosa pitäisi heijastaa 
puheääntä eli korkeita 
taajuuksia. Sivu- ja ta-
kaosa voi sisältää absor-
boivia materiaaleja.  Ideaalissa tilanteessa 
myös takaseinä on absorboiva, ainakin noin 
metrin korkeudelta ylöspäin. Tämä ehkäisee 
jälkikauintaa ja äänien heijastumista takaisin 
kohti tilan etuosaa. Jälkikaiunta-aika isoissa 
auditorioissa voi olla suurempi kuin pienissä 
luokkatiloissa. (Mommertz 2009, s. 68-71.)

Lattiaan on hyvä valita materiaali, joka vai-
mentaa askelääniä ja kolinaa (esimerkiksi 
linoleum, korkki tai tekstiilimatto). Erityisesti 
tiloissa, joissa tehdään paljon ryhmätöitä on 
kiinnitettävä riittävästi huomiota absorboivi-
en materiaalien riittävään käyttöön. (Kopec 
2006; Huoneaskustiikka 2006.) 

opiskelutilat

auditoriot

OPPIMISYMPÄRISTÖN AKUSTIIKKA

melko lyhyt jälkikauinta-aika, 0,6-0,9 s
riittävästi absorboivia materiaaleja, erityisesti jos tilassa tehdään 
paljon ryhmätöitä ja enemmän ääntä aiheuttavaa opiskelua
 esim. jos 150 m2 , 3 metriä korkea luokkatila    
  tarvitaan 50 mm mineraalivillalevyä noin 30-45 m2

absorvoivista materiaaleista 70 % katossa, 30 % seinissä 
pehmeä lattiamateriaali
ovien ääniluokka 25 db

(Huoneakustiikka 2006.)
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Valaistuksen osuus koulun sähkönkulu-
tuksesta on noin 40%. Hyvin suunniteltu, 
energiatehokas valaistus tuo siis kustan-
n u s s ä ä s t ö j ä 
käytössä. Valai-
sinkustannuk-
siin vaikuttaa lamppumäärä ja niiden teho, 
häikäisysuojan tyyppi, rakennemateriaalit, 
asennusvarusteiden tarve sekä mahdol-
lisuus ryhmäjohdon jatkamiseen. Nyrkki-
sääntönä voisi sanoa, että yksilamppuinen, 
mahdollisimman suuritehoinen valaisin on 
edullisin vaihtoehto. Yksi keino vaikuttaa 
kustannuksiin on käyttää kahden valaisi-
men mittaisia ”tandem”-valaisimia. (Varsila 
2009a.)

Eniten niin kustannuksiin kuin tilan valaistu-
sergonomiaan vaikuttaa kuitenkin se, että 
valoa on oikea määrä oikeassa paikassa, oi-
keaan aikaan ja riittävästi. Muuntojoustavuus 
on tärkeää myös valaistuksessa ja siksi va-
laistuksen pitäisi olla säädettävissä. Valais-
tusta voi säätää erilaisten ohjausjärjestelmi-
en avulla, joka ehkäisee turhaa valaistuksen 
käyttöä ja säästää kustannuksia. Läsnäolo-
tunnistin sammuttaa 
valot, kun tila on tyh-
jillään. Päivänvalo-oh-
jausjärjestelmä taas mitoittaa keinovalon 
määrään tilaan tulevan päivänvalon mukai-
sesti. (Varsila 2009a.)

Valaistuksen suunnittelussa on siis otettava 
huomioon tilan käyttötarkoitus, tarvittavan 
valon määrä ja laatu, valon väri ja värintois-
to, sen ohjattavuus ja kustannustehokkuus 
sekä  valaistuksen luoma arkkitehtuurinen 
vaikutelma. Hyvin toteutettu valaistus mah-
dollistaa tilan joustavan käytön, luo turvalli-
suutta ja takaa hyvät näköergonomiset olo-
suhteet opiskeluun eri menetelmin. 

Keskimääräisesti optimaalinen luminans-
sitaso luokkatilassa on työskentelytasolla 
100-150 cd/m2, seinäpinnoilla 100 cd/m2 

ja kattopinnalla samaa suuruusluokkaa kuin 
työskentelytasolla. (Varsila 2009a.)

Valaistukseen liittyviä vaatimuksia on sää-
detty standardissa EN 12464-1. Eri tyyppi-
set tilat vaativat erilaista valaistusta. Luokka-
tiloissa on nykyään entistä tärkempää ottaa 
huomioon kalustuksen muunneltavuus -  jos 
kalustusjärjestelyä muutetaan voi valo olla 
väärässä paikassa. Tästäkin syystä epä-
suoran valon määrä on entistä tärkeämpää. 
(Varsila 2009b). Tietokoneiden ja tablettien 
käytön lisääntyessä opetuksessa, on kaik-
ki opetustilat hyvä suunnitella näyttöpääte-
työskentelyyn sopiviksi, vaikka niitä ei olisi-
kaan tarkoitettu ATK-opetukseen. (Varsila 
2009a.)

Valo vaikuttaa myös värien näkemiseen, jo-
ten myös tästä syystä laadukas valaistus on 

tärkeää. Valonlähteen 
värintoistoindeksi ker-
too, kuinka hyvin valo 

toistaa ympäristön värit. Taideoppilaitoksissa 
värintoistoindeksin eli Ra-indeksin on oltava 
yli 90. Tällöin on otettava huomioon täysvä-
rilamppujen pienempi valovirta sekä rajoittu-
neempi tehovalikoima. (Varsila 2009a.)

Vaikka valaistus on ennen kaikkea toiminnan 
kannalta tärkeä elementti, on se merkittävä 
myös tilan arkkitehtuurin ja tunnelman kan-
nalta. Valolla voidaan korostaa arkkitehtuu-
risia elementtejä ja luoda tilaan identiteettiä. 
Tämä on erityisen tärkeää niissä tiloissa, jot-
ka toimivat oppimisympäristön käyntikorttina 
ja identiteetin luojana. Tällaisia tiloja ovat eri-
tyisesti aulatilat ja auditoriot.  Valolla voidaan 
myös ohjata ihmisiä. Tätä ominaisuutta voi-
daan käyttää hyväksi käytävillä ja kulkutiloil-
la. (Varsila 2009b).

Hyvän valaistuksen suunnittelu opiskeluym-
päristöön ei ole vain valaistukseen liittyvien 
standardien noudattamista vaan huomioon 
on otettava myös eri tilanteiden näköergo-
nomiset vaatimukset, valaistuksen vaikutus 
viihtyvyyteen ja opetustilanteen stressittö-
myyteen.  (Varsila 2009b). Huono valaistus 
aiheuttaa väsymystä, ärtymystä ja huono-
vointisuutta. Hyvät valaistusolosuhteet li-
säävät opiskelijoiden läsnäoloa ja paranta-
vat akateemisia suorituksia. (Kopec 2006, 
191.) Koska opiskelusta on tullut vuoro-
vaikutteisempaa ja erilaisia opiskelutapoja 
on enemmän, on myös valaistuksen oltava 
joustavaampaa ja säädeltävissä erilaisiin ti-
lanteisiin. 

Opiskelijoiden ja opettajan vuorovaikutuk-
sen korostuessa, on  myös valaistuksen 
tuettava vuorovaikutusta. Ihmisten välisten 
vuorovaikutuksen kannalta on tärkeää, että 
ilmeet ja eleet ovat erotettavissa. Opiske-
lutilan valaistuksessa on kiinnitettävä ai-
kaisempaa enemmän huomiota suoran ja 
epäsuoran valon suhteeseen, jotta valaistus 
olisi mahdollisimman tasainen eikä jyrkkää 
varjonmuodostumista ilmenisi. Jyrkät varjot 

vaikeuttavat il-
meiden erotta-
mista. Suoralla 

valolla tarkoitetaan valoa, joka valaisee suo-
raan valaistavaksi haluttua pintaa, kuten pe-
rinteiset työpistevalaisimet. Epäsuoraa valoa 
antava valaisin heijastaa valon esimerkiksi 
katon tai seinän kautta. Govénin, Bangen-
sin ja Perssonin laboratoriokokeen mukaan 
suoran ja epäsuoran valon optimaalinen 
suhde on 50%/50% (Varsilan 2009a mu-
kaan).

Luminanssilla tarkoitetaan pinnan kirkkautta 
eli sitä kuinka paljon valoa pinnalta heijastuu.  
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ARKKITEHTUURITILA VALAISTUSRATKAISUT OHJAUSJÄRJESTELMÄ STANDARDI EN 12464-1

AULAT JA
KÄYTÄVÄT

LUOKKATILAT

LUENTOSALIT

KIRJASTOT

Ensivaikutelma
Emotionaalinen kokemus
Koulun identiteetin rakentaja
Arkkitehtuurin vahvistaminen 
valaistuksen avulla

Pystypintojen hyvä valaistus, 
seinänpesijät/seinävalaisimet
Arkkitehtuurin korostaminen 
valaistuksella 
Valo ohjaavana elementtinä

Läsnäolotunnistus
Liikehavainto sytyttää valot täydelle 
teholle, muina aikoina valot 
himmennetty esim. 10% teholle 
Energiansäästö jopa 80%

Valaistusvoimakkuus 100 lx 
Häikäisysuojavaatimus UGR <25 

Perusopetuksen tilat
Opetuksen monimuotoisuus 
on muuttanut luokkatilaa 
- perinteinen suora 
valaistustapa ei 
sovi muunneltavaan 
kalustukseen vaan aiheuttaa 
ongelmia

Koulun edustustila
Paikka, johon vierailijat 
tutustuvat ensiksi
Käytetään myös 
juhlatilaisuuksiin

Tavoitteena houkutella 
opiskelijoita lukemaan
Myös sähköiset tietokannat 
ja internetin käyttöpisteet 
nykyään tärkeitä

Epäsuoran valon määrä 50% 
Laajapintaiset valaisimet 
tai erikseen sammutettava 
alavalo
Päivänvalon hallinta
Tauluvalaisin ja pystysuorien 
pintojen valaisu
Valot himmenettävissä

Valaistuksen monipuolisuus
Pystypintojen valaisu, 
seinänpesijät/seinävalaisimet
Yleisvalaistukseen 
loisteputket tai downlightit
Näyttämövalaistus

Riittävä yleisvalaistus kirjojen 
selailuun
Hyllyvalaistus kirjojen 
etsimiseen
Tunnelmallisia lukualueita
Näyttöpäätevalaistus

Päivänvalo-ohjaus eli vakiovalonsäätö
Säätää valaistusta päivänvalon 
mukaan, mitä enemmän päivänvaloa, 
sitä vähemmän keinovaloa
Energiansäästö 20-30%
Myös läsnäolotunnistus mahdollinen

Valmiiksi ohjelmoidut valaistustilanteet, 
kolme yleensä riittää
Projektorin ja valkokankaan välisten 
valojen säätö erilleen muista
Porrasvalojen automaattinen 
syttyminen

Valaistusvoimakkuus: perusopetus 
300 lx, aikuisopetus 500 lx, 
taideopinnot 750 lx
Häikäisysuojavaatimus UGR <19 
Valaistus säädettävissä
Värintoisto Ra >80, taidekouluissa
Ra >90 ja värilämpötila väh. 5000K

Valaistusvoimakkuus: 
lukualue 500 lx, 
hyllyjen välissä 200 lx

Taulukko 14: Karjalainen 2013 (Varsilan 2009b mukaan).

Erilaisten  opiskeluympäristöjen valaistus
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4.9 materiaalit

Materiaalien valintaan vaikuttavat akustinen 
suunnittelu, kulutuksenkestävyys ja help-
pohoitoisuus sekä esteettiset arvot. Mate-

riaalien akustisista 
ominaisuuksista on 
enemmän tietoa kap-

paleessa 4.8. Kulutuksenkestävyydellä ja 
helppohoitoisuudella tarkoitetaan sitä, että 
materiaali kestää aikaa ja käyttöä sekä on 
helppo puhdistaa ja huoltaa. Estetiikan kan-
nalta materiaali- ja värivalinnat ovat tärkeitä. 
Väreillä ja materiaaleilla voidaan myös jäsen-
tää tiloja ja helpottaa orientaatiota. Rinnasta-
malla väri- ja pintaominaisuuksiltaan erityyp-
pisiä materiaaleja luodaan merkityksellistä, 
oppimista tukevaa ympäristöä. (Kouluraken-
nus, kalusteet 2009.)

Itävaltalaisessa tutkimuksessa vuosina 
2008-200 tutkittiin luokkahuoneen materi-
aalien vaikutusta oppilaiden stressitasoon. 
Tutkimuksessa havaittiin, että massiivipuulla 
sisustetussa luokassa oppilaiden syke oli  
merkittävästi matalampi ja vagaalihermon 
toiminta korkeampi kuin tavallisesti sisuste-
tussa luokassa. Vagaa-
lihermo on merkittäväs-
sä roolissa sydämen 
toiminnan kannalta ja suojaa sitä infarktilta. 
Puulla sisustetussa luokassa opiskelleet op-
pilaat kokivat myös kouluun liittyvän stressin 
vähäisemmäksi kuin toisen luokan oppilaat. 
(Human Research 2014.) Puun restoratiivi-
sista vaikutukset on hyvä ottaa huomioon 
oppimisympäristön materiaaleja valittaessa. 
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Puunkäytöllä on restoratiivisia eli elvyttäviä vaikutuksia. Se laskee mm. sydämen sykettä ja alentaa stressitasoa.

MASSIIVIPUU

OMINAISUUDET

LATTIAT
Lattiamateriaalia valitessa on tärkeää huomi-
oida, että materiaali kestää vesipesua. Se ei 
saa olla liukas eikä epätasainen. Lattiamate-
riaaliksi oppimisympäristöihin soveltuu hyvin 
julkisten tilojen linoleum-, muovi- ja vinyyli-
sekoitteiset matot ja laatat, keraamiset laatat 
sekä kumimatot. (Koulurakennus, kalusteet 
2009.)

SEINÄT
Seinämateriaalin on kestettävä kolhuja ja ku-
lutusta. Tästä syystä kipsilevyä ei suositella 
muuten kuin vahvistavan kerroksen (esim. 
vanerilevy) kanssa. Usein seinäpinnat ovat 
maalattuja ja osittain kiinnityspinnoilla ver-
hottuja. Erityisesti seinien alaosien on oltava 
helposti uudelleen maalattavissa tai pinnoi-
tettavissa. Seinämateriaalin valinnassa on 
kiinnitettävä huomiota myös akustiikkaa ja 
erityisesti takaseinässä on tärkeää olla ab-
sorboivaa eli ääntä vaimentavaa materiaalia.
Tehosteina ja tunnelmaa luomaan voidaan 
käyttää myös muita pintamateriaaleja ja vä-
rejä. (Koulurakennus, kalusteet 2009.) Sei-
näpinnoissa voi hyödyntää myös puuta. 

Kuva 62: Lattiamateriaali ei saa olla liukas eikä epätasai-
nen. Myös helppo puhdistettavuus on tärkeää.

Kuva 63: Akustiikkapaneeleilla voi luoda ilmettä tilaan.
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SISÄKATTO
Katto on usein maalattu, tasainen pinta tai 
se voidaan käsitellä akustoivalla pinnoit-
teella. Sisäkatto voidaan toteuttaa erilaisilla 
alakattorakenteilla ja sovittaa talotekniikkaan 
sekä yleisilmeeseen. (Koulurakennus, ka-
lusteet 2009.) Sisäkatto on akustiikan kan-
nalta merkityksellisen ja sen suunnittelusta 
on enemmän tietoa kappaleessa 4.8. 

Luokkahuoneen sisäkatto on usein ainakin osin akustoiva. 
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Kalusteiden materiaalivalinnassa tärkeää on kulutuksenkestävyys. Tekstiilien on hyvä olla vaihdettavissa ja pes-
tävissä, erityisesti rennommissa kalusteissa (lattiatyynyt, rahit).
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KALUSTEET
Kiinto- ja irtokalusteiden pintamateriaaleina 
on usein maali, viilu, korkeapainelaminaatti 
tai muovi. Maalatut pinnat eivät kestä kovaa 
kulutusta, mutta niiden etu viiluun tai lami-
naattiin verrattuna on helppo huollettavuus. 
Lakkapintaiset viilut ja läpivärjätyt muovit 
kestävät hyvin kulutusta ja vanhenevat ar-
vokkaasti. Verhoillut ja pehmustetut kalus-
teet eivät kestä kulutusta niin hyvin, joten 
on tärkeää huomioida, että verhoilu on ir-
roitettavissa pesua ja vaihtoa varten.  Kan-
kaan kulutuksenkestävyys on oltava yli 50 
000 martindalea (Koulurakennus, kalusteet 
2009.) ja paloluokka SL2 (vastaa EN 13773 
-standardin luokkia 3-4) eli tavanomaisesti 
syttyvä (Sisusteiden paloturvallisuus, julkiset 
tilat 2012).

VERHOT 
Verhojen materiaali on merkityksellinen tur-
vallisuuden kannalta tulipalon yhteydessä.   
Ilmavan rakenteen ja pystyn sijoittelun takia 
palo leviää verhoissa nopesti. Tästä syystä 
verhojen on oltava luokkaa SL1 (vastaa EN 
13773 -standardin luokkia 1-2) eli vaikeasti 
syttyviä. (Sisusteiden paloturvallisuus, julki-
set tilat 2012.)
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sen valon säteilyenergia vaikuttaa elimistön 
biologisiin reaktioihin, mutta maalipinnoilla ei 
ole merkittävää vaikutusta. Myös Yglesias 
(1993) tutki punaisen ja sinisen vaikutusta 
verenpaineeseen ja sykkeeseen. Tutkittavat 
sanoivat punaisen kiihdyttävän ja sinisen 
rauhoittavan sydämen sykettä, mutta labo-
ratoriokokeilla tätä ilmiötä ei ollut havaittavis-
sa.  (Arnkil 2008, 248 mukaan.) 

Värien aiheuttamista fysiologisista reaktioista 
on kriittistä tietoa, mutta arkkitehtuurin näkö-
kulmasta voidaan pohtia onko merkitystä ta-
pahtuuko kyseinen ilmiö todella fysiologisesti 
vai onko se vain henkilön kokemukseen pe-
rustuva. Arkkitehtuurillahan pyritään vaikut-
tamaan juuri ihmisen kokemukseen tilassa. 
Jos punainen väri koetaan kiihottavaksi ja 
pulssia nostattavaksi, voidaan myös olettaa 
sillä olevan vaikutusta henkilön emootioihin 
ja käytökseen, oli fysiologinen reaktio totta 
tai ei. Erityisesti opiskeluympäristöä suun-
niteltaessa on tärkeää ottaa huomioon tilan 
synnyttämät emootiot, onhan tarkoituksena 
suunnitella mahdollisimman hyvin oppimista 
edesauttava ympäristö. 

Patricia Valdezin ja Albert Mehrabian tutki-
muksessa (1994) tutkittiin kattavasti värien 
väitettyjä ja todellisia reaktioita emootiohin. 
He käyttivät Mehrabian kehittämää Pleasu-
re-Arousal-Dominance (PAD) -tunnemallia. 
Koehenkilöille näytettiin yhteensä 76 väri-
näytettä, jossa oli jokaisesta sävyryhmästä 
eri vaaleus- ja kylläisyysastei-
ta. Tulokset tukivat vahvasti 
käsitystä, että värit aiheutta-
vat emootioita, mutta suurin vaikuttava tekijä 
oli värin kylläisyys ja kirkkaus eikä sävy. Sä-
vyjen synnyttämää emootioita voi muokata 
kylläisyyden ja kirkkauden avulla. Myös Mi-
kellidisin fysiologisen tutkimuksen mukaan 

Väri herättää ihmisissä monenlaisia tunte-
muksia, muistoja ja mielleyhtymiä. Jotkut 
tutkimukset viittavat myös värien kokemi-
sen fysiologisiin muutoksiin, mutta tästä 
on olemassa hyvin ristiriitaista tietoa. Tässä 
luvussa sivutaan tutkimustietoa värin fysio-
logisisista vaikutuksista, mutta pääpaino on 
värien emotionaalisessa kokemisessa ja sii-
tä tehdyissä tutkimuksissa. 

Värien vaikutusten tutkimista kognitiiviisiin 
ja fysiologisiin prosesseihin ei ole helppoa. 
Väri aiheuttaa aina mielikuvan, joka vaikuttaa 

aina tiedostamattamas-
ti henkilön värikokemuk-
seen. Tutkimukset asiasta 

ovatkin ristiriitaisia. (Arnkil 2008, 244.) Ma-
cAndrew’n (1993) mukaan väri vaikuttaa 
hengitystiheyteen sekä verenpaineeseen ja 
Engelbrechtin (2003) mukaan myös hormo-
nien eritykseen, joka taas vaikuttaa mielia-
laan, mielen selkeyteen ja energiatasoon. 
Sinofskyn ja Knirckin (1981) mukaan opis-
keluympäristössä värit vaikuttavat opiske-
lijoiden asenteisiin, käytökseen ja opiske-
lukykyyn. Papadotasin (1973) mukaan väri 
voi muuttaa tylsän ympäristön miellyttäväksi, 
jännittäväksi ja stimuloivaksi, mikä vähentää 
henkistä poissaoloa. (Kopec 2006, 191-
192 mukaan.) 

Väritutkija Mikellidis (1996) taas on tehnyt 
kriittisen katsauksen tutkimuksiin värien 
psyykkisistä ja biologisista vaikutuksista. 
Yleinen käsitys väritutkimuksessa on, että 
punainen mielletään lämpimäksi ja sininen 
kylmäksi väriksi. Värien on katsottu muutta-
van ihmisen käsitystä tilan lämpötilasta. Mi-
kellidisin laboratoriokokeet eivät kuitenkaan 
tukeneet tätä käsitystä. Hän tutki myös väri-
en vaikutusta elimistön kiihtymiseen ja tutki-
muksen tuloksena oli, että punaisen ja sini-

fysiologia

emootio

4.10 Värit

”VÄRI ON MUOTOA 
LÄHEISEMMÄSSÄ 

SUHTEESSA 
EMOOTIOIHIN”
David Katz (Arnkil 2008, 242)
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rauhoittava aktivoiva
hyökkäävä mielllyttävä

rauhoittava aktivoiva
hyökkäävä mielllyttävä

rauhoittava aktivoiva
hyökkäävä mielllyttävä

rauhoittava aktivoiva
hyökkäävä mielllyttävä

sävyä enemmän vaikuttaa kylläisyysaste: 
voimakkaat värit koettiin kiihottavina ja vai-
meat rauhoittavina. (Arnkil 2008, 248-251 
mukaan.)

PAD-tunnemallin mukaan värin kirkkauden 
ja kylläisyyden lisääntyessä värin miellyttä-
vyys  (pleasure) kasvaa. Sävyn suhteen sini-
set, vihreät ja punaiset koettiin miellyttävim-
pinä, kuitenkin niin, että punainen oli vähiten 
miellyttävä. Vähiten miellyttävä sävy oli kel-
tainen. Eniten miellyttävyyteen vaikutti värin 
kirkkaus. Akromaattisten (värittömien) värien 
kohdalla miellyttävyys lisääntyy lineaarisesti 
kirkkauden kanssa. (Arnkil 2008, 250-251.)

Aktivaatioon (arousal) värin sävy ei vaikuta 
yhtä lineaarisesti. Aktivoivimpana koettiin vi-
hertävän keltainen sekä sinivihreä. Vähiten 
aktivoivimpia oli violetti ja oranssi. Tulos oli 
hieman yllättävä, koska yleisesti aktivoimisen 
mielikuva on liitetty punaiseen ja oranssiin. 
Kylläisyyden vaikutus aktivaatioon lisääntyi 
lineaarisesti ja voimakkaasti kylläisyyden li-
sääntyessä. Akromaattisista väreistä mus-
ta on aktivoivin, keskiharmaa rauhallisin ja 
valkoinen keskimääräisesti aktivoiva. (Arnkil 
2008, 250-251.)

Värisävyjen vaikutusta hyökkäävyyteen 
(dominance) ei juurikaan havaittu. Reaktiot 
olivat heikkoja, mutta kylläisyyttä tutkittaes-
sa havaittiin, että kun kirkkaus lisääntyy, 
hyökkäävyys vähenee. Ihan vaaleimmissa 
väreissä havaittiin kuitenkin käänne takaisin 
hyökkäävyyden lisääntymiseen.  Akromaat-
tisten värien hyökkäävyys väheni lineaari-
sesti kirkkauden kasvaessa, tasoittuen kui-
tenkin vaaleimmassa päässä. (Arnkil 2008, 
250-251.)

Jos PAD-tutkimuksen tuloksia soveltaa 
opiskeluympäristöjen suunnitteluun, voi teh-
dä johtopäätöksen, että tärkein asia värien 
valinnassa on kiinnittää huomiota sävyn kyl-
läisyyteen ja kirkkauteen. Alikylläiset ja vaa-
leat värit koetaan miellyttäväksi ja rauhoitta-
vaksi,  joten näitä värejä kannattaa käyttää 
keskittymistä vaativissa paikoissa. Toisaalta 
esimerkiksi luentomaisen opetuksen tilojen 
kohdalla on hyvä pohtia, ettei ympäristö ole 
liian rauhoittava, jotta opiskelijoiden henki-
nen läsnäolo ja vireystaso pysyy yllä. Luen-
totiloissa alikylläistä, rauhoittavaa värimaail-
maa voisi aktivoida pienillä osioilla kylläisiä 
värejä. Käytävien ja muiden lyhytaikaiseen 
oleskeluun tarkoitettujen tilojen värityksen 
olisi hyvä olla aktivoivampi ja hyökkäävämpi. 
Tämä nostaa vireystasoa opetustilanteiden 
välillä. 

SÄVYJEN, KYLLÄISYYDEN JA KIRKKAUDEN VAIKUTUS EMOOTIOIHIN

Värit aiheuttavat ihmisissä emotionaalisia reaktioita. Värin sävyä merkittävämpää emootioden 
muodostumisessa on kuitenkin värin kylläisyys ja kirkkaus. Sävyihin liitetään emootioita, mutta 
kylläisyysastetta ja kirkkautta muuttamalla ko. emootioita voidaan joko vahvistaa tai heikentää. 
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#VÄRI        BAILLY SCHOOL COMPLEX
      Esikoulu, peruskoulu ja virkistyskeskus | Ranska 
      Mikou Design Studio | 2009

#VÄRI   #LEIKKISYYS    2DAY LANGUAGE
      Kielikoulu | Espanja 
      Masquespacio | 2013

#VÄRI   #RESTORATIIVISUUS  DTU COMPUTE
      Teknillinen yliopisto | Tanska
      Christensen & Co Architects | 2013 

#RESTORATIIVISUUS    WEST BUCKLAND SCHOOL
      Yläaste | Iso-Britannia 
      Rundell Associates | 2010

#MUUNNELTAVUUS    ORION 
      Yliopisto- ja tutkimuskeskus | Alankomaat 
      Ector Hoogstad Architecten | 2013

#MUUNNELTAVUUS #KÄYTTÄJÄT  PANTA RHEI
      Koulu | Alankomaat 
      Shneider Arkhitekten & i29 | 2009
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Bailly School Complex
Esikoulu, peruskoulu ja virkistyskeskus
Ranska 
Mikou Design Studio | 2009

Bailly School Complex on vuonna 2009 val-
mistunut koulu Pariisin esikaupunkialueella. 
Hauskana ja erikoisena yksityiskohtana julki-
sivussa on värillinen räystäs, joka laajentuu 
jalkakäytävän ylle. Osa  luokkahuoneista on 
suunnattu sisäpihalle, jotka on suojattu me-
lulta kadun puolella olevalla lasiseinällä.Yksi-
tyiskohtia ovat mm. yksittäiset seinät, kaaret 
ja katot, joihin on poimittu eri värejä. Suun-
nittelun lähtökohtina ovat olleet mm. vieraan-
varaisuus ja valoisa “suojapaikkan” aikaan 
saaminen. (Dezeen 2010a.) 

+/-

+ TILOJEN ROHKEA VÄRINKÄYTTÖ, JOKA ON SAMAAN AIKAAN VOIMAKAS JA PEHMEÄ
+ ALUEIDEN KOODAAMINEN VÄRILLÄ, MIKÄ HELPOTTAA ORIENTOITUMISTA RAKENNUKSESSA
+ LAAJAT LASIPINNAT JA  YMPÄRISTÖÖN AVAUTUVAT NÄKYMÄT
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Kuvat 78-79: www.arcspace.com
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2day language
Kielikoulu
Espanja 
Masquespacio | 2013

+/-
+ SISUSTUS LEIKKISÄ JA LÄMMINHENKINEN
+ VIHERKASVIEN JA PUUN RUNSAS KÄYTTÖ LISÄÄ TILAN RESTORATIIVISUUTTA
+ VÄRIKOODAUS LUOKKAHUONEISSA HELPOTTAA ORIENTAATIOTA
+ LIUKUVÄRI LUOKKAHUONEIDEN SEINÄSSÄ TUO TILAAN VÄRIÄ, MUTTA PITÄÄ SEN MÄÄRÄN 
MALTILLISENA JA TILAN RAUHALLISENA

2Day Language on Valencialainen kielikoulu, 
jossa voi opiskella espanjaa. Masquespacion 
suunnittelemat tilat sijaitsevat neoklassisessa 
rakennuksessa. Rakennuksen koristeelliset 
yksityiskohdat luovat kontrastia leikkisään, 
moderniin sisustukseen. Sisustuksessa on 
käytetty pastellivärejä ja luokkahuoneet on 
värikoodattu eri väreillä. Väri toistuu seinän 
liukuvärimaalissa ja huonekalujen metallija-
loissa. Liukuvärjäys kuvastaa uuden kielen 
oppimisprosessia. (Dezeen 2013.)

Yhteisessä oleskelutilassa yhdistyvät luokka-
huoneissa käytetyt värit. Värien lisäksi orien-
taatiota helpotetaan hauskoilla suuntakylteil-
lä. Sisustuksessa on käytetty laajalti mäntyä 
ja tilaan on tuotu paljon viherkasveja. Tämä 
rauhoittaa leikkisää värimaailmaa ja tekee ti-
lasta restoratiivisemman. (Dezeen 2013.)
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DTU Compute
Tanskan teknillinen yliopisto
Tanska | 4 500 m2

Christensen & Co Architects | 2013 

+/-
+ PUIDEN KÄYTTÖ SISÄTILASSA LISÄÄ VIIHTYVYYTTÄ JA LUO ELVYTTÄVÄN YMPÄRISTÖN 
+ KIRKKAAT VÄRISÄVYT KALUSTEISSA TUO TILAAN ENERGIAA 
+ KALUSTERYHMÄT ON SUUNNITELTU ERILAISIIN KOHTAMISEEN JA MM. RYHMÄTÖIDEN TEKOON, MYÖS 
AKUSTIIKKA ON HUOMIOITU KORKEILLA SEINÄKKEILLÄ
+ LUONNONVALOA ON RUNSAASTI JA SISÄTILA YHDISTYY KAUNIISTI ULKOTILAAN
+/- RIITTÄVÄTKÖ PUUT HALLITSEMAAN LUONNONVALOA SISÄTILOISSA

Pohjois-Tanskassa sijaitsevan DTU:n yliopis-
tokampuksen uusi rakennus on suunniteltu 
stimuloimaan ja vahvistamaan tieteellisten 
ideoiden ja tiedon jakamista. Rakennuksen 
sisätiloissa isojen puiden muodostama jatku-
va ja ylellinen keidas kulkee läpi rakennuksen 
ja yhdistää opiskelijoiden sekä henkilökunnan 
tilat. Aulatilojen sisustusta määrittelevät laajat 
lasipinnat sekä valkoiset seinäpinnat, luon-
nonvalo sekä isot puut. (ArchDaily 2013a.)

Puiden käytön takana on puun symboliikka 
- universaalisesti se symboloi elämää, oppi-
mista, viisautta ja kokemusta. Ihmiset viihtyvät 
luonnostaan puiden alla ja tämä edesauttaa 
kohtaamisia yhteisissä aulatiloissa. Puut pitä-
vät myös sisäilmaa puhtaana ja suodattavat 
kauniisti rakennukseen tulvivaa päivänvaloa. 
Sisälle istutetut puut yhdessä laajojen ikku-
napintojen kanssa myös hämärtävät sisätilan 
ja ulkotilan välistä eroa. (ArchDaily 2013a.)

Kuvat 96-97: www.o25.gr
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Rundell Associates suunnitteli West Bucklan-
din yläasteen uuden taide- ja muotoiluosas-
ton Devonissa, Isossa-Britanniassa. Puinen 
uudisrakennus yhdistyy vanhaan tiilipintai-
seen rakennukseen lasisillalla. Rakennuk-
sessa on käytetty käytäväosuuksilla suuria 
lasipintoja, jotta taide avautuisi myös raken-
nuksen ulkopuolelle. Rakennus jakautuu 
kahteen siipeen, joista toisessa on taideope-
tusta ja toisessa teatteriopetusta. (Dezeen 
2010b.)

+/-

+ KOULUN TAPAHTUMIEN AVAUTUMINEN RAKENNUKSEN ULKOPUOLELLE LAAJOJEN 
IKKUNAPINTOJEN JA LIUKUOVIEN  AVULLA
+ MASSIIVIPUUN KÄYTTÖ SISÄTILOISSA LISÄÄ TILAN RESTORATIIVISUUTTA JA OPISKELIJOIDEN 
HYVINVOINTIA
- VÄRIÄ ON KÄYTETTY VAIN KÄYTÄVÄTILOISSA

west buckland school
Yläaste
Iso-Britannia 
Rundell Associates | 2010

Puiset rakennusosat ovat jätetty kauniisti 
näkymään osana sisustusta, myös luokka-
tiloissa. Tämä tuo tilaan luonnollista lämpöä 
ja eheyttä. Kaikissa opetus- ja studiotiloissa 
on isot ikkunat, joista avautuu maisema ym-
päröivään luontoon. Luonnonvalo on tiloissa  
suuressa roolissa. Myös valaistus on suun-
niteltu siten, että keinovalaistuksen määrää 
säädetään luonnonvalon määrän mukaan.
Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat työ-
pajat, jotka ovat avattavissa suurien lasiliu-
kuovien avulla ulos. (Dezeen 2010b.)
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Orion
Wageningenin yliopisto- ja tutkimuskeskus
Alankomaat | 21 030 m2

Ector Hoogstad Architecten | 2013 

Wangeningenin yliopisto koostuu tutkimus-
instituuteista, jotka tarjoavat opetusta. Kam-
puksen vuonna 2013 valmistunut Orion-nimi-
nen lisärakennus koostuu luentoauditoriosta, 
luokkahuoneista, kemian laboratorioista, ryh-
mätyötiloista, yksilöopiskeluun sopivista tilois-
ta sekä kahvilasta. Viisikulmion muotoisen, 
energiatehokkaan  rakennuksen orientaation 
ja tilojen sijoittelun taustalla on ollut päivän-
valon hyödyntäminen ja ei-halutun lämmön 
pois sulkeminen. Sisätilojen suunnittelussa 
on panostettu erityisesti tilojen muunnelta-
vuuteen ja joustavaan käytön. Luokkatilat ja 
auditorio on jaettavissa pienempiin tiloihin 
siirrettävien seinien avulla. (ArchDaily 2013a.)

+/-
+ NEROKKAASTI SUUNNITELTU AUDITORIO, JOKA JAETTAVISSA USEAAN ERI KOKOON SEINIEN AVULLA
+ LUONNONVALON KÄYTTÖ RAKENNUKSESSA
- AUDITORION VÄRIMAAILMA TYLSÄHKÖ 
- KONTRASTI LUOKKATILAN JA KALUSTEIDEN VÄLILLÄ HEIKKO
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Shnelder arkkitehtien suunnittelema Panta 
Rhein julkinen koulu sijaitsee Amstelveenis-
sä, Alankomaissa. Rakennuksen lähtökoh-
tana on ollut avoimet, monikäyttöiset tilat. 
Myös sisustusarkkitehtitoimisto i29:n suun-
nittelema sisustus tukee tätä lähtökohtaa. 
Huonekalut ovat vapaamuotoisia ja dynaa-
misia. Epäsymmetrinen muoto mahdollistaa 
pöytien ryhmittelyn erilaisiin kokonaisuuksiin 
ja kalustus on yhtenäistä koulun eri tiloissa. 
Tämä mahdollistaa kalusteiden siirtämisen 
tilasta toiseen tarpeen mukaan. Neutraaliin 
sisustukseen tuo kontrastia ja jännitettä teks-
tisommitelmat ja muotoilullaan huomiota he-
rättävät mustat tuolit. (Dezeen 2009.)

+/-
+ MITTATILAUSKALUSTEIDEN MONIPUOLINEN YHDISTELTÄVYYS
+ HILLITTY SISUSTUS, JOHON TUOTU JÄNNITETTÄ KALUSTEVALINNOILLA JA TEKSTISOMMITELMILLA
+ TEKSTISOMMITELMIEN RUNOT OPPILAILLE MERKITYKSELLISISTÄ AIHEISTA
+ RUNOT INSPIROIVANA ELEMENTTINÄ
- SISUSTUS KYLMÄHKÖ - LÄMPÖÄ OLISI VOINNUT LISÄTÄ KÄYTTÄMÄLLÄ ENEMMÄN PUUTA TAI 
LISÄÄMÄLLÄ HIEMAN VÄREJÄ MUSTAVALKOISEEN SISUSTUKSEEN

Sisustuksen pääelementtinä on runot, jotka 
tilattiin hollantilaiselta runoilijalta Erikjan Har-
mensilta. Runoista  muodostettiin ”tekstimat-
toja” lattia- ja seinäpinnoille. Runoilija työs-
kenteli yhteistyössä opiskelijoiden kanssa 
löytäkseen runoihin teemoja, jotka heijasta-
vast koululaisten elämää. Runojen tarkoituk-
sena on inspiroida rennoissa luokkahuoneen 
ulkopuolisissa tilanteissa ja luoda mahdolli-
suus oppimiseen ja näkemyksen kehittämi-
seen myös luokkatilan ulkopuolella. Runot 
luovat tilaan persoonallista otetta ja pehmen-
tävät muuten tiukkaa, mustavalkoista sisus-
tusta. (Dezeen 2009.)

panta rhei
Koulu
Alankomaat | 4000 m2

Shneider Arkhitekten & i29 | 2009
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Lahden innovaatiokeskittymän tiloja Lahden Tiedepuistossa, Niemessä.

Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK) on 
Lahdessa, Päijät-Hämeessä sijaitseva mo-
nialainen korkeakoulu. Opetuksen paino-

pisteitä ovat muotoilu, 
ympäristö ja hyvinvoin-
tipalveluiden kehittämi-

nen. Opintoja on mahdollista suorittaa nel-
jällä eri alalla:
- kulttuurialalla
- sosiaali-, terveys- ja liikuntalalla
- tekniikan ja liikenteen alalla
- yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja 
  hallinnon alalla.

LAMK tarjoaa ammattikorkeakoulututkin-
toihin tähtäävä opetusta nuoriso- ja aikuis-
koulutuksena. Lisäksi tarjolla on ylempiä 
amk-opintoja, avoimen amk:n kursseja, eri-
koistumisopintoja ja täydennyskoulutusta. 
LAMK:ssa tehdään myös  työelämää palve-
levaa soveltavaa tutkimusta sekä tutkivalla 
otteella tehtyä kehitystoimintaa. Opiskelijoi-
ta koulussa on noin 5300. Henkilöstöä on 
noin 400, joista noin 250 on opettajia. Tällä 
hetkellä LAMK:lla on toimipisteitä 8. (Lahden 
Ammattikorkeakoulu 2013.)

Monialainen

6.1 LAhden ammattikorkeakoulu 

6.2 Lahden seudun kehitys Ladec oy

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy tarjoaa 
yrityksille eilaisia liiketoiminnan kehityspalve-
luita, erikoisaloinaan ympäristöteknologia, 
muotoilu ja käyttäjälähtöinen innovaatio-
toiminta. Ladec perustettiin vuoden 2013 
alussa, kun Lahden kolme elinkeinotoimi-
jaa Lahden Yritys- ja tiedepuisto Oy, Lah-

den Alueen Kehittämisyhtiö Oy (LAKES) ja 
Lahden alueen uusyrityskeskus ry yhdistivät 
toimintonsa. LADEC:ssa on töissä noin 75 
henkilöä ja toimitilat sijaitsevat Lahden Tie-
depuistossa, Niemessä. (Lahden Seudun 
Kehitys LADEC Oy 2013a).

LAMK on osa FUAS-liittoumaa, johon kuu-
luvat myös Hämeen ammattikorkeakoulu ja 
Laurea ammattikorkeakoulu. FUAS on Suo-
men suurin ammattikorkeakoululiittouma ja 
mahdollistaa monipuolisemman opinto- ja 
kurssitarjouman sekä mm. virtuaaliopintojen 
suorittamisen. (FUAS 2013.)

http://lamk.fi/esittely/tunnusluvut/Sivut/default.aspx
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Innovaatiokeskittymä sijoittuu Niemen kau-
punginosaan, noin neljän kilometrin päähän  
Lahden keskustasta, Vesijärven itärannalle. 
Niemessä on enimmäkseen toimitiloja, sata-
ma-alue sekä tehdasalueita. Asuinrakenta-
minen on keskittynyt viereiselle Ruoriniemen 

alueelle. Teollisuuden työ-
paikat ovat olleet laskus-
sa 1980-luvulta lähtien ja 

tehtaiden toiminta on Niemessäkin vähene-
mässä lisää tulevaisuudessa. Korvaavien 
työpaikkojen luomiseksi tarvitaan laadukkai-
ta toimitiloja, joista Lahdessa on ollut puute. 
Innovaatiokeskittymähankkeen tarkoitukse-
na on kehittää Niemen aluetta älykkääksi 
cleantech-kampukseksi. (Ramboll 2011.) 
Cleantechillä eli puhtaan tekniikan tuotan-
nolla tarkoitetaan  tuotteita, tekniikoita ja 

palveluita, joiden tuotantoprosessi ja käyttö 
aiheuttaa pienempiä  ympäristövaikutuksia 
kuin muiden vastaavien vaihtoehtojen.
 
Lahden innovaatiokeskittymähanke on 
EU-rahoitteinen, 1.4.2012- 31.3.2014 väli-
selle ajalle sijoittuva hanke, jonka tavoittee-
na on nopeuttaa kansainvälisen tason inno-
vaatiokeskittymän muodostumista Niemeen 
ja luoda näin Päijät-Hämeen alueelle uusia 
työpaikkoja. Innovaatiokeskittymä tulee hyö-
dyntämään Lahden am-
mattikorkekoulun sekä 
alueen yliopistoyksikköjen 
Aalto yliopiston, Helsingin yliopiston sekä 
Lappeenrannan teknillisen yliopiston sy-
nergiaa sekä palvelemaan alueen yritystoi-
minnan kasvua ja kehittymistä. Keskittymä 

cleantech

synergia

6.3 innovaatiokeSkittymähanke ja niemen aluestrategia

töosaamisen ja -liiketoiminnan keskus, joka 
keskittyy alueen strategisiin osaamisaluei-
siin: ympäristöön, muotoiluun ja käyttäjäläh-
töiseen innovaatiotoimin-
taan. Työpaikat ja asunnot 
sijaitsevat lähellä toisiaan 
ovat ympäristöosaamisen näyteikkunoi-
ta - energiatehokkuus, tekniset ratkaisut ja 
arkkitehtuuri on huippulaatua. Tavoitteena 
on vahvistaa  alueen yritysten kilpailukykyä 
ja kasvua sekä kehittää Lahtea ympäristö-
tehokkaaksi ja yritysystävälliseksi alueeksi. 
(Ramboll 2011.)

rakentuu erityisesti alueen strategisiin osaa-
misalueisiin: cleantechiin, designiin ja käyt-
täjälähtöiseen innovaatiotoimintaan. (Päi-
jät-Hämeen liitto 2013.)

Innovaatiokeskittymähanke on jaettu kol-
meen eri osa-alueeseen: 

1. LAMK:n uuden käyttäjälähtöisen oppi-
misympäristön määrittely
2. HY:n, Aallon ja LAMK:n yhteisen labora-
toriomallin luominen
3. Projektin yritysyhteistyö, innovaatioperus-
ta, johtaminen ja tiedotus.

Projektissa partnereina ovat Lahden Seu-
dun Kehitys LADEC Oy sekä alueen kor-
keakoulutoimijat: Helsingin yliopisto, Lahden 
ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan tek-
nillinen yliopisto. (Päijät-Hämeen liitto 2013.) 

Niemen alueen kehittämisen ensimmäi-
sessä vaiheessa alueelle rakennettiin 13 
000 m2 toimitiloja, joka on nyt laajentunut 
30 000 m2. Innovaatiokeskittymähankkeen 
tavoitteena laajentaa alueen toimitiloja mer-
kittävästi ja  luoda alueelle 200 000 m2 toi-
mistokeskittymä. Tällä hetkellä alueella toi-
mii noin 50 eri toimijaa. (Lahden Seutu Oy, 
2013; Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy, 
2013b).Aluestrategiana on luoda ympäris-

strategia

Kuva 127: Lahden Karttapalvelu 2013. (muokkaus tekijän)Niemen alueen sijoittuminen Lahdessa. 
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Niemen alueella toimii jo Innovaatiokeskushankkeen 
ensimmäisessä vaiheessa rakennettu Tiedepuisto. 
Tiedepuistoon on sijoittunut useita paikallisia yrityksiä 
ja toimijoita. Tiedepuiston yhteyteen rakentuu myös 
Lahden ammattikorkeakoulun uusi kampus. 
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Niemen kampusalueen suunnittelun läh-
tökohtana oli se, että tällä hetkellä Lahden 
Ammattikorkeakoulun toiminnot sijaitsevat 
useassa eri toimipisteessä eri puolilla kau-
punkia.  Selkeän kampusalueen puuttuessa 
yhteistyö eri toimipisteissä sijaitsevien alojen 
kesken vähäistä eikä synergiaetuja synny. 

Yhteisen kampusalu-
een tavoitteena on 
lisätä toimivuutta ja 

tehokkuutta niin opiskelussa kuin tilankäy-
tössäkin. Samat tilat yhdistävät eri alojen 
opiskelijat ja tukee alojen välisten innovaa-
tioiden syntyä. (Koskinen 2013; Salakka 
2013.)

Tällä hetkellä, kun toiminnot sijaitsevat ha-
jautetusti eri kiinteistöissä eri puolilla kau-
punkia, ei tilojen käyttöaste ole kaikkialla 
tehokasta. Keskeistä on tilankäytön tehos-
taminen yhteiskäytöllä niin eri alojen kuin 
eri toimijoidenkin kanssa. Osa tiloista tulee 
yhteisesti opetus- ja yrityskäyttöön. Lisäk-
si osa tämänhetkisistä kiinteistöistä on liian 
vanhanaikaisia modernille tekniikalle eikä 

6.4 Niemen kampusalue

tulevaisuuden oppimisympäristön rakentu-
minen näihin tiloihin ole mahdollista. (Salak-
ka 2013.) Tilatavoitteet uusille tiloille ovat-
kin kovat - tarkoituksena on lähes puolittaa 
tämänhetkinen neliömäärä. Tilatarpeista ja 
yhteiskäytöstä tehdään selvityksiä eikä lo-
pullinen neliömäärä ole vielä tarkentunut. 
(Koskinen 2013.)

Nykyisistä toimitiloista luopuminen ja Nie-
meen siirtyminen tapahtuu vaiheittain. Ta-
voitteena on, että kaikki toiminnot ja uusi 
kampusalue on valmistunut vuoteen 2018 
mennessä. Vuoden 2014 alussa Niemessä 
opiskelevat jo ympäristötekniikan ja liiketa-
louden opiskelijat. Kampussuunnitelman 
ensimmäisen vaiheen tilat ovat valmistuneet 
Tiede- ja Yrityspuiston rakennuksen yhte-
yteen. Varsinainen kampusalue tulee vie-
reiselle tontille ja muiden alojen siirtyminen 
uudelle kampukselle alkaa tämänhetkisten 
suunnitelmien mukaan vuonna 2016, kun 
uusia tiloja alkaa valmistua. (Hyökki & Kaiko-
nen 2013; Koskinen 2013; Salakka 2013.)

2013 2018

toiminta hajautettu eri 
toimipisteisiin ympäri Lahtea

yksi, yhtenäinen 
kampusalue Niemessä

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMINNAN MUUTOS

yhdistyminen

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TILATAVOITE

2013 2018

Kampussuunnitelman tavoitteena on puolittaa Lahden ammattikorkeakoulun tämän hetkisten 
tilojen neliömäärä tehostamalla tilojen käyttöä ja suunnittelemalla tilat monitoimisiksi ja muo-
kattaviksi. 
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Niemen kampusprojektissa on tähän men-
nessä tehty tutkimusta tulevaisuuden op-
pimisympäristöistä sekä käyttäjätutkimusta 
Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijoiden 
parissa siitä, minkälaisena he uuden kam-
pusalueen näkevät. Projekti on opiskelija-
lähtöinen, lukuisat opiskelijat ja harjoittelijat 
ovat yhdessä Lahden ammattikorkeakoulun 
ja Ladecin kanssa olleet keräämässä tietoa 
ja luomassa visioita kampuksesta. Projektiin 
on tehty myös useita opinnäytetöitä. Lisäksi  
tuleville käyttäjille ja muille sidosryhmille on 
järjestetty työpajoja, joiden avulla heitä on 
osallistettu hankkeeseen. (Salakka 2013, 
Hyökki & Kaikonen 2013.) Käyttäjäkeskei-
nen, osallistava ote kampuksen suunnit-
telussa näkyy konkreettisesti tilasuunnitte-
lussakin: liiketalouden uusiin tiloihin tulevat 
ryhmätyötilat ovat opiskelijaryhmän suunnit-
telemat (Lehtinen, Luoma & Riipola 2013). 

”Niemen kampus on 
avoin, ihmiskeskeinen, 

monimuotoinen ja 
monikäyttöinen kampus 

osana arkea.”

(Hyökki & Kaikonen 2013.)

Tiivistettynä voisi sanoa, että tavoitteena on  
luoda tiloiltaan käyttäjälähtöinen, tilallisesti 
tehokas ja joustava tulevaisuuden opiskelu-
ympäristö, joka linkittyy vahvasti paikallisiin 
toimijoihin ja yrityksiin sekä korostaa niin 
koulun kuin alueen vahvoja osaamisalueita. 

Kuva 129: Hyökki & Kaikonen 2013.

KAMPUKSEN MUODOSTAVAT...

1. IHMISET

• Monialaiset ja monikulttuuriset kohtaamiset
• Joustavuus niin opinnoissa, yksilöllisissä 
tarpeissa ja ammattillisen kasvun prosessin          
tukemisessa
• Yhteisöllisyys ja ihmiskeskeisyys
• Arki kampuksella: asuminen ja vapaa-aika

2. TOIMINTA

• Kampuksen toiminta linkittyy alueen muu-
hun toimintaan, yrityksiin ja niiden kehittämi-
seen
• Kokemuksellisuus, yrittäjyys ja yrittäjämäi-
syys
• Kampuksen palvelut tukevat monitoimijai-
suutta, ratkaisujen toimintokohtaisuutta ja re-
surssien yhteiskäyttöä

3. TILAT

• Tukevat kohtaamisia ja vuorovaikutusta
• Monimuotoisuus ja muunneltavuus, 
• Käytettävyys, esteettömyys ja  ergonomi-
suus 
• Moderni ja sulautunut tekniikka
• Tilaratkaisujen ja talotekniikan ekologisuus

4. KAMPUSALUE

• Tiivis ja selkeä kokonaisuus muodostuu 
toisiinsa kytketyistä rakennuksista, jotka on 
suunniteltu toimintokohtaisesti
• Avoin ja saavutettava - hyvät kulkuyhtey-
det, paikoitus, pitkät aukio-oloajat
• Ekologinen, vastuullisesti ympärivuorokau-
tisessa ja ympärivuotisessa yhteiskäytössä 
hyvällä käyttöasteella ja tilamäärä on optimoi-
tu. 

(Niemen kampusprojekti 2013b.)

Kuva 130: Hyökki & Kaikonen 2013.
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6.5 nykytilan analyysi

Oheisiin taulukkoihin on määritelty Lahden 
ammattikorkeakoulun eri yksiköiden tämän 
hetkisiä tilamääriä ja niiden käyttöä eri tar-
koituksiin. Felmannia on kaikkien käytössä 
oleva yksikkö keskustassa, josta voi vara-
ta mm. ryhmätyötiloja. Felmannia on ainoa 
taulukossa oleva kiinteistö, jonka tilat tulevat 
säilymään ammattikorkeakoulun käytössä 
senkin jälkeen, kun Niemen kampusalue on 
valmistunut. Taulukossa on otettu huomioon 
vain ns. vanhat kiinteistöt eli Niemen kam-
pukselle keväällä 2014 valmistuneita tiloja ei 
ole huomioitu. Taideintinstituutin sekä Mu-
siikki- ja draamainstituutin tiloja ei ole huomi-
oitu siitä syystä, että kyseisten alojen koulu-
tusohjelmiin ei enää oteta uusia opiskelijoita 
eikä tulevaisuudessa näille aloille myöskään 
tarvita tiloja.  

Aloituspaikkoja koskevasta taulukosta voi-
daan havaita, että ryhmäkoissa eri alojen 
välillä on suuriakin eroja. Pienimmät ryhmät 
löytyvät muotoiluopetuksen puolelta, jossa 
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2. Felmannia
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9. Niemen kampus
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ryhmäkoko voi olla vain 10 henkilöä. Teknii-
kan ja liiketalouden puolelta löytyvät isoim-
mat ryhmät 56-58 henkilöä. 

Tilojen käyttötarkoitustaulukosta nähdään, 
että muotoilun sekä tekniikan aloilla on käy-
tössään suurimmat tilat ja erityistilojen, kuten 
työpajojen tarve on suuri. Tarkastaeltaessa 
kaikkia tiloja, voidaan huomata, että erityisti-
lojen määrä (24,4%) on lähes sama kuin ta-
vallisten oppimistilojen (23,1%). Noin puolet 
opiskelijoiden opiskelemiseen käyttämistä 
tiloista on siis erityistiloja. 

Kun tarkastellaan oppimistilojen kokoa, 
huomataan, että suurin osa tiloista on pieniä 
luokkatiloja (<65 m2), mutta myös isompia  
yli 65 m2 ja yli 90 m2, on kumpaakin jokai-
sessa yksikössä 4-7 kpl. Jokaisessa yksi-
kössä on myös auditorio, kooltaan noin 180 
m2.

ALOITUSPAIKAT RYHMISSÄ ERI ALOILLA

TOIMIPAIKAT
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191,9 m2

31 kpl
50,3 m2

6 kpl
67,4m2

7 kpl
100,3 m2

1 kpl 1 kpl
180,5 m2

13 kpl 
50,6 m2

4 kpl 
74 m2

4 kpl
97,8 m2

5 kpl

74 kpl

15 kpl

16 kpl

1 kpl
115,1 m2

20 kpl
59 m2

5 kpl
65,5 m2

4 kpl 
100,9 m2

1 kpl
216,0 m2

10 kpl 
46,5 m2

1 kpl 
92 m2

AUDITORIO

LUOKKA 
< 65 m2
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65-90 m2
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> 90 m2
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OPPIMIS opetustilat eli luokat

ERITYIS laboratoriot, muut opetuksen erityistilat ja niiden varastot, 
opiskelijoiden työtilat, lukuhuoneet,opiskelijayhdistysten työhuoneet

NEUVOTTELU kokous- ja neuvottelukäyttöön tarkoitetut tilat

HENKILÖSTÖ opettajien työhuoneet ja muut henkilöstön tilat

MUUT käytävät, aulat, wc-tilat, varastot, arkistot, 
pukuhuone- ja märkätilat, kopiointi- ja muut tukitilat
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2232,9 m2

24,4 %

3790,0m2

41,5 %

317,3 m2

3,5 %

1057,9m2

11,6 %

1737,4 m2

19,0 %

9135,5 m2

1434,8 m2

51,8 %

283,0  m2

10,2 %

98,6 m2

3,6 %

799,7 m2

28,9 %

151,8 m2

5,5 %

2767,9 m2

1516,0 m2

22,5 %

665,0 m2

9,9 %

744,8 m2

11%

699,4 m2

10,4 %

3115,6 m2 

46,2 %

6740,8 m2

8040,3 m2

23,1 %

8477,8 m2

24,4 %

2450,8 m2

7,0 %

4051,2 m2

11,7 %

11747,4 m2 

33,8 %

34767,5 m2

2093,6 m2

21,3 %

3416,3 m2

34,8 %

296,1 m2

3,0 %

812,7 m2

8,3 %

3199,6 m2

32,6 %

9818,3 m2

763 m2

12,1 %

323.5 m2

5,1 %

994 m2

15,8 %

681.5 m2

10,8 %

3543.0 m2

56,2 %

6305.0 m2

OPPIMIS

ERITYIS

NEUVOTTELU

HENKILÖSTÖ

MUUT

YHTEENSÄ

TILOJEN KÄYTTÖTARKOITUS JA ERILAISTEN TILOJEN MÄÄRÄ ERI YKSIKÖISSÄ OPPIMISTILOJEN MÄÄRÄ JA KOKO ERI YKSIKÖISSÄ
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6.6 suunnittelutyön kohde

6.7 mahdoLlisuudet ja haasteet 

Opinnäytetyöni on osa innovaatiokeskitty-
mähankkeen ensimmäistä osaa eli LAMK:in 
uuden käyttäjälähtöisen oppimisympäris-
tön määrittelyä. Niemen kampusprojektin 
tarkoituksena on  monimuotoisen, käyttä-
jälähtöisen kampusalueen rakentuminen 
innovaatiokeskittymän yhteyteen. Opinnäy-
tetyöni keskittyy selvittämään hyvän opiske-
luympäristön elementtejä ja luomaan näistä 
lähtökohdista tilakonseptin uudenlaisesta, 
muunneltavasta opiskeluympäristön yhdes-
tä tilatyypistä. 

Niemen kampusalueen tilat ovat vasta ide-
ointivaiheessa eikä alueesta ole tehty vielä 
tarkempia suunnitelmia. Tästä syystä opin-
näytetyöni tilasuunnitelma on fiktiivinen ti-
lakonsepti. Tilasuunnitelmassa keskitytään 
enemmän tilallisten ongelmien, kuten tilan 

Opinnäytetyön mahdollisuutena on laa-
jentaa perinteisen auditorion ja luokkatilan 
määritelmiä. Yhdistelemällä näiden tilojen 
ominaispiirteitä voi syntyä kahden tilakon-
septin muodostama kokonaisuus, joka on 
uudenlainen oppimisympäristö. Lisäksi tilalle 
voi syntyä uusia käyttötarkoituksia opiskelun 
ulkopuolelta, jolloin tilan käyttö monipuolis-
tuu ja se saa uusia ulottuvuuksia. 

Haasteena on yhdistää passiivisen auditori-
on ja aktiivisen luokkahuoneen toimintoja sa-
maan tilaan. Teknologian ja langattomuuden 

monikäyttöisyyden ja jakamisen, suunnitte-
luun ja ratkaisemiseen, muunneltavan ka-
lustuksen sekä oppimista tukevan väri- ja 
materiaalisuunnitelman sekä valaistuksen 
suunnitteluun.  Näitä havaintoja ja väri-ja 
materiaalikonseptia voidaan siten hyödyn-
tää tulevan kampuksen suunnittelussa. 

Suunniteltava tilakonsepti on tilakokonai-
suus, joka yhdistää luento-opiskelun, luok-
kaopiskelun ja ryhmätyöopiskelun  tilantar-
peita. Tila on kokonaisuudessaan iso, noin 
600-hengen auditorio, joka soveltuu isoihin 
luentoihin, esityksiin ja tilaisuuksiin. Tila on 
kuitenkin jaettavissa pienempiin luokkatiloi-
hin, joita voi käyttää joko pienempinä audito-
rioina tai luokkatiloina erilaisilla kalustusvaih-
toehdoilla. 

lisääntyessä opiskelusta tulee liikkuvampaa 
ja paikkasidonnaisuus ei korostu samalla ta-
valla kuin aiemmin. Tämä luo mahdollisuuk-
sia toimintojen yhdistämisellä, koska tieto-
koneet ja mobiililaitteet ovat kannettavissa ja 
usein myös opiskeljoiden omia. Näin pas-
siivinen luentotila voi muuttua aktiiviseksi 
tietokoneluokaksi tai yhteistoiminnalliseksi 
luokkatilaksi.Oheisessa SWOT-analyysissa 
on taulukoitu projektin vahvuuksia ja heik-
kouksia sekä opinnäytetyöni suunniteltavan 
tilan mahdollisuuksia ja haasteita. 

strenghts

opportunities

WEaknesses

threats

vahvuudet

mahdollisuudet

heikkoudet

uhat

s
o

w
t

Kokonaan uusi kampus mahdollistaa 
täysin uuden opiskeluympäristön 
suunnittelun

Toimintojen yhdistäminen mahdollistaa 
eri alojen välisen vuorovaikutuksen ja  
tilojen paremman käyttöasteen

Laaja käyttäjätutkimus, työpajat ja 
käyttäjien osallistaminen on synnyttänyt 
paljon tietoa ja uusia ideoita

Luoda uudenlainen opiskelutilakonsepti, 
joka yhdistää nykyisiä tilatyyppejä 
yhteen tilakokonaisuuteen

Vuorovaikutuksen lisääntyminen, 
teknisten sovellusten ja omien laitteiden 
käyttäminen (bring your own device)

Tilan käyttömahdollisuudet muussa kuin 
opiskelukäytössä

Eri alojen opiskelutarpeiden 
yhdistämisen luomat haasteet - mikä 

toimii toisella, ei välttämättä toimi toisella

Muutosvastarinta

Tiukat tilatavoitteet vaativat aikaisempaa 
enemmän organisointia ja suunnittelua, 
jotta päällekäisyyksiä tai sopivien tilojen 

puutetta ei ilmene

Auditorion  tiukan typologian (istumi-
nen riveissä) yhdistäminen luokkatilan 

vapaamuotoisempaan typologiaan 
(ryhmätyöpisteet, liikuteltavuus) 

Auditoriota ei voi toteuttaa tasaisella 
lattialla - miten ratkaista asia?

Tilan liian monimutkaiset muunnel-
tavuusmahdollisuudet voivat johtaa 

siiheen, että tilaa ei muunnella
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Kuva 131: www.healthcoachforsuccess.com (muokkaus tekijän)

Tämän opinnäytetyön tilasuunnitelma on 
rajattu konseptitasoiseksi suunnitelmaksi 
auditorion ja luokkatilan piirteitä yhdistele-
västä opiskelutilasta. Rajauksen valintaan 
vaikutti se, että kampusalueen suunnittelu 
ei ole siinä vaiheessa, että tarkempia suun-
nitelmia olisi aiheellista tai edes mahdollista 
tehdä. Tämän tilasuunnitelman tarkoitukse-
na on luoda visio siitä, minkälainen Lahden 
ammattikorkeakoulun tulevaisuuden kam-
puksen yksi osa-alue voisi olla. Tämä työ ei 
käsittele kampukselle tarvittavia tiloja koko-
naisuudessaan, vaan vain yhtä tilatyyppiä. 

Työssä käsitellään konseptitasolla tilarat-
kaisua, kalustusta, väreja ja materiaaleja, 
akustisia ratkaisuja sekä valaistusta. Periaat-

7.1 tilasuunnitelman rajaus

teellisella tasolla käsitellään myös ratkaisuja, 
jotka mahdollistavat tilan muunneltavuuden 
ja jakamisen eri kokoisiin tiloihin. 

Tässä opinnäytetyössä ei käsitellä raken-
teellisia ratkaisuja eikä tilasuunnitelma ole 
sellaisenaan valmis toteutettavaksi. Tarkoi-
tuksena on pohtia tilasuunnittelun keinoin 
opiskeluympäristöä, sen muokattavuutta ja 
joustavuutta. Työn pääpaino on konseptin 
kehittelyssä, ei detaljeissa. 

Suunnitelman luomaa visiota voidaan käyt-
tää hyväksi varsinaista kampussuunnitelmaa 
tehtäessä ja joitain konseptin osia, kuten 
esimerkiksi värisuunnitelmaa voidaan sovel-
taa sellaisenaan. 

Tämän opinnäytetyön tilasuunnitelman ta-
voitteena on tutkia ja pohtia auditoriomaisen  
opiskeluympäristön eri käyttövaihtoehtoja ja 
laajentaa sen perinteistä toiminnallista ym-
päristöä. Suunnittelun päätavoitteena on 
luoda  oppimisympäristö, joka yhdistää osin 
luokkatilan, ryhmätyötilan ja luentosalin käyt-
tötapoja. Tila on jaettavissa eri kokoisiin ja 
eri käyttötarkoituksiin tarkoitettuihin tiloihin, 
mutta toimii myös yhtenä yhtenäisenä iso-
na tilana. Tilaa tarkastellaan myös oppimis-
ympäristön ulkopuolelta pohtien, mitä muita 
käyttötarkoituksia tilalla voi olla. 

Tilan suunnittelussa otetaan huomioon lu-
vussa 4 esitellyt tilalliset tekijät, jotka muo-
dostavat yhdessä hyvän opiskeluympäris-
tön. Tilalliset ratkaisut tukevat oppimista, 

7.2 toiminnalliset tavoitteet

tilan monikäyttöisyyttä sekä edistävät vuoro-
vaikutusta. Tilaa tarkastellaan erityisesti sen 
jaettavuuden ja muunneltavuuden kannalta. 

Kyseessä on julkinen tila, joten on otetta-
va huomioon tilan monet, erilaiset käyttä-
jät. Jos tilalle löytyy käyttötarkoituksia myös 
oppimisympäristön ulkopuolelta, on myös 
nämä käyttäjät ja käyttämistavat otettava 
huomioon. Tilat on mitoitettava arvioidun 
käyttäjämäärän mukaan.  
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Tällä hetkellä Lahden ammattikorkeakoulun 
sijoittuessa usealle eri kampusalueelle, eri 
aikakausien rakennuksiin, ei ammattikor-
keakoululla ole selkeää tilakonseptia, joka 
viestisi koulun brändiä. Uuden kampusalu-
een rakentaminen antaa mahdollisuuden 
vahvistaa  brändinrakentamista myös tila-
suunnittelun keinoin. Kuten luvussa 2.1 to-
dettiin, on tulevaisuuden opiskelijoille entisiä 
sukupolvia tärkeämpää myös opiskelutilo-
jen esteettisyys ja tilallinen viestintä. 

Lahden ammattikorkeakoulun koulutuksen 
pääpainoalueet ovat muotoilu, ympäris-
tö ja hyvinvointipalvelut. Lahti kaupunkina 
pyrkii kehittymään Green City-ohjelmallaan 
kohti energiatehokasta ympäristökaupun-
kia (GreenCity 2014). Lahdella ja lähialueilla 
on pitkät perinteet puusepän- ja huoneka-
luteollisuudessa (Lahden museot 2014). 
Innovaatiokeskittymähanke pyrkii synnyttä-
mään synergiaa ja vuorovaikutusta eri toi-
mijoiden välille sekä kehittämään näin uusia 
innovaatioita alueelle (Ramboll 2011). 

Jotta Lahden ammattikorkeakoulun tilat 
viestisivät näitä asioita on tilojen suunnitte-
lussa tavoitteina seuraavat asiat: 

1. Moderni ja selkeä

2. Muotoilu ja puun käyttö

3. Ympäristöystävälliinen

4. Vuorovaikutteinen ja innovatiivinen

5. Teknologiaa hyödyntävä

7.3 visuaaliset ja muut tavoitteet

Tilojen yleisilme on selkeä ja moderni. Tilojen 
suunnittelussa ja kalustevalinnoissa panos-
tetaan hyvin suunniteltuihin ja muotoiltuihin 
tuotteisiin. Materiaali- ja kalustevalinnoissa 
laatu, suomalainen alkuperä sekä tuotteen 
ekologisuus ovat tärkeitä valintakriteerejä.
 
Puuta materiaalina pyritään hyödyntämään 
paitsi kaupungin historian vuoksi, myös sen 
restoratiivisten eli elvyttävien ominaisuuk-
sien takia. Värivalinnoilla, valaistuksen ja 
akustiikan suunnittelulla pyritään luomaan 
optimaaliset olosuhteet oppimiselle. Kalus-
tus tukee vuorovaikutteisuutta ja toiminnalli-
sia tavoitteita tilan muunneltavuudesta. 

Teknologian hyödyntäminen ja mobiilius tu-
kee niin vuorovaikutusta kuin oppimistakin. 
Toisaalta se vaikuttaa myös tilan tunnelmaan 
ja ilmeeseen. Teknologia luo tilaan modernia 
ilmettä, mutta se tarvitsee vastapainokseen 
luonnollisia elementtejä. 
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moderni
selkeälinjainen 
leikkisät yksityiskohdat
ekologinen
suomalainen 
muunneltava
mielenkiintoinen
teknologiset sovellukset
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Tämän opinnäytetyön suunnitelma on kon-
septitasoinen ehdotus, siitä minkätyyppisiä 
ja kokoisia tiloja Lahden ammattikorkea-
koulun tulevalle kampukselle tarvittaisiin. 
Pääpaino työssä on pohtia ratkaisuja, jotka 
mahdollistavat opiskeluympäristön muun-
neltavuuden tilojen yhdisteltävyyden ja erot-
tamisen sekä kalustuksen kautta. Koska 
varsinaista uutta kampusrakennusta ei vie-
lä ole suunniteltu, ei tässä opinnäytetyössä 
käsitellä suunniteltujen tilojen sijoittumista 
kampusrakennukseen. 

Suunnittelussa otetaan huomioon Niemen 
kampusprojektin luodut kampusvisiot (luku 
5.4), opinnäytetyön rajaus ja sille asetetut 
tavoitteet (luku 6) sekä kampusprojektissa 
jo kerätystä käyttäjätutkimuksista tekemäni 
päätelmät. 

Suunnittelun lähtökohtana on luoda noin 
600-hengen auditorio, joka on jaettavissa 
noin 4-6 erikokoiseen tilaan. Osa näistä ti-
loista on muunneltavissa audiotoriosta luok-
katilaksi.  Kiinteät auditoriot ovat auditorioti-
loista isompia ja tarjoavat katsomotilaa noin 
120-200 hengelle. Nämä tilat sopivat isom-
pien luentojen järjestämiseen. Muunneltavat 
auditoriot ovat lähinnä yksittäisten ryhmien 
tai  vuosiluokan (lähinnä muotoilun puolella) 
luentoja varten ja ovat kooltaan noin 65-85 
henkilölle tarkoitettua. Koko 600-hengen 
auditorio on tarkoitettu koko koulun yhteisiin 
luentoihin ja tilaisuuksiin sekä esimerkiksi 
seminaarien ja konferenssien järjestämi-
seen. Niemen kampusvision mukaisesti tilat 
ovat myös muiden alueen toimijoiden käy-
tettävissä. 

8.1 suunnittelun lähtökohdat
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8.2 tilaohjelma ja -konsepti

Aloitin tilan suunnittelun luonnostelemalla eri-
laisia perusmuotoja. Näistä muodostui kolme 
kategoriaa: neliskulmaiset, kulmikkaat ja sek-
torit. Tämän jälkeen lähdin luonnostelemaan 
eri kategorioiden muotoja, siitä näkökulmas-
ta, että kyseessä olisi eri kokoisiin tiloihin 
jaettava muunneltava auditoriotila. 

kiinteä seinä
jakoseinä
tuolit
kulkuväylät

SELITTEET
PERUSMUOTOJEN LUONNOSTELUA
neliskulmaiset | kulmikkaat | kaarevat

NELISKULMAISET 
neliö | suorakulmio | puolisuunnikas

+ helppo jakaa
+ muuntelemalla jakoseinien paikkaa 
voi helposti vaikuttaa tilojen kokoon ja 
symmetriaan
- neliö ja suorakulmio tylsiä

KAAREVAT
sektori

+ helppo jakaa
+ muuntelemalla jakoseinien paikkaa 
voi helposti vaikuttaa tilojen kokoon ja 
symmetriaan
- neliö ja suorakulmio tylsiä

+ helppo jakaa
+ muuntelemalla jakoseinien paikkaa 
voi helposti vaikuttaa tilojen kokoon ja 
symmetriaan
- neliö ja suorakulmio tylsiä

KULMIKKAAT
kolmio | viisikulmio | kuusikulmio | timantti

Kuvat 139-146: Karjalainen 2014. 

Kuvat 147-154: Karjalainen 2014. 

Kuvat 155-158: Karjalainen 2014. 
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NELJÄN MUODON JATKOKEHITTELY
puolisuunnikas | viisikulmio | timantti | sektori

PUOLISUUNNIKAS

Valitsin karkeista alkuluonnoksista neljä 
muotoa: puolisuunnikkaan, viisikulmion, ti-
mantin ja sektorin.  Näissä muodoissa oli 

mielestäni potentiaalia jatkokehittelyyn ja ha-
lusin tutkia niiden toimivuutta yhtenä isona 
tilana sekä jaettuina pieninä tiloina. 

VIISIKULMIO

SEKTORI

Kuvat 159-162: Karjalainen 2014. 

Kuvat 163-167: Karjalainen 2014. 

Kuvat 168-172: Karjalainen 2014. 
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KOHTI LOPULLISTA RATKAISUA

1

2

3

Lähdin kehittämää puolisuunnikas-muo-
toa vielä pidemmälle kohti lopullista tilaani. 
Koska tila oli melko leveä päätin kääntää 
sivukatsomoita hieman näkyvyyden paran-

tamiseksi. Kehittelin tilajärjestystä kolmen 
luonnoksen verran, joista kolmas on jo lä-
hellä lopullista ratkaisua. 

Luonnokset helmikuu 2014Luonnokset helmikuu 2014

Kuvat 173-175: Karjalainen 2014. 

Kuvat 176-180: Karjalainen 2014. Kuvat 181-186: Karjalainen 2014. 
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kiinteät kaidetolpat 
määrätyin kohdissa, joissa 
eivät ole katsomoon 
kulkemisen tiellä

tilan ollessa 
luokkatilakäytössä vedetään 
kaiteeksi vaijerit tolppien 
välille

KATSOMON OLLESSA 
KÄYTÖSSÄ

KATSOMON OLLESSA 
SÄILÖSSÄ

portaaseen integroitu 
kaidepaneeli, joka toimii 
porrasvalaistuksena

kun kaidetta tarvitaan 
nostetaan paneeli ylös 
(lukitus yläasentoon?)

mitä tapahtuu portaaseen 
jäävälle aukolle?

jos kaide ei olisi yhtenäinen paneeli, vaan melko 
kevytrakenteinen, ei portaaseen jäävästä 
aukosta olisi haittaa

MUUNTUVIEN TILOJEN PORRAS- JA KAIDEPOHDINTAA

Kolmas luonnokseni perustui ajatukseen, 
jossa portaat olisivat olleet kiinteät kaikissa 
tiloissa. Tämä olisi vaatinut muunneltavan 
kaideratkaisun suunnittelmista ja teinkin siitä 
muutamia luonnoksia. 

Lopulta kuitenkin luovuin ajatuksesta seu-
raavista syistä: 
- kaideratkaisun tekeminen helposti, toi-
mivasti, turvallisesti ja tyylikkäästi olisi ollut 
haasteellista
- tilassa muunneltavien elementtien määrä 
olisi kasvanut liian suureksi ja helppokäyttöi-
syys kärsinyt tästä

- portaat söivät liikaa tilaa luokkatiloilta ja 
luokkatilojen muodosta olisi tullut pitkä ja ka-
pea

Päädyin toteuttamaan lopullisen ratkaisun 
siten, että kaiteet jakavat portaat pitkittäis-
suunnassa siten, että ero kiinteän portaikon 
ja teleskooppikatsomon portaikon välillä ei 
ole havaittavissa. Tämä ratkaisu mahdollisti 
myös sen, että portaiden ei tarvitse men-
nä samassa linjassa ja sain lisäpenkkirivin 
kiinteään katsomoon. Muunneltavissa kat-
somoissa viimeisen penkkirivin jälkeen oli 
jätettävä tilaa, jotta katsomon säilöminen 2. 
krs välipohjan alle olisi mahdollista. 

Kuva 187: Karjalainen 2014. Kuva 188-193: Karjalainen 2014. 
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8.3 Muunneltavat seinäratkaisut

TELESKOOPPIKATSOMO
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LIU’UTETTAVA SEINÄ | DORMA MOVEO KATOSTALASKEUTUVA SEINÄ | SKYFOLD
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SKYFOLD
poikittaissuuntaisesti

SKYFOLD
pituussuuntaisesti

Skyfold Dorma Moveo

??

Jotta tilan jakaminen pienempiin luokkatiloi-
hin onnistuisi, tarvittiin siirtoseiniä. Päädyin 
ratkaisuun, jossa tila toteutettaisiin osin ka-
tosta laskettavalla seinällä ja osin kiskossa 
liukuvalla siirtoseinällä. Aluksi hahmottelin 
katosta laskettavaa seinää tilaan poikittais-
suuntaisesti, mutta ongelmaksi muodostui 
seinien vino risteyskohta (kuvassa punaisel-
la). Koska katosta laskeutuva seinä säilö-
tään kattoon, olisi säilytystila estänyt toisen 
seinän kiskon saamisen tarpeeksi lähelle 
katosta laskeutuvaa seinää seinien ollessa 
käytössä. Tästä syystä lähdin kehittämään 
toista ratkaisua, jossa katosta laskeutuva 

seinä on tilassa pitkittäissuuntaisesti. Kun 
yläkerran ja alakerran laskeutuvat seinät 
tekee erillisinä, on väliin mahdollista jättää 
rako, jossa siirtoseinän kisko kulkee ja näin 
liittymiskohta saadaan tiiviiksi ja ratkaisu toi-
mivaksi.

Kiskoilla kulkevan seinän paneelien säily-
tyspaikkaa pohtiessani päädyin ratkaisuun, 
jossa tilan ulkoseinässä on paneeleille omat 
säilytystilat. Tämän ratkaisun etuna on, että 
tällöin paneelit eivät ole häiritsemässä näkö-
kenttää ja estämässä näkyvyyttä, kun seinä 
ei ole käytössä.  
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Päämateriaaliksi olen valinnut puun, koska 
tutkimusosassa nousi esiin puun käytön 
positiiviset vaikutukset. Puu materiaalina on 
restoratiivinen ja rauhoittava sekä lisäksi sillä 
on positiivisia vaikutuksia sisäilman laatuun, 
joka on tärkeä asia oppimiskyvyn kannalta. 
Lisäksi alueella on vahva historia puuteolli-
suudessa ja tarkoituksena on luoda yhteys 
materiaalin avulla alueen historiaan.

8.4 pinnat ja materiaalit

KOIVU MÄNTY KUUSI

Pohtiessani, mitä puuta käyttäisin, vaihto-
ehdoiksi nousivat Suomen kolme yleisintä 
puulajia: koivu, mänty ja kuusi. Koivuvaneria 
on alueella valmistettu, joten siitä syystä se 
voisi olla luonnollinen valinta. Lisäksi koivu 
on tasalaatuisempaa ja oksattomampaa. 

ABSORBOIVA TURVELEVY

Koska tilaa käytetään auditorion lisäksi 
myös luokkatilana, on käytössä todennäköi-
sesti myös vapaamuotoisempia kalusteita, 
kuten lattiatyynyjä ja raheja. Lattiamateriaalin 
on siis oltava pehmeä, miellyttävä ja lämmin. 
Pehmeä materiaali myös parantaa akustiik-
kaa ja estää kalusteiden siirtelystä syntyvää 
melua. Näistä syistä rajasin lattiamateriaalin 
kahteen vaihtoehtoon: linoleumiin ja raa-
kakumiin. Nämä materiaalit tukevat myös 
suunnittelutyön ekologisia tavoitteita. 

Tilaan tarvitaan myös akustisia, ääntä vai-
mentavia eli absorboivia materiaaleja. Osin 
absorboivat materiaalit tulevat olemaan in-
tegroituna siirtoseiniin ja osin käytössä on 
irralliset akustiikkapaneelit. Integroiduissa 
pinnoissa kyseeseen tulevat erilaiset mi-
kroperferoidut puulevyt. Irrallisiksi paneeleik-
si pohdin..w
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ABSORBOIVA PUULEVY

Kuva 208: www.archello.com

Kuva 209: www.konto.fi
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8.5 kalusteet 7.6 Valaistus
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Tilan ollessa muunneltava on tärkeää, 
että kalusteet ovat mahdollisimman 
helppoja siirrellä. Tästä syystä pyöräl-
liset kalusteet ovat hyvä vaihtoehto. 
Pinottavat ja taitettavat kalusteet taas 
vievät vähiten tilaa varastossa. Erilais-
ten ryhmätyöpisteiden luomiseksi geo-
metrisesti muotoillut pöydät on helppo 
yhdistää monenlaisiin erilaisiin ryhmiin. 
Varastoinnin ja siirreltävyyden takia pää-
dyin pyörällisiin pöytiin, joiden kannet on 
käännettävissä pystysuuntaan. Tuoleis-
sa kevyet, pinottavat tuolit ovat varas-
toinnin kannalta optimaaliset. Nämä voi 
kuljettaa varastosta luokkatilaan esimer-
kiksi pyörällisen alustan päällä. 

Valaistuksessa on pyritty moderniin, aa-
vistuksen piilotettuun ratkaisuun. Pohdin 
erimuotoisia kattoon upotettuja yleisvalai-
simia, jotta tila pysyisi rauhallisena. Tilassa 
itsessään on muuttuvia osia, kuten alas-
laskettavat seinät, useita ja niiden rakenne 

on melko iso. Päädyin muodossa kapeaan 
suorakaiteen muotoiseen  LED-valaisimeen, 
josta voi sommitella kattoon horisontaalista 
linjaa, joka myös jatkaa ikkunoiden seinään 
luomaa linjaa. 



108 109

9 
ti

la
su

un
ni

te
lm

a
9.1 tilakonsepti 

Tila kokonaisuudessaan Tilan jakoseinät

Tilakonsepti on kuuden tilan luoma kokonai-
suus, jota voi muunnella erilaisiin käyttötar-
peisiin yksiköiden käyttötarkoitusta muutta-
malla. Koko tilassa on yhdeksän jakoseinää, 
jotka mahdollistavat tilan jakamisen erikoko-
isiin tilakokonaisuuksiin. Tilat jakautuvat kah-
teen kerrokseen. 

Tilakokonaisuuden keskellä on kiinteä au-
ditorio ja muuntuvat teleskooppikatsomoilla 
varustetut luokkatilat sijaitsevat tilan reunoil-
la. Luokkatilojen kalusteet varastoidaan kiin-
teiden katsomoiden allaoleviin varastoihin.  
Kun teleskooppikatsomot eivät ole käytös-
sä, ohjataan ne säilytykseen luokkatilojen 
takaosiin. Kalusteita on erilaisiin käyttötar-
koituksiin ja niistä voi luoda niin perinteisen 
luokkahuonejärjestyksen kuin yhteistoimin-
nallisen luokkajärjestyksenkin. Kalusteet 
ovat helposti liikutettavia ja ne vievät mah-
dollisimman vähän tilaa varastossa. Tämä 
mahdollistaa tehokkaan tilan käytön. 

Auditoriossa tapahtuva luentomainen opis-
kelu vaatii enemmän keskittymistä ja on 
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luonteeltaan passiivisempaa kuin luokka-
tiloissa tapahtuva aktiivinen opetus. Tästä 
syystä auditorion väritys on hillitympi ja yk-
sisävyisempi. Väriksi valittu petroolinsininen 
koetaan yleisesti miellyttäväksi ja keskinker-
taisesti aktivoivaksi. Luokkatiloissa värimaail-
ma on monipuolisempi ja värit rohkeampia 
sekä kirkkaampia. Tämä pitää opiskelijat ak-
tiivisina ja lisää vuorovaikutusta. 

Keskellä olevat kiinteät auditoriot varuste-
taan kattoon kiinnitettävillä projektoreilla. 
Pienemmissä auditorio-luokkatiloissa käy-
tetään pyörällisissä telineissä olevia interak-
tiivisia tauluja. Jos tarvitaan isompaa pro-
jektiopintaa, voidaan siirtoseinän pintaan 
heijastaa kuva projektorilla, joka sijoitetaan 
katsomon takana olevalle tasolle. 

Oheisessa kaaviossa on havainnollistettu 
tilaa kokonaisuudessaan sekä jakoseinien 
paikkaa. Seuraavalla sivulla on esitetty tilan 
lukuisat erilaiset käyttövaihtoehdot ja tila-
kombinaatiot. 
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1 auditorio | 306 hlö | 528 m2

2 auditoriota | 66 hlö | 109 m2

2 auditoriota | 88 hlö | 128 m2

1 auditorio | 306 hlö | 528 m2

2 auditoriota | 66 hlö | 109 m2

1 auditorio | 88 hlö | 128 m2

1 luokkatila | 128 m2

1 auditorio | 306 hlö | 528 m2

1 auditoriota | 66 hlö | 109 m2

2 auditoriota | 88 hlö | 128 m2

1 luokkatila | 66 m2

1 auditorio | 306 hlö | 528 m2

2 auditoriota | 66 hlö | 109 m2

2 luokkatilaa | 128 m2

1 auditorio | 306 hlö | 528 m2

2 auditoriota | 88 hlö | 128 m2

2 luokkatilaa | 66 m2

1 auditorio | 306 hlö | 528 m
2 luokkatilaa | 66 m2

2 luokkatilaa | 128 m2

1 auditorio | 306 hlö | 528 m2

1 auditorio | 66 hlö | 109 m2

1 auditorio | 88 hlö | 128 m2

1 luokkatila | 66 m2

1 luokkatila | 128 m2

1 auditorio | 306 hlö | 528 m2

1 auditorio | 66 hlö | 109 m2

1 luokkatila | 66 m2

2 luokkatilaa | 128 m2

1 auditorio | 306 hlö | 528 m2

1 auditorio | 88 hlö | 128 m2

2 luokkatilaa | 66 m2

1 luokkatila | 128 m2

1 auditorio | 614 hlö | 1048 m2 1 auditorio | 482 hlö | 780 m2

2 luokkatilaa | 109 m2
1 auditorio | 482 hlö | 780 m2

2 auditoriota | 66 hlö | 109 m2

1 auditorio | 329 hlö | 512 m2

1 auditorio | 153 hlö | 272 m2

2 auditoriota | 66 hlö | 109 m2

1 auditorio | 329 hlö | 512 m2

1 auditorio | 153 hlö | 272 m2

1 auditorio | 66 hlö | 109 m2

1 luokkatila | 109 m2

1 auditorio | 329 hlö | 512 m2

1 auditorio | 153 hlö | 272 m2

2 luokkatilaa | 109 m2

1 tilakokonaisuus|24 käyttöskenaariota

AUDITORIO LUOKKATILA
Kuvat 220-225: Karjalainen 2014. Kuvat 226-234: Karjalainen 2014.
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1 auditorio | 153 hlö | 256 m2

1 auditorio | 153 hlö | 280 m2

2 auditoriota | 66 hlö | 109 m2

2 auditoriota | 88 hlö | 128 m2

1 auditorio | 153 hlö | 256 m2

1 auditorio | 153 hlö | 280 m2

2 auditoriota | 66 hlö | 109 m2

1 auditorio | 88 hlö | 128 m2

1 luokkatila | 128 m2

1 auditorio | 153 hlö | 256 m2

1 auditorio | 153 hlö | 280 m2

1 auditorio | 66 hlö | 109 m2

2 auditoriota | 88 hlö | 128 m2

1 luokkatila | 109 m2

1 auditorio | 153 hlö | 256 m2

1 auditorio | 153 hlö | 280 m2

2 auditoriota | 66 hlö | 109 m2

2 luokkatilaa | 128 m2

1 auditorio | 153 hlö | 256 m2

1 auditorio | 153 hlö | 280 m2

2 auditoriota | 88 hlö | 128 m2

2 luokkatilaa | 109 m2

1 auditorio | 153 hlö | 256 m2

1 auditorio | 153 hlö | 280 m2

2 luokkatilaa | 109 m2

2 luokkatilaa | 128 m2

1 auditorio | 153 hlö | 256 m2

1 auditorio | 153 hlö | 280 m2

1 auditorio | 66 hlö | 109 m2

1 auditorio | 88 hlö | 128 m2

1 luokkatila | 109 m2

1 luokkatila | 128 m2

1 auditorio | 153 hlö | 256 m2

1 auditorio | 153 hlö | 280 m2

1 auditorio | 66 hlö | 109 m2

1 luokkatila | 109 m2

2 luokkatilaa | 128 m2

1 auditorio | 153 hlö | 256 m2

1 auditorio | 153 hlö | 280 m2

1 auditorio | 88 hlö | 128 m2

2 luokkatilaa | 109 m2

1 luokkatila | 128 m2

3d-leikkaus | Auditorio
ei mittakaavassa

Kuvat 235-243: Karjalainen 2014.
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Pohjapiirustus |1. krs | Auditorio
ei mittakaavassa

detalji 1|dorma moveo säilytys | 1. krs
ei mittakaavassa

Pohjapiirustus |2. krs | Auditorio
ei mittakaavassa

detalji 2
dorma moveo säilytys | 2. krs

ei mittakaavassa
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Kuva 247: Karjalainen 2014.

Kuva 249: Karjalainen 2014.
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Leikkaus A-A, b-b ja c-c | Auditorio
ei mittakaavassa

detaljit 3, 4, 5 ja 6 | katsomot
ei mittakaavassa
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kattokaavio
ei mittakaavassa

3d-leikkaus |  2 kiinteää Auditoriota ja 4 luokkatilaa
ei mittakaavassa

Kuva 257: Karjalainen 2014. Kuva 258: Karjalainen 2014.
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Pohjapiirustus |1. krs | Auditorio ja luokkatilat
ei mittakaavassa

Pohjapiirustus |2. krs | Auditorio ja luokkatilat
ei mittakaavassa
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GSEducationalVersion

SIS 004Muuntuvat luokkatilat | Pohjapiirustus
2.krs

1:100

Muuntuva auditorio-luokkatilakonsepti
Lahden Ammattikorkeakoulun Niemen kampukselle
Kati Karjalainen IMIAD12
Muotoilu- ja taideinstituutti | Sisustusarkkitehtuuri | Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK)
Degree Programme in Interior Design | Master of Culture and Arts | International Master of Interior Architectural Design (IMIAD)
Opinnäytetyö kevät 2014

22.4.2014
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153 PAIKKAA

AUDITORIO 2
269,7 m2

 LUOKKATILA 3
109,9 m2

 LUOKKATILA 4
109,9 m2

MUUNTUVAT LUOKKATILAT |  POHJAPIIRUSTUS 1.KRS 1:100
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Leikkaukset D-D ja E-E | Auditorio ja luokkatilat
ei mittakaavassa
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9.3 Muunneltavat seinäratkaisut

DORMA MOVEO 55 SIIRTOSEINÄ

SKYFOLD CLASSIC 55 KATOSTA LASKEUTUVA SEINÄ

MITAT: 
Elementin paksuus: 100 mm
Elementin leveys: 1 090, 1215 ja 1265 mm
Korkeus: 5 700 ja 9 000 mm

KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ: 
ComfortDrive (täysin automaattinen elementtien käyttö ja elektronisesti kontroloidut tiivisteet)  

ÄÄNENERISTYS: 
Rw: 55 dB – 40 kg/m2

PINTAMATERIAALIT: 
Magneettinen tussitaulupinta, valkoinen HP 8206
Magneettinen projektiopinta, valkoinen HP 8217
Akustinen koivulevy H 4404 Birch

MITAT: 
Seinän paksuus: 300 mm
Seinän leveys: 12 450 ja 13 450 mm
Korkeus: 5 700 ja 9 000 mm

KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ: 
Automaattinen 

ÄÄNENERISTYS: 
Rw: 55 dB – 27 kg/m2

PINTAMATERIAALIT: 
Valkoinen laminaatti
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Kuva 267-268: www.products.dorma.com

988

 MAJESTIC  VERTICALITY         

   THAT REDEFINES 

        THE HORIZON

03

no need to settle from a limited selection 
of standard finishes. choose from a wide 
range of options to satisfy the design 
aesthetics of the space. for a wall that meets 
your acoustical and space configuration 
requirements plus your design criteria  
- think skyfold.

Fabrics from the largest fabric houses, a wide 
variety of vinyls, laminates with texture and 
style, standard and custom paint finishes, 
marker surfaces for a working space –   
the design possibilities are unlimited. 

VERTICAL IS

ELEGANT

  F

8” [200 mm] STEEL
CHANNEL OR ALTERNATE

MINIMUM 6” [150 mm]
WIDE STEEL (ie I-BEAM) TO
BE APPROVED BY SKYFOLD.

STEEL IS BY OTHERS.

SUPPORT STEEL TO STRUCTURE
ABOVE (BY OTHERS)

CABLE DEFLECTING SHEAVE

AIR DUCT
(BY OTHERS)

POCKET
(BY OTHERS)

PIPES
(BY OTHERS)

END SEAL

PANEL ASSEMBLY

PANTOGRAPH
ASSEMBLY

HANGER ASSEMBLY

LIFTING CABLE
(ONE PER HANGER) MOTOR

ACOUSTIC BARRIER
AS PER ASTM E 557
(BY OTHERS)

AIR DUCT
(BY OTHERS)

FINISHED CEILING
(BY OTHERS)

ACCESS PANEL
(BY OTHERS)

SEMI-RIGID INSULATION

STEEL T-BAR WITH
OBSTRUCTION SENSOR

D D

E

B

A

C

E

B.O. CHANNEL

ODD SCENARIOEVEN SCENARIO

B.O. POCKET

B.O. ACOUSTIC
BARRIER

F
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dorma moveo|siirtoseinäpaneelit
ei mittakaavassa

dorma moveo | detaljit
ei mittakaavassa

PINTAMATERIAALI: 
Kaksi reunimmaista paneelia: magneettinen tussitaulupinta, valkoinen HP 8206
Keskimmäiset paneelit: magneettinen projektiopinta, valkoinen HP 8217
Paneelien toinen puoli:  akustinen koivulevy H 4404 Birch
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Kuvat 270-273: Karjalainen 2014.

K
uv

at
 2

77
-2

78
: K

ar
ja

la
in

en
 2

01
4.

Kuvat 274-276: products.dorma.com
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skyfold|siirtoseinäpaneelit
ei mittakaavassa

skyfold | detalji
ei mittakaavassa

Kuvat 279-280: Karjalainen 2014. Kuva 281: Karjalainen 2014.
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primo
Martela
Auditoriotuoli
Materiaali: Ympäriverhoiltu Fame 66071, 
sininen
Puuosat koivu, harmaa metalliosat
Kallistus 1. krs 17 astetta
2. krs 12 astetta

9.4 materiaalit ja värit

note 
Martela
Auditoriopöytä kiinteään auditorioon
500x350
Materiaali: Kansi koivu, 
harmaa metallijalka
Muuta: kaapelointivaraus

kotelotaso 
Martela
Pöytätaso teleskooppikatsomon tuoleihin
400x320
Materiaali: Koivu

Kuva 283: www.martela.fi

Kuva 284: www.martela.fi
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9.5 kalusteet

1

2

2

3

3

4

6

5

auditorio

1 Tilan sisäverhous:
UPM WISA PREMIUM 
koivuvaneri 
2. Harmaat metalliosat
3 Mustat ikkuna- ja 
ovikarmit
4 Lasi
5 Valkoiset väliseinät
6 Verhoilukangas 
Fame 66071

 

1

2

3

7

4

8

9
10

5

luokkatilat
1 Tilan sisäverhous:
UPM WISA PREMIUM 
koivuvaneri 
2 Harmaat metalliosat
3 Mustat ikkuna- ja 
ovikarmit
4 Lasi
5 Valkoiset väliseinät
7 Verhoilukangas 
Fame 67004
8 Verhoilukangas
Fame 66061
9 Verhoilukangas
Fame 64036
10 Verhoilukangas
Fame 62043

auditorion katsomo ja teleskooppikatsomot

luokkatilAKALUSTEET

fantastic fliptop
DJP
Taitettava pöytä
Jarrulliset pyörät
1200 x 600 x 720
Materiaali: MDF-laminaattikansi, valkoinen
alumiinirunko

p1

Kuvat 285-286: www.djp.fi
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Sola
Design by Antti Kotilainen
Martela
Tuoli
Tuotekoodi 377AB: 
pinottava, nelipistejalusta, ympäriverhoiltu
Verhoilut: Fame-kangas eri väreissä
  T1 Fame 67004, turkoosi
  T2 Fame 66061, tummansininen
  T3 Fame 64036, punavioletti
  T4 Fame 62043, keltainen

trailer
Design by Rane Vaskivuori
Martela
Sivupöytä
Tuotekoodi 849
Materiaali: kansi alumiini, jalusta teräs, 
maalattu valkoiseksi

tiipii
Design by Antti Keskinen
Martela
Tilanjakaja
Tuotekoodi 739
Materiaali: lämpöpuristettu polyesterihuopa, 
harmaa/vihreä
Muuta: helposti siirreltävä, pingotetaan 
käyttökuntoon mukana olevalla narulla 
ilman työkaluja, varastoitaessa vie vain 
vähän tilaa

largo
Design by Iiro Viljanen
Martela
Sohva
Tuotekoodi 3983
Materiaali: ympäriverhoiltu 
Fame 66061, tummansininen, 
jalat kromi
Muuta: jalkojen tilalle pyörät

kaari
Design by Mikko Laakkonen
Martela
Naulakko
Tuotekoodi 937A
Materiaali: teräs, maalattu mustaksi

lattiatyynyjä
450 x 450 x 30
Materiaali: samat verhoilukankaat kuin 
tuoleissa

t1-4

p2

ts1

n1

se1

s1

Kuvat 287-288: www.martela.fi

Kuvat 289-290: www.martela.fi

Kuvat 291-294: www.martela.fi

Kuvat 297-298: www.martela.fi

Kuvat 295-296: www.martela.fi

Kuvat 299-300: www.martela.fi

Verhoilukankaan ominaisuudet: 
Materiaali: 95 % villa / 5 % polyamidi 
Hankauksenkesto: 200.000 rubs 
Martindale (EN ISO 12947-2)
Nyppyyntyminen: 3-4 - EN ISO 12945-2
Värien valonkesto: 5 - EN ISO 105 - B02
Värien hankauksenkesto: 4-5 - EN ISO 
105x12 (märkä/kuiva)
Puhdistaminen: Kuivapesu - kemiallinen 
pesu
Paloturvallisuus: EN 1021 P1&2 
Ympäristöominaisuudet: EU 
Ecolabel,100% vapaa raskasmetalleista, 
Oeko-Tex 100 sertifioitu 

DESIGN ANttI KotIlAINEN
Sola

Tuotekoodi:  
377A (AC/ABC/AD) = nelipistejalusta, ver-
hoilematon, käsinojaton  
378A (AC/ABC/AD) = nelipistejalusta, ver-
hoilematon, käsinojallinen  
B = verhoiltu selkänoja   
C = verhoiltu istuin  
D = ympäriverhoiltu

Kangasmenekki: Istuinverhoilu: 0,5 m / 2 
kpl, istuin ja selkänojaverhoilu: 0,85 m / 2 kpl, 
ympäriverhoiltu: 0,9 m.

Lisävarusteet: Rivikytkentähela.

Materiaalikuvaus: 
Istuimen materiaali: tammi, saarni, petsattu 
saarni, laminaatti (valkoinen tai musta). 
Verhoilumahdollisuudet: verhoilematon, istuin 
ja selkänoja verhoiltu, ympäriverhoiltu. 
Käsinojat: tumman harmaa muovi. 
Jalusta: musta, valkoinen, kromi. Huopanas-
tat.

T1 T2 T3 T4
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9.6 valaistus 8.5. teknologia

av1 SMARTBoard™ 685ix
Smart
Interaktiivinen valkotaulu
196.9 x 125.7 x 13.0 cm
19.1 kg
Muuta:  Kiinnitetetään pyörällä kulkevaan 
jalustaan 

muut 
Opiskelijoiden omat kannettavat tietokoneet ja mobiililaitteet sekä koulun lainattavat välineet.

v1 in30
iGuzzini
Yleisvalaistus
Tuotekoodi ME36
1197 x 32mm - H=75mm
LED 22W, Lm 2650
4000 K, neutraali valkoinen
alumiini
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v2 palco
iGuzzini
Kohdevalaistus
Tuotekoodi MK20
ø142x258
LED 47W, Lm 5000
4000 K, neutraali valkoinen
musta
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v3 kriss
iGuzzini
Porrasvalaistus
Tuotekoodi 5686
280x150x170
HIT G12 70W Lm 5600
3000 K
alumiini
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v4 kriss
iGuzzini
Seinävalaistus (lavan takaseinälle)
Tuotekoodi 5690
280x150x170
HIT G12 70W Lm 5600
3000 K
alumiiniK
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Authorized reseller:
SMART Technologies

Toll Free 1.866.518.6791 (U.S./Canada)

or +1.403.228.5940

smarttech.com

© 2010 SMART Technologies. All rights reserved. SMART Board, SMART Notebook, smarttech, the SMART logo and all SMART product logos are trademarks or registered trademarks of 
SMART Technologies in the U.S. and/or other countries. All third-party product and company names are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. 
Contents are subject to change without notice. MKTG-004-REV04-POD 

Key features
Touch Recognition
Write with a pen, erase with your palm and move 
objects with your finger – without having to access 
other tools, buttons or on-screen menus. With 
Touch Recognition, the interactive whiteboard does 
the switching for you automatically. 

Virtually shadow and glare free
Compared to longer throw projectors that are 
mounted on ceilings or walls, the 685ix system’s 
ultra-short-throw projector, the SMART UX60, 
creates virtually no shadows or glare.

Superb image quality
Experience superb image quality with the 685ix. 
The SMART UX60 projector uses BrilliantColor™ 
technology to produce visuals with true-color 
quality and high levels of brightness and contrast.

Distortion free
Attach a high-definition camcorder, Blu-ray Disc™ 
player or widescreen laptop to the extended 
control panel to give your students a true-to-life 
multimedia experience, without the distractions of 
letterboxing or distortion.

Switchable dual-USB port
The extended control panel has a dual-USB port 
that enables you to connect two computers to the 
SMART Board interactive whiteboard and easily 
switch between them as required.

Color decay resistant
The SMART UX60 projector is highly resistant to color 
decay, image degradation and tinting, so the image 
stays vibrant and sharp, even after years of use.

Network enabled 
Connect the SMART UX60 projector to your 
school’s IP network to send and receive 
commands to and from the web server or SNMP 
client. As a networked interactive whiteboard 
system, the 685ix has asset management 
features that enable you to control and manage 
the projector remotely.

Filter free
The SMART UX60 features a filter-free design, 
which ensures no filters need to be cleaned, 
maintained and replaced.

Long-lasting lamp 
Be confident in the reliability of your projector 
lamp – the SMART UX60 lamp lasts for 2,500 
hours in standard mode and 4,000 hours in 
economy mode.

Warranty
Get a three-year warranty on the SMART 
UX60 projector. The SMART Board interactive 
whiteboard has a five-year warranty upon product 
registration.

Comes with SMART Notebook™ software
The 685ix comes with award-winning SMART 
Notebook collaborative learning software.

Dual-user mode
This SMART Board interactive whiteboard is also 
available in a dual-touch model. With this model, 
two users can simultaneously write in their own 
separate workspaces in SMART Notebook software.

Specifications
SMART Board 685 interactive whiteboard
Size
77 1/2" W x 49 1/2" H x 5 1/8" D 
(196.9 x 125.7 x 13.0 cm)

Active screen area
74" x 46 1/8"  
(188.0 x 117.2 cm) 
87 1/8" (221 cm) diagonal 
16:10 aspect ratio

Weight
42 lb. (19.1 kg)

Extended control panel 
Size
6 1/5" W × 3 1/5" H × 2 3/5" D
(15.7 x 8.1 x 6.6 cm)

SMART UX60 projector
Size
17 2/5" W × 14 3/10" H × 15 3/5" D 
(44.2 × 36.3 × 39.6 cm) 

Weight 
24 lb. (10.9 kg)

Remote control 
1 5/8" W × 3 3/8" H × 1/4" D 
(4.0 × 8.6 × 0.7 cm)

SMART UX60 projector – an integrated, ultra-short-throw WXGA (1280 x 800) projector with a 16:10 
aspect ratio. The SMART UX60 has a 12” (30.5 cm) optical throw distance to the interactive whiteboard. 

Widescreen SMART Board interactive whiteboard – a touch-sensitive surface that offers 20 percent 
more working space than a standard-sized interactive whiteboard. It connects to your computer and 
projector and shows the computer’s desktop image.

Extended control panel – a panel that provides centralized control over classroom technology 

1

2 2

1

3

3



136 137

9.7 visualisoinnit

Auditorio kokonaisuudessaan

Kuva 307: Karjalainen 2014.
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Auditorio kokonaisuudessaan

Kuva 308: Karjalainen 2014. Kuva 308: Karjalainen 2014.

Kuva 309: Karjalainen 2014. Kuva 309: Karjalainen 2014.
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Muunneltava auditorio

Kiinteä auditorio

Kuva 310: Karjalainen 2014.

Kuva 311: Karjalainen 2014.
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Luokkatila

Kuva 312: Karjalainen 2014.
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Erilaisia luokkatilajärjestyksiä

Kuva 313: Karjalainen 2014.

Kuva 314: Karjalainen 2014. Kuva 315: Karjalainen 2014.
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ti 10.1 prosessi, tavoitteet ja suunnitelma

Opinnäytetyöni prosessi lähti käyntiin heti 
syksyllä 2013 saadessani opinnäytetyölleni  
aiheen kampusprojektista. Olin aiheesee-
ni tyytyväinen ja lähdin työstämään kamp-
suprojektin yhteydessä myös opinnäytetyöni 
ulkopuolista projektia, ryhmätyötilojen suun-
nittelua yhdessä opiskelijaryhmän kanssa. 
Tämä projekti oli hyvä alkulämmittely varsi-
naiselle opinnäytetyölleni ja sen suunnittelu-
kohteelle. 

Lähdin heti syksyllä työstämään opinnäyte-
työni teoriapohjaa, keräämään ja prosessoi-
maan oppimisympäristöihin liittyvää tietoa. 

Aikaisempaa kokemusta 
kouluihin liittyvästä suun-
nittelusta minulla ei ollut. 

Tästä syystä pyrinkin kartoittamaan melko 
laaja-alaisesti sitä, mitkä tekijät muodostavat 
hyvän oppimisympäristön enkä keskittynyt 
vain yhteen osa-alueeseen, kuten muun-
tuvuuteen. Prosessi lähti hyvin käyntiin jo 
syksyllä ja tästä syystä pysyin melko hyvin 
luomissani aikataulutavoitteissa. 

Vaikeinta prosessissa oli suunnittelutyön 
käynnistäminen. Tämä johtui, siitä seikas-
ta, ettei uudesta kampuksesta ollut vielä 
minkäänlaisia arkkitehtoonisia suunnitelmia. 
Minun oli siis aloitettava suunnittelutyöni ns. 
tyhjästä ja suunniteltava tilaa ikään kuin si-
sältä ulospäin. Tästä syystä lähdin tilan luon-
nosteluun todella karkeista perusmuotojen 

luonnostelusta, kos-
ka se oli minulle 
helpoin tapa päästä 

kiinni siihen, minkä muotoinen tila voisi lop-
pujen lopuksi olla. Jos kampuksesta olisi jo 
ollut jonkin näköisiä luonnoksia, olisi tämä 
varmasti vaikuttanut suunnittelutyöhöni ja 
sen lopulliseen muotoon. Alunperin olin aja-
tellut jollain tasolla käsitellä myös auditorion 

ulkopuolista tilaa, mutta prosessin edetessä 
huomasin, että suunnittelutyöni itsessään oli 
jo niin laaja, että aika ulkopuolisen tilan poh-
dintaan ei olisi riittänyt. 

En ole ennen suunnitellut tiloja, joilla on 
useita käyttötarkoituksia ja tilan on oltava 
joustava ja muuntuva. Tämä oli ehdotta-
masti opinnäytetyöni 
haastavin ja palkit-
sevin osuus. Aluksi 
tuntui vaikealta hahmottaa tilan eri käyttös-
kenaariot ja miten tilan erilaiset muuntuvat 
elementit vaikuttivat toisiinsa. Juuri, kun in-
noissaan luuli keksineensä ratkaisun ongel-
maan, huomasikin että eihän ratkaisu toimi-
kaan, kun käyttöskenaario on eri. Palkitsevin 
ja opettavaisin osa prosessia olikin  se, että 
oppi pohtimaan asioita monelta eri kantilta 
ja sitä, miten eri asiat toimivat eri tilanteissa.  
Monikäyttöisyyden haasteista johtuen suun-
nitteluprosessi venyi pidemmäksi kuin olin 
ajatellut ja lopullisen suunnitelman ja kuvien 
tuottamisen kanssa tuli hieman liian kiire. 

Tavoitteena työllä oli kartoittaa ratkaisuja, 
jotka mahdollistavat tilan muuntuvuuden ja 
joustavan käytön. Mielestäni tämä tavoite 
toteutui, kuitenkin niin 
että myös muut laaduk-
kaan oppimisympäris-
tön luovat tekijät otettiin huomioon. Työni oli 
alusta asti konseptitasoinen työ, ei suoraan 
toteuttettavissa oleva, koska työn laajuuden 
ja kampussuunnittelun tämänhetkisen vai-
heen takia ei ollut olennaista mennä detal-
jitasolle. Työni vaatisikin vielä jatkokehittelyä 
ennen kuin se olisi valmis toteutettavaksi. 
Periaatteellisella tasolla ideat ovat kuitenkin 
toteutettavissa. Kohtaan 10.2 olen koonnut 
omia näkemyksiäni siitä, miten lähtisin työtä 
jatkokehittämään. 

teoriaosa

suunnitelma

muuntuvuus
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Mielestäni opinnäytetyöni luo uuden kon-
septin siitä, miten voidaan yhdistää luok-
ka- ja auditoriotiloja. Pelkän luentomaisen 

opetuksen määrä 
on vähenemässä, 
joten tarvitaan myös 

muita käyttötarkoituksia. Kuitenkaan audito-
riotkaan eivät ole tulleet tiensä päähän, vaan 
niitä tarvitaan myös jatkossa. Tästä syytä on 
hyvä, että samaa tilaa voi käyttää erilaisiin 
tarkoituksiin. Tila mahdollistaa myös esi-
merkiksi workshop-tyyppisten tilaisuuksien 
pidon, jossa yhdistellään luentoja ja ryhmis-
sä tehtäviä harjoitustöitä. Näen, että tämän 
tyyppinen opetus tulee tulevaisuudessa 
kasvamaan. Luento- ja workshop-tilojen 

uutuusarvo

10.2 jatkokehittely

ollessa yhteydessä toisiinsa on siirtyminen 
tilojen välillä helppoa ja vaivatonta.  

Teoriaosani tuo mielestäni hyvin yhteen tie-
toa, jota on tuotettu fyysisen oppimisympä-
ristön suunnittelusta. Olemassa oleva tieto 
on melko pirstaleista ja julkaisut keskittyvät 
usein vain yhteen elementtiin, kuten tekno-
logian hyödyntämiseen. Tilan kokonaisuu-
desta on melko vähän julkaisuja. Toivon, että 
keräämääni kokonaisuutta hyödynnetään 
kampuksen suunnittelussa ja näin pyritään 
huomioimaan mahdollisimman paljon niitä 
asioita, jotka yhdessä muodostavat hyvän, 
laadukkaan ja toimivan oppimistilan. 

Jos jatkaisin tilakonseptini kehittelyä, pyr-
kisin parantamaan keskelle jäävän kiinteän 
auditorion laatua. Tämä tila jäi suunnitelmas-
sani hieman ongelmalliseksi, eikä se ole op-
timaalinen enkä sitä sellaisenaan toteuttaisi. 
Tilan ollessa kokonaisuudessa auditoriotila-
na tila toimii hyvin, kuten myös silloin, kun 
vain yläkerran luokkatilat on erotettu audito-
riosta. Myös luokkatilat toimivat hyvin. Kun 
kiinteä auditorio on yksinään käytössä, jää 
sen muoto hieman omituikseksi ja kulku 
1.krs hieman väkinäiseksi. 

Jatkokehittelyssä lähtisin todennäköisesti 
pohtimaan asiaa, siitä lähtökohdasta, että 
luokkatilat olisikin sijoitettu kaikki toiseen 
kerrokseen. Tällöin tila jakautuisi alakerrassa 
kahteen tilaan ja yläkerrassa neljään. Tämä 
helpottaisi tiloihin kulkua ja sisäänkäyntireitit 
pysyisivät selkeämpinä, kun keskellä ei ole 
tilaa. 
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