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Käytetyt termit ja lyhenteet
Pedagogiikka

Kasvatustiede.

Autopuoli

Autoalan opiskelijat.

Logo/tuotemerkki

Tavastian oma tuotemerkki.

Katos

Katos/siltamainen kiinteä huonekalu päärakennuksen aulassa. Muodostuu kahdesta seinästä ja katosta.

Workshop

Työpaja.

Renderoitu

2D kuva, joka on otettu ArchiCad-mallinnusohjelmalla.
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1 JOHDANTO
Opinnäytetyöni tavoitteena on suunnitella uusi sisustus Koulutuskeskusyhtymä Tavastian päärakennuksen aulatilaan, autopuolen opiskelijoiden kahteen taukotilaan
sekä kaikkien käytettävissä olevaan takka/virkistys/kokoustilaan. Tarkoituksena on,
että ammattikoulun pedagoginen toimintakulttuuri tulisi näkyväksi koulun tiloissa
sekä tiloista tulisi viihtyisämpiä. Pyrin toteuttamaan asiakkaan sekä opiskelijoiden
toiveet niin, että tiloista tulisi hyviä ja tilaratkaisut voidaan todellisuudessa toteuttaa.
Tutkimuksen lähtökohtana on määritellä tilat ja tilojen ongelmat sekä löytää niihin
ratkaisut. Tulen tekemään kyselyt opiskelijoille, jotka käyttävät tiloja. Pyrkimyksenäni on tehdä aluksi kaksi erilaista konseptia, joista yksi valitaan jatkosuunnitteluun. Viimeisen suunnitelman suunnittelen niin valmiiksi, että se on mahdollista toteuttaa. Keskityn tilojen vaikutukseen pedagogisesti sekä tilojen muunneltavuuteen,
puhtaanapitoon, kestävyyteen ja opiskelijoiden hyvinvointiin.
Suunnitteluongelmat, jotka pyrin työlläni ratkaisemaan, ovat:
-

Miten tiloja voi ohjata pedagogisesti?

-

Miten tila voi vaikuttaa opiskelijan motivaatioon?

-

Mistä muodostuu tilojen monikäyttöisyys?

-

Asianmukaiset huonekalut tiloihin. Varsinkin autopuolen taukotiloihin.

Minulla oli mahdollisuus valita erilaisista koulutustiloista tila opinnäytetyöhöni. Aulatilat sekä takkatila kuulostivat erilaisilta toisiinsa verrattuna sekä mielenkiintoisilta.
Lisäksi työssäni pääsen syventymään lisää julkitilan suunnitteluun sekä tilasuunnitteluun uudella näkökulmalla. Opinnäytetyöni aikataulu löytyy Liitteestä 1.
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2 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TAVASTIA
Koulutuskuntayhtymä Tavastia on kaiken kaikkiaan ammatillista ja yleissivistävää
koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Koulutuskuntayhtymä Tavastiaan kuuluvat
toisen asteen ammatillinen oppilaitos Ammattiopisto Tavastia, seutukuntaa palveleva Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimisto, Lukioliikelaitos Tavastia, johon
kuuluvat Kaurialan lukio, Hämeenlinnan Lyseon lukio, Lammin lukio ja Parolan lukio.
Vanajanvedenopisto, joka on Hämeenlinnan, Janakkalan ja Hattulan kuntien kansalaisopisto sekä Vanaja Koulutus Oy. Kuntayhtymään kuuluu 6 jäsenkuntaa: Akaa,
Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Pälkäne ja Urjala.
Tavastiaan kuuluu 21 ammatillista perustutkintoa ja 38 eri koulutusohjelmaa, näiden
lisäksi Tavastiassa voi käydä ammattistartin sekä maahanmuuttajat voivat saada
ammatillisen peruskoulutuksen.
Tavastia kuvaa toimintaansa vetovoimaisena, laadukkaana ja yleissivistävä koulutuksena sekä nuorille että aikuisille tarjoavana koulutuskuntayhtymänä heidän verkkosivuillaan. Koulutuskuntayhtymän arvot ja tavoitteet ovat jaettu vastuullisuuteen,
vaikuttavuuteen ja kumppanuuteen. Vastuullisuuteen kuuluvat muun muassa turvallisuus, yksilöllisyys, kestävä kehitys sekä esteettömyys. Vaikuttavuuteen kuuluvat
fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi. Tavastialle tärkeää on myös työelämän kehittäminen, elinikäinen oppiminen, yhteiskuntavastuu ja koulutustason lisääminen. Kumppanuus sisältää aktiivista sidosryhmää, oppimisympäristöä sekä oppilaitosyhtymätyötä. (Koulutuskuntayhtymä Tavastia [viitattu 22.2.2016].)

2.1 Opiskelijat ja työntekijät
Ammattiopisto Tavastiassa on yli 3000 eri-ikäistä opiskelijaa. Opiskelijoita ammattiopistossa ja lukioissa on yhteensä 5200 ja Vanajanveden Opistossa 11 000. Koulutuskuntayhtymä Tavastiassa henkilökuntaa on kaiken kaikkiaan yli 480. (Koulutuskuntayhtymä Tavastia 2016 [viitattu 22.2.2016].) Koulurakennuksen vaikutusta
opetushenkilöstön hyvinvointiin arvioidaan tarkastelemalla seuraavia kohteita: koulun koko ja mitoitus, opetustilojen mitoitus, henkilöstötilat, koulurakennuksen sisäilma ja lämpöolot, kosteus- ja homeongelmat, valaistus, kalusteet ja ergonomia,
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esteettömyys, ääniolosuhteet sekä tilojen siivous. (Perkiö-Mäkelä, Nevala & Laine
2006, 62.)

2.2 Suunnittelukohteet
Suunnittelen opinnäytetyössäni kolme erilaista tilaa: takka-, aula-, ja taukotilan. Takkatila/virkistystila on käytössä erityisesti kokouksissa, satunnaisissa juhlatilaisuuksissa sekä saunailloissa. Tilaan mahtuu noin kaksikymmentä henkeä. Idea on, että
tilaa on helppo muokata sekä tila on käytännöllinen. Takkatilan pohjakuva löytyy
liitteestä 2. Liite 2.

Kuva 1. Takkatila

Kuva 2. Takkatilan oleskelunurkkaus

14

Kuvassa (1) näkyy takkatilan sisäänkäynti, hieman keittiönpisteen varustusta sekä
televisio nurkkausta. Kuvassa (2) näkyvät Alvar Aallon muotoilemat kalusteet, ruokapöytä sekä oleskelutilan. Paikkoja tilassa on noin 24 hengelle.
Lisäksi suunnittelen koulun päärakennuksen aulatilan. Tila johtaa koulun ruokalaan
(kuva 8 ja 9). Aulassa voi oleskella monta opiskelijaa samaan aikaan, tällä hetkellä
istumapaikkoja löytyy noin 20 opiskelijalle. Tilan sisustus on jäänyt 90-luvulle. Tilaa
täytyisi pystyä muokkaamaan ja soveltamaan tarpeen tullen. Tilassa suositaan kiinteitä kalusteita. Aulatilan pohjapiirustus löytyy liitteestä 3. Liite 3.

Kuva 3. Aulan esiteteline
Kuvat 3 ja 4 ovat aulan sisältä. Esitteitä on paljon ja ne pitäisi saada kaikki esille.
Kuvassa 4 näkyy, kuinka paljon tilaa aulassa oikeasti on, mutta sitä ei ole hyödynnetty. Lisäksi katto on paneelikatto, joka mahdollistaa uudenlaisen valaistuksen,
mutta vanhojen valaistuksien poistaminen jättäisi kattoon reiät. Joka tapauksessa
aula tarvitsee lisää valaistusta.
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Kuva 4. Aula ulko-oville päin

Kuva 5. Aulaan sisääntulo
Kuva 5 on sisäänkäynti päärakennuksen aulaan. Värit ovat kaikki Tavastian omia
ammattikoulun yritystunnuksen värejä. Alapuolella olevassa kuvassa (kuva 6) näkyy
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ammattikoulun infopiste. Siellä ei oikeastaan koskaan ole ketään eikä sitä käytetä.
Seuraavassa remontissa se todennäköisesti puretaan.

Kuva 6. Aulan infopiste
Kuvassa 7 olen ottanut valokuvan vanhoista tuoleista, jotka aulasta löytyvät. Tuoleja
on noin 20 kappaletta. Ne ovat erittäin vanhat, mutta ne ovat olleet myös hyvät.
Penkkien suuri etu on ollut pieni tekstiilimateriaali, sillä kankaan on voinut vaihtaa
koulussa aina itse tekstiilialan opiskelijoilla.
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Kuva 7. Aulan nykyiset penkit

Kuva 8. Ruokalan sisäänkäynti
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Kuva 9. Ruokalan edustaa
Alla olevassa kuvassa (kuva 10) on vielä kuva rappusista, jotka menevät seuraavaan kerrokseen. Tilassa on aika paljon sinistä, sillä tämäkin seinä on sininen.

Kuva 10. Rappuset
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Kolmas tila on autoalan opiskelijoiden taukotila. Tilassa pitäisi ottaa huomioon opiskelijoiden likaiset työvaatteet, taukotilassa käytetty aika, heidän luokkakokonsa
sekä ylläpito. Autopuolen aulojen pohjapiirustukset löytyvät liitteestä 4.

Kuva 11. Autopuolen aula
Kuvassa 11 näkyy käytävä, josta pääsee autoalan opiskelijoiden luokkahuoneisiin.
Luokkahuoneista osa on jo puoliksi remontoitu. Kalusteet ovat luokkahuoneissa siistit ja modernit, osa seinistä on maalattu harmaalla sävyllä ja luokkatilat ovat muutenkin mukavat mielestäni.

Kuva 12. Autopuolen aulan käytävä
Kaikki tavarat mitä kuvassa 12 näkyvät ovat tietojeni mukaan poistokelpoista tavaraa. Huonekaluja voi tietenkin säästää, mutta lähes kaiken voi uusiakin. Kaikki pieni
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tavara mitä hyllyistä löytyvät vasemmalta seinältä on myös poistoon menevää tavaraa.

Kuva 13. Pienempi aula sohvineen

Kuva 14. Pienempi aula
Kuvat 13 ja 14 ovat pienemmästä aulasta. Pienempi aula/taukotila on tällä hetkellä
vain oleskelutarkoituksessa. Lattia ja katto ovat valmiiksi oikein siistejä. Lattia on
mustaa linoleumilattiaa, jota ei tarvitse vaihtaa. Oikeanpuoleisella seinällä on kolme
ikkunaa, niin kuin kuvasta 13 näkyvät. Ikkunan takana sijaitsee opettajien tilat.
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3 AMMATTIKOULU TYÖ- JA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ
Seuraavissa alaluvuissa kerron, kuinka paljon pedagogiikalla, kasvatuskulttuurilla ja
oppimisympäristöllä on merkitystä nuorten koulutuksessa.

3.1 Oppimisympäristön lähestymistapa ja kasvatuskulttuuri
Oppimisympäristöajattelun kannalta tärkeimpiä näkökulmia on didaktinen näkökulma, joka tuo ympäristöön ”oppimisen hengen”. Didaktiivinen tarkoittaa yhtä lähestymistapaa oppia. Pelkkä ryhmäytyminen ei takaa oppimista, ellei ryhmä jaa
osaamistaan ja prosessoi opittavia asioita. Oppimisympäristön suunnittelun perusteeksi valittu didaktinen lähestymistapa määrittää oppimisympäristön muodon, rakenteen ja prosessit. Oppimisympäristöjen suunnittelun tulisikin perustua aina kuhunkin oppimistilanteeseen ja aiheeseen parhaiten soveltuvaan oppimis- ja opettamiskäsitykseen. (Manninen ym. 2007, 108.)
Toimintakulttuuriin kuuluvat kaikki koulun viralliset ja epäviralliset säännöt, toimintatavat ja käyttäytymismallit sekä arvot, periaatteet ja kriteerit. Tavastian toimintakulttuuria kuvastavat Tavastian omat arvot kuten kestävä kehitys, jatkuva uudistaminen
sekä vaikuttavuus. Kasvatuskulttuuri kuvaa ilmapiiriä ja niitä arvoja, jotka ohjaavat
koulu- ja kasvatusyhteisöissä tehtävää työtä. Arvoja on vaikea opettaa tai oppia teorioina tai käsitteinä. Opiskelijat ja opettajat sisäistävät ne erilaisten yhteisöissä elävien toimintatapojen ja muotoilujenkin kautta. Tämäkin on yksi tärkeä syy, miksi koulutiloilla on suuri merkitys opiskelijoiden oppimisessa. Koulutiloissa on hyvä pitää
esillä esimerkiksi jotakin sellaista mikä on opiskelijoiden aikaansaannos tai johon
opiskelijat ovat itse päässeet vaikuttamaan. Esimerkiksi ammattikoulussa tällaisia
asioita olisi varmasti paljon, sillä ammattikoulussa panostetaan tekemällä oppimiseen enemmän kuin vain lukemiseen ja kirjallisiin kokeisiin. (Kansanen & Uusikylä
2000, 109–110, 130; Manninen ym. 2007, 108.)
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3.2 Oppimisympäristö
Oppimisympäristö tarkoittaa opetuksen ja koulutuksen suunnittelua ohjaavaa pedagogista mallia. Pedagoginen malli voi tarkoittaa ajattelutapaa tai muotitermiä, jolloin
huomio kiinnitetään opetuksen kehittämiseen oppimisympäristön kehittämiseksi.
Oppimisympäristössä tulisi olla tilaa toimia ja opetustiloissa pitäisi pystyä hyödyntämään erilaisia opetusmetodeja. Tilojen tulisi mahdollistaa sosiaalisen vuorovaikutuksen eri ulottuvuudet aina virtuaalisiin oppimisympäristöihin asti. Parasta olisi, että
tilaratkaisut tukisivat oppimistapahtumaa 3D-oppikirjana, jolloin itse rakennusta voitaisiin käyttää opetuksessa mukana. (Pohjolainen & Lundell 2013, 8; Pohjolainen &
Lundell 2013, 6.)
Lisääntyneen teknologian takia kouluissa pitäisi ottaa huomioon tilojen akustiikka,
visuaalisuus, valaistus, vuorovaikutusten toimivuus ja käytettävyys entistä paremmin. Lisäksi suunnittelussa pitäisi huomioida tilojen lämpötila ja pyrkiä poistamaan
häiriöitä aiheuttavat tekijät, kuten piippaukset ja surinat sekä huomioida ylipäätään
äänieristys. (Pohjolainen & Lundell 2013, 9.)

3.3

Pedagoginen hyvinvointi oppimisympäristössä

Pedagoginen hyvinvointi tarkoittaa hyvinvointia, joka tapahtuu pedagogisissa tilanteissa. Pedagogisia tilanteita eli oppimisen, opiskelun ja opetuksen parissa. Se on
tärkeä perusta hyvälle opetuksella ja oppimiselle kouluissa. Koulu onnistumiseen
tässä pedagogisessa perustehtävässään, koulu tarvitsee oppimisympäristön, joka
tukee opettajien ja opiskelijoiden hyvinvointia. (Pohjolainen & Lundell 2013, 21.)
Oppimisympäristöllä tarkoitetaan fyysisen ympäristön, psyykkisten tekijöiden ja sosiaalisten suhteiden kokonaisuutta, jossa oppiminen tapahtuu. Fyysinen ympäristö
tarkoittaa rakennuksia, tiloja, kalusteita ja välineitä, joissa ollaan ja joiden avulla
työskennellään. Fyysinen ympäristö kattaa myös teknisen oppimisympäristön, jolla
tarkoitetaan opetusteknologiaa. Psyykkinen oppimisympäristö käsittää kognitiivisen
ympäristön eli oppimisen kohteina olevat tiedot ja taidot sekä emotionaalisen ympä-
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ristön, joka pitää sisällään tunteet ja motivaation. (OPH 2004. Sosiaalinen oppimisympäristö käsittää sosiaalisen verkoston, rakenteen ja systeemin, johon vaikuttavat
kaikki oppimistilanteessa olevat ihmiset ja heidän välillään tapahtuva vuorovaikutus.
(Aksovaara & Maunonen-Eskelinen, [viitattu 10.3.2016].)
Sosiaalisessa näkökulmassa, voidaan pohtia sitä, miten fyysinen tai teknologinen
ympäristö mahdollistaa, ohjaa tai säätelee vuorovaikutusta; toisaalta sitä, kuinka
opetuksessa käytetään yhteistoiminnallisia ja ryhmäytymiseen pohjautuvia menetelmiä, ohjausta ja keskusteluja. Oppimisympäristöajattelun kannalta molemmat näkökulmat ovat tärkeitä. Edistävä vuorovaikutus voidaan määritellä toisten kannustamiseksi ja rohkaisemiseksi, niin että kaikki voivat saavuttaa tavoitteensa. Edistävässä vuorovaikutuksessa on myös toisten hyväksyntää, tiedonvaihtoa, molemmin
puoleista apua, korkeaa suoritusmotivaatiota ja korkeaa halua oppia. Motivaatio jaetaan usein sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Oppija, joka opiskelee ainoastaan
saadakseen palkinnon oppimisestaan, on ulkoisesti motivoitunut. Oppija, joka innostuu tehtävästä ilman ulkoisen palkkion tavoittelua, esimerkiksi oman mielenkiinnon ohjaamana, on sisäisesti motivoitunut. Mielenkiinto eli motivaatio on opiskelijan
tavassa oppia ja erityisesti siihen vaikuttavat mielen sisäiset tekijät. Käytännön oppiminen tarkoittaa, kuinka ihminen prosessoi eli valikoi, havaitsee, tulkitsee ja muistaa ympäristöstä saatavaa informaatiota ja muokkaa sitä uudestaan.
Oppimista tukeva ympäristö mahdollistaa erilaiset toiminnot käyttäjän taidoista riippuen, kuten ohjaa oppijaa, tukee sosiaalista vuorovaikutusta, suuntaa tarkkaavaisuutta, tukee oppijaa pääsemään tasolle, johon yksin ei pääsisi, tarjoaa ajattelun
tukivälineitä tukien mm. muistamista, huomioi oppijan senhetkisen kehitystason.
(Manninen, Burman, Koivunen, Kuittinen, Luukannel, Passi & Särkkä 2007, 46, 54,
69.)
Pedagogiikan ja hyvinvoinnin välinen suhde näkyy tilanteissa, joissa pyritään tukemaan kasvua, kehitystä ja oppimista. Sosiaalisten suhteiden sekä ympäristötekijöiden ollessa kunnossa saavutetaan hyviä oppimistuloksia sekä viihdytään koulussa.
Hyvä oppimisympäristö tukee sosiaalisuutta ja vuorovaikutusta ja auttaa persoonan
kasvussa kohti ammatillisia ja sosiaalisia taitoja. (Pohjolainen & Lundell 2013, 19.)

24

Visuaalinen pedagogiikka pohjautuu progressiiviseen pedagogiikkaan, mikä perustuu vahvasti tekemällä oppimiseen ja opiskelijan aktiiviseen osallistumiseen. (Pohjolainen & Lundell 2013, 16.)

3.4 Pedagogiikka tilasuunnittelussa
Opiskelijoiden sosialisoituminen on koulun yksi tärkeimmistä tehtävistä. Valtaosa
yksilön oppimisesta tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Sosiaalinen vuorovaikutus tekee mahdolliseksi oppijan, ohjaajan ja muiden yhteisön jäsenten vaihtoehtoisten näkökulmien pohtimisen ja arvioinnin. (Kansanen & Uusikylä
2000, 132; Heikkilä 2006, 68.)
Tilojen mahdollistaessa erilaiset koulutyön toiminnat, täytyisi pyrkiä rakennuksen
sekä tilojen järjestelmälliseen käyttötarkoitukseen. Lisäksi on huomioitava ajankestävyys, jotta rakennus palvelisi erilaisia opetusmetodeja ja muuta koulussa mahdollisesti tapahtuvia tilaisuuksia. (Pohjolainen & Lundell 2013, 45–46.)
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4 NÄKÖKULMIA TILOJEN VIIHTYVYYTEEN JA
TOIMINNALLISUUTEEN
Alaluvuissa kerron näkökulmia, jotka vaikuttavat tilojen viihtyvyyteen sekä toiminnollisuuteen. Koulussa on paljon erilaisia säädöksiä, jotka tulee ottaa huomioon sisustussuunnitelmaa suunniteltaessa.

4.1 Säädösten huomiointi suunnittelussa
Suunnittelussa itsestäänselvyytenä tulee pitää esteettömyyttä, niin että kuka tahansa voi tulla ja olla rakennuksessa turvallisesti. Esteettömyydessä on otettava
huomioon erilaiset oppijat ja heidän tarpeensa ympäristössä. Ergonomia kulkee esteettömyyden kanssa, eli sen tarkoitus on palvella tilan kaikkia käyttäjiä. Tilojen tulee
olla miellyttäviä ja siellä on helppoa kulkea. Valaistus toimii ja luonnonvalo pääsee
kauniisti tiloihin. Äänieristys on huomioitu, niin että tiloihin ei kantaudu muita ei-haluttuja ääniä. Kouluissa olisi myös hyvä olla täysin hiljaista tilaa, jopa pehmustettua
täysin turvallista tilaa, missä opiskelijoilla olisi mahdollisuus rauhoittua. (Pohjolainen
& Lundell 2013, 46.)

4.2 Siisteys/kunnossapito/kestävyys
Ajan kestävyyttä tukevat hengittävät materiaalit. Ilmanvaihdossa on huomioitava tehokas tuuletus sekä miellyttävä sisälämpötila niin kesällä kuin talvellakin. Ilmanvaihto vaihteleva lämpötila on varmasti yksi aulan suurimmat tekijät, jotka vaikuttavat opiskelijoiden hyvinvointiin. Näissä suunnittelun vaiheissa on hyvä olla mukana
moniammatillinen suunnitteluryhmä. (Pohjolainen & Lundell 2013, 46.)
Hyvän sisäilman edellytyksenä on, että koulurakentamisessa käytetään helposti
puhtaana pidettäviä, pölyä keräämättömiä materiaaleja ja rakenteita. Tavoitteena
on, että tilat ovat raikkaita, puhtaita ja viihtyisiä. Tilojen puhtaustaso on toiminnan
kannalta tarkoituksenmukainen ja yleisvaikutelma siisti. Lattiapinnat ovat turvallisia
eivätkä kosteinakaan liukkaita. (Perkiö-Mäkelä, Nevala & Laine 2006, 69.)
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4.3 Kosteus- ja homeongelmat, allergia ja sisäilma
Koulujen kosteus- ja homeongelmat liittyvät läheisesti sisäilmaongelmiin. Suomen
rakentamismääräyskokoelman osassa C2 Eristys ovat veden- ja kosteudeneristystä
koskevat määräykset ja ohjeet. Niiden mukaan rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, ettei kosteuden kertymisestä rakennuksen osiin tai sisäpinnoille aiheudu rakennuksen käyttäjille tai naapureille hygienia- tai terveysriskiä. Ennaltaehkäisevillä säännöillä huoltotoimenpiteitä voidaan parhaiten ehkäistä kosteus- ja homevaurioita. (Perkiö-Mäkelä, Nevala & Laine 2006, 66.)
Määräysten mukaan rakennus on suunniteltava ja rakennettava kokonaisuutena siten, että oleskelu- ja työskentelyalueilla saavutetaan kaikissa tavanomaisissa sääoloissa ja käyttötilanteissa terveellinen, turvallinen ja viihtyisä sisäilmasto. Tätä varten on huomioitava: sisäiset kuormitustekijät, kuten lämpö- ja kosteus- sekä henkilökuormat, sekä rakennus- ja sisustusmateriaalien päästöt; ulkoiset kuormitustekijät, kuten sää- ja ääniolot, ulkoilman laatu ja muut ympäristötekijät, sekä sijainti ja
rakennuspaikka. Ilman liike, lämpösäteily ja pintalämpötilat eivät saa aiheuttaa epäviihtyisyyttä oleskeluvyöhykkeellä. (Perkiö-Mäkelä, Nevala & Laine 2006, 65–66.)

4.4 Akustiikka ja esteettömyys
Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D2 mukaan rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, että rakennuksessa on viihtyisät ääniolosuhteet. Akustiikaltaan hyvässä tilassa, jossa on myös riittävä äänieristys, puhuminen ja kuuleminen ovat vaivatonta huonetilan kaikissa osissa. Kaikuisat opetustilat koetaan rauhattomiksi, mikä saattaa lisätä opiskelua häiritsevää toimintaa. Koulurakennuksen
ääniympäristön suunnittelussa tulisi huomioida seuraavat seikat: opetustilojen huoneakustiikka, rakennuksen taustaäänitaso, opetustilojen laitemelutasot, ovien ääneneristävyys, opetustilojen välisten seinien ääneneristävyys, välipohjien askelääneneristävyys, kolinat ja ulkomelu. (Perkiö-Mäkelä, Nevala & Laine 2006, 68–69.)
Hyvä ääniympäristö vaikuttaa myönteisesti tiedon prosessoinnin nopeuteen ja kuullun ymmärtämiseen. Hyvässä akustisessa ympäristössä oppilaat tuottivat merkittävästi enemmän oikeita vastauksia opettajan kysymyksiin. (Aksovaara & MaunonenEskelinen, [viitattu 10.3.2016].)
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Julkisilta rakennuksilta edellytetään Suomen rakentamismääräyskokoelman osan
FI mukaisesti liikuntaesteettömyyttä. Kaikkiin tiloihin tulee kaikilla käyttäjillä olla esteetön pääsy portaita käyttämättä. Koulurakennuksessa vältetään tasoeroja, tai milloin se ei ole mahdollista, rakennetaan luiskia ja rakennetaan hissi. (Perkiö-Mäkelä,
Nevala & Laine 2006, 68.) Koulurakennuksen käyttäjistä liikkumisesteisiä voivat olla
opettajat, oppilaat, keittiö-, siivous- ja huoltohenkilöstö, oppilaiden vanhemmat, vieraat tai harrastustoimintaan osallistuvat rakennuksen iltakäyttäjät. (Perkiö-Mäkelä,
Nevala & Laine 2006, 107.)

4.5 Ergonomia
Kalusteiden pitää olla toimivia, taloudellisia ja esteettisesti miellyttäviä. Uusi teknologia on muuttanut koulussa tarvittavia varusteita ja myös luonut tarvetta uudenlaisille kalusteille ja teknisille järjestelmille. Varusteiden, kalusteiden ja laitteiden tulee
olla turvallisia ja terveellisiä työntekijöille. Työpöytien ja – tuolien tulee olla käyttäjiensä kokoon nähden sopivia ja ergonomisesti oikein muotoiltuja. Kalusteiden tulee
olla helposti siirreltäviä ja ryhmiteltävissä käytön edellyttämällä tavalla. Ergonomisesti aulakalusteiden ei tarvitse olla huipussaan, mutta mahdollisesti opetukseen
tarvittavat huonekalut, joita aulatilassa käytetään tarvitsevat olla ergonomisia. (Perkiö-Mäkelä, Nevala & Laine 2006, 68.)
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5 KÄYTTÄJIEN SEKÄ TOIMEKSIANTAJANI TOIVEET
Seuraavaksi kerron, kuinka toteutin kyselyn, kenelle sen toteutin ja miten haastattelin toimeksiantajaani. Kyselyitä tein kaksi erillistä, eri vastaajille, mutta sisällöltään
hyvin samanlaiset.

5.1 Kyselyiden toteutus
Tein kaksi erilaista kyselyä Surveyn Webropol kyselylomake – sovelluksella. Kyselyiden tarkoitus oli selvittää, miten opiskelijat kokevat oppimisympäristönsä ja suunnittelemani tilat. Kyselyn tavoitteena ei ollut saada paljon vastauksia, vaan muutamia, mutta rehellisiä vastauksia.
Ensimmäinen kysely oli autoalan opiskelijoiden aula/taukotilasta ja toinen kysely
päärakennuksen aulatilasta. Kyselyt olivat auki netissä kaksi viikkoa, jolloin oppilailla sekä henkilökunnalla oli mahdollisuus vastata kyselyyn. Sain apua koulun henkilökunnalta, jolloin opettajat levittivät kyselyä opiskelijoille. Käsitykseni mukaan,
opettajat käyttivät aikaansa oppitunnistansa hetken ATK-luokassa ja pyysivät opiskelijoita vastaamaan kyselyyn. Kukaan henkilökunnasta ei kuitenkaan vastannut kyselyyn. Kaikki opettajat eivät innostuneet kyselystä, mutta muutamalta luokalta sain
vastauksia päärakennuksen aulakyselyyn kohdistuen. Vastauksia tuli yhteensä 56
kappaletta.
Autopuolen opiskelijoita oli vaikeampi saada vastaamaan kyselyyn eivätkä opettajatkaan olleet erityisemmin aktiivisia kyselyihin vastaamaan, mutta kaikesta huolimatta sain 6 kappaletta vastauksia. Sain siis vastauksia sen verran, että sain selvän
mielikuvan siitä, miten opiskelijat kokevat tilan mielessään. Kysely ei ole kuitenkaan
pätevä tilastollisesti.
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5.1.1

Kyselyiden menetelmät

Kyselyt tein netissä webropol kyselytutkimus verkkokyselylomakkeina. Lähetin kyselyiden linkit henkilökunnalle ja he välittivät linkit opettajille ja opettajat taas välittivät opiskelijoille.
Kyselyissä kysyttiin tilaa koskevia asioita, kuten, mitä opiskelijat tilassa tekevät ja
kuinka paljon he viettävät aulassa aikaansa, millä adjektiiveilla he kuvaisivat tilaa,
lisäksi kysyin aulatilan ilmanlaatua, sillä ilmanlaatu sekä ilmastointi vaikuttavat paljon opiskelijoiden jaksamiseen sekä hyvinvointiin. Päärakennuksen aulan kysely
koostuu 11 kysymyksestä. Autoalan opiskelijoiden taukotilan kysely koostuu 7 kysymyksestä. Kyselyt löytyvät liitteestä 5 ja 6.

5.1.2

Ensimmäisen kyselyn tulokset ja tulkinta:

Ensin käsittelen vastauksia, joita olen saanut autopuolen aulaa koskien. Kyselyn
vastaajat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä opiskeluympäristöönsä. He käyttävät aikaansa taukotilassa päivittäin 15 minuutista 45 minuuttiin (kuvio 1).

Kuvio 1. Kuinka kauan opiskelijat viettävät aikaansa päivästään taukotilassa
Vastauksista korostui, että nuoret lähinnä vain oleskelevat tilassa. Päivänaikana tilassa juodaan monta kuppia kahvia ja käytetään nuuskaa. He pitävät taukotilaa valoisana ja viihtyisänä, lisäksi adjektiivit siisti, tylsä ja motivoiva saivat ääniä (kuvio
2).
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Kuvio 2. Mitkä adjektiivit kuvaavat aulatilaa
Opiskelijat vastasivat kaipaavansa taukotilaansa lisää istumapaikkoja, tilaa ja aktiviteettiä (kuvio 3). Osa sanoi kuitenkin, että ei tarvitsisi mitään uutta taukotilaansa.
Jokainen vastaajista sanoi sisäilman olevan hyvä tiloissa.

Kuvio 3. Mitä opiskelijat kaipaavat taukotilaansa
Vastauksia lukiessa ja tulkitessa täytyy ottaa huomioon, että vastauksia oli vain
kuusi kappaletta ja tilaa todellisuudessa käyttävät 6 luokkaa.
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Tilan peruselementit: sisäilma ja valoisuus ovat kuitenkin kunnossa tilassa vastaajien mukaan. Tulkinnan mukaan tilaan täytyisi siis tuoda lisää istumapaikkoja ja aktiviteettia.

5.1.3

Toisen kyselyn tulokset ja tulkinta:

Toinen kysely, joka kohdistui päärakennuksen aulatilaan, sai 56 kappaletta vastauksia. Vastaajista 1/5 osaa on naisia ja loput miehiä. Kaikki vastaajista ovat opiskelijoita, jotka opiskelevat autoalaa, hotelli- ja ravintola-, matkailu-alaa sekä rakennus, sähkö- ja automaatio ja talotekniikanalaa. Suurimaksi osaksi opiskelijat ovat tyytyväisiä opiskeluympäristöönsä. Aula sai ääniä monella eri adjektiivillä, kuten valoisa,
meluisa, ahdas, likainen, tilava, puhdas, hiljainen ja meluisa (kuvio 4).

Kuvio 4. Millä adjektiiveillä opiskelijat kuvailevat aulaa
Vastauksista voi siis päätellä, että jokainen kokee tilan aivan erilaisena. Haastavinta
on varmasti toteuttaa tila, jonka kaikki kokisivat positiivisesti. Päärakennuksen aulassa vastaajat viettävät aikaansa päivittäin (kuvio 5), ja he kaipaavat tilaan lisää
istumapaikkoja, osa kahvikoneen tai muuta aktiviteettia.
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Kuvio 5. Kuinka usein opiskelijat viettävät aikaansa aulassa
Lähes jokainen vastanneista sanoo istuvansa aulassa, tai haluavansa istua, mutta
ei ole istumapaikkoja tai istuvansa, koska tilassa ei ole muutakaan tekemistä. Lisäksi vastaajat pyytävät tilaan televisiota, pistorasioita, sohvaa, biljardipöytää, väriä
ja yksi vastanneista kirjoitti aulan muistuttavan enemmän vankilaa kuin koulua. Jokainen vastaajista sanoi kuitenkin sisäilman olevan hyvä päärakennuksen aulatilassa.
Vastauksia täytyy lukea kuitenkin harkiten, koska vastaajat ovat vain murto-osa siitä
määrästä, jotka taukotilaa todella käyttävät. Vastauksista kuitenkin ilmenee, kuinka
oppilaat kaipaavat tilaan jotakin uutta, jotakin piristävää ja ehdottomasti lisää istumapaikkoja. Aulatilan sisustussuunnittelu on kuitenkin todellisuudessa tällä hetkellä
jämähtänyt 90-luvulle, ja ymmärrän oppilaiden tylsän kuvailun ja uuden kaipuun tilaan. Tärkeimpiä perusasioita tilassa ovat valoisuus sekä hyvä sisäilma, jotka kuitenkin kyselyn mukaan vaikuttavat olevan kunnossa. Muuten tilaan täytyisi tuoda
toiminallisuutta ja viihtyisyyttä!

5.2 Avoin haastattelu henkilökunnalle
Opettajia ja henkilökuntaa tapasin pitkin opinnäytetyötä, mutta jokaiselta sain aina
uutta tietoa liittyen opinnäytetyöhöni. Tapasin esimerkiksi autoalan opettajan, kun
lähdin mittailemaan autopuolen tiloja. Hän esitteli minulle autopuolen tilat, kertoi miten opiskelijat käyttäytyvät sekä ehdottivat muutamaa ideaa luokkahuoneita ja taukotiloja ajatellen. Luokkahuoneet eivät kuitenkaan enää kuulu minun opinnäytetyöhöni, mutta oli erittäin hyvä nähdä miltä luokkahuoneissa näytti ajatellen taukotilan
sisustusta.
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5.2.1

Haastattelun menetelmä ja toteutus

Opettajat ja henkilökunta eivät tehneet kyselyä, jonka tein Webropoliin. Keskustelin
toimeksiantajani sekä henkilökunnan kanssa erikseen ja sain heiltä heidän henkilökohtaisia ideoita tiloja ajatellen teemahaastattelussa. Teemahaastattelun toteutin
ammattikoululla, Tavastian kahvilassa. Keskustelimme kahvin ääressä ammattikoulusta, ammattikoulun tyylistä sekä arvoista ja tietenkin opiskelijoista.
Tapasin henkilökuntaa yksitellen, ensimmäiseksi tietenkin toimeksiantajastani. Toimeksiantajani on keski-ikäinen, asiantuntija rakennus asioissa, mutta Koulutuskuntayhtymä Tavastiassa ammattinimikkeellään hän on kiinteistöpäällikkö. Hän kertoi
minulle pääsääntöisesti tiloista sekä tilojen käytöstä. Lisäksi tapasin vahtimestarin.
Hän esitteli minulle tilat, auttoi tilojen mittaamisessa sekä tarkensi minulle joidenkin
tilojen tarkoitusta sekä toimivuutta. Lisäksi hän vastaili kysymyksiini opiskelijoista ja
opiskelijoiden käyttäytymisestä päärakennuksen aulassa. Myöhemmin opinnäytetyössäni tapasin myös koulutuspäällikön. Hän on aikaisemmin ollut opettajana Tavastian ammattikoulussa. Hän kertoi minulle paljon uusia asioita tiloista, tilojen käytöstä, nykyisistä kalusteita sekä uusien kalusteiden tarpeista.

5.2.2

Tulkinta

Opettajat ja henkilökunta pitävät tilaa hieman ajastaan jälkeen jääneeltä ja tilat vaatisivat päivitystä. Korostettiin opiskelijoiden ikää ja heidän tapaansa pitää tilaa hallussa. Opiskelijat eivät pitele kalusteita tai koulun omaisuutta mitenkään kukkaa
kämmenellä – tyylillä. Irtokalusteita kuuluisi välttää ja suosia mahdollisimman paljon
kiintokalusteita. Olisi kuitenkin tärkeää, että tila olisi silti muunneltavissa. Ammattikoulun tiloja tullaan tulevaisuudessa remontoimaan ja tilojen tulisi olla mahdollisimman muunneltavia – lähes jokaisen tilan olisi tarkoitus toimia tarvittaessa opetustilana, mutta esimerkiksi aulatilassa minun ei ole kuitenkaan välttämätöntä huomioida
opetuksen mahdollistamista.
Opinnäytetyölläni ei ole budjettia, vaan budjetin sijaan olisi tarkoitus suunnitella kestävää ja jotakin hieman erilaisempaa. Tavastian arvoistakin jo huomaa, että kou-
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lussa halutaan pyrkiä kestävään kehitykseen sekä erilaisuuteen. Tämän takia pyydettiin välttämään esimerkiksi Iskun tuotteita ja valitsemaan jotakin uutta ja tyyliltään
erilaista. Toimeksiantaja näkee Iskun tyylin liian yleiseksi koulutiloissa, että toivoi,
etten käyttäisi sitä. Tarkoituksena on suunnitella kaksi tyyliltään erilaista konseptia,
jotka olisivat mahdollista toteuttaa.

5.3 Johtopäätökset suunnittelukriteereiksi
Johtopäätökseni autopuolen alan opiskelijoiden kyselystä oli hieman kyseenalainen. Vastaajia oli niin vähän, että luotettavaksi tiedoksi tuloksia ei voi kutsua. Tulokset ovat vain viittauksia todellisuudesta.
Opiskelijat kaipaavat lisää istumapaikkoja ja aktiviteettiä taukotiloihinsa. Toisaalta
taas, opettajat ovat sitä mieltä, että taukotilat eivät välttämättä saisi olla niin miellyttäviä, sillä opiskelijoiden tarkoitus ei ole viettää siellä koko koulupäiväänsä. Vastauksista näkyykin, että opiskelijat kokevat tilan jo valmiiksi valoisana ja viihtyisänä
eikä siellä oleskelu tunnu ongelmalta.
Päärakennuksen aulan kysely antoi enemmän tietoa minulle kuin toinen kysely,
mutta siltikään vastauksia ei ollut liikaa. Aulaa käyttävät kuitenkin sadat ihmiset päivässä ja vastauksia sain vain 56 kappaletta. Luotan kuitenkin vastaajiin ja uskon
heidän tuntemukseensa kokea tila.
Vastauksista on vaikea lukea miten opiskelijat kokevat tilan, sillä kaikki mahdolliset
adjektiivit oli valittu kyselyssä. Kaikista tärkeimmät kriteerit olivat kuitenkin meluisuus, ahdistavuus sekä valoisuus. Kriteerit ovat sekä negatiivisia kuin myös positiivisia. Ahdistavuus on vahvasti negatiivinen adjektiivi, ja oppilaat varmasti tarkoittavat adjektiivilla vankilamaista/laitosmaista tunnelmaa, sillä vankila ja laitos olivat
kummatkin mainittuja sanoja opiskelijoilta kyselyssä. Meluisuus on sekä negatiivinen kuin positiivinen. Liian hiljainenkin tila voisi olla ahdistava, koska melu tarkoittaa
kuitenkin vain nuorilla ihmisillä elämää ja he ovat vuorovaikutuksessa toistensa
kanssa. Uskon siis, että tilaan tarvitaan akustiikkalevyjä tai jotakin muuta mikä imee
meteliä sekä väriä viihtyvyyden parantamiseksi. Valoa en halua vähentää, sillä valoisuus on pelkästään hyvä juttu. Lisäksi uskon, että vuodenaika, jolloin kysely on
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tehty (maaliskuu) ihmiset kokevat päivät paljon valoisampina kuin marras-joulukuussa.
Toimeksiantajani ja muun tapaamani henkilökunnan tärkeimpiä kriteereitä olivat selvästi tilan muunneltavuus, tilojen helppo ja edullinen ylläpito sekä kestävyys. Tapaamani koulutuspäällikkö vastaa monesta tilasta ja hänellä on aika paljon kokemusta siitä, minkälaiset kalusteiden pitäisi olla, sillä hän tuntee opiskelijoiden käyttäytymiskulttuurin hyvin. Lähes kaiken täytyisi olla helposti uudelleen verhoiltavaa
tai maalattavaa, kestävää ja kiinteitä niin, että opiskelijat eivät siirtelisi kalusteita.
Lisäksi esimerkiksi penkkien olisi hyvä olla niin kapeita ja epämukavia, että opiskelijat eivät viihdy tilassa maaten.
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6 SUUNNITTELUPROSESSI
Suunnitteluprosessin aloitin kyselyjen vastauksien analysoinnin jälkeen, kun minä
tiesin, miten opiskelijat kokevat suunniteltavat tilat. Kyselyihin odottaessa vastauksia piirsin mallinnusohjelma ArchiCadilla pohjat, jotka olin saanut Cad-tiedostoina
toimeksiantajaltani. Aluksi halusin suunnitella kolme erilaista konseptia, mutta aikani
ei mitenkään olisi riittänyt kolmeen, joten aloitin suunnittelemaan kahta erilaista konseptia. Konseptit suunnittelen ideatasoisena, en tee tarkkoja huonekaluvalintoja, pikemminkin vaihtoehtoja sekä ideoita miten tilat voisi ratkaista. Ensimmäisen konseptin idea oli minulle jo alkujaan mielessä. Toinen konsepti oli vaikeampi valita,
sillä vaihtoehtoja toteuttaa tilat olisi kuitenkin useampia.
Ensimmäinen konsepti on värikäs, koska pedagogisesti koulutilojen aulatilat olisi
hyvä olla värikkäämpiä kuin opetustilat. Värit tuovat opiskelijoiden mielen pois opetuksesta, jolloin tauosta tulisi todennäköisesti tehokkaampi. Tyyliltään konsepti on
enemmän keskieurooppalainen kuin skandinaavinen runsaan värinkäytön takia.
Huonekaluja etsin pääsääntöisesti Suomen ulkopuolelta, sillä koitan välttää nimenomaan kaiken pohjoismaisen tyylin, jota esimerkiksi sisustusliike Iskulla on. Muunneltavuuden ja mahdollisuuden opetushetkiin pyrin toteuttamaan kummassakin
konseptissani.
Toinen konsepti on harmonisempi, sillä tavoitteeni on tehdä siitä ”kotimainen” tai
skandinaavinen ilman Sisustusliike Iskun-tyyliä. Pyrin käyttämään värejä, jotka ovat
jo Tavastian merkissä enkä tuo mitään uutta väriä suunnitelmiini. Tyylillisesti toinen
konsepti on ehkä mustavalkoisempi, mutta silti värejä on käytetty, koska ne vaikuttavat tilojen viihtyvyyteen positiivisesti. Kummassakin konseptissa pyrin täyttämään
opinnäytetyöni tavoitteet: tilat ovat pedagogisesti sekä oppilaiden mielestä viihtyisät
sekä tilojen ylläpito ja kestävyys ovat otettu huomioon.

6.1 Monikäyttöisyys
Pyrin suunnittelussani tilojen monikäyttöisyyteen ja muunneltavuuteen. Kalusteratkaisuilla on tässä suuri merkitys. Niiden tulee olla helposti siirreltävissä sekä niiden
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avulla tulee voida rakentaa erilaisia ryhmiä tilanteiden mukaan. Kokeilin autopuolen
taukotiloihin erilaisia sisustusvaihtoehtoja.

Kuvio 6. Autopuolen aulan A vaihtoehto 1
Nimesin pienemmän aulan (kuviot 6 ja 7) aula A:ksi helpottaakseni hahmottamista.
Tila on erittäin pieni, ja jokaisella seinämällä on ikkuna tai ovi. Tilan puutteen vuoksi
pohdin, että tämä tila sopisi ennemminkin vain ajanviettoon. Sinne mahtuisi hyvin
vain pelkästään istumatilaa, jos mahdolliset hyllyt ja pöydät jättäisivät pois sisustussuunnittelusta. Sijoitin istuimia erilaiseen järjestykseen, mutta koitin sijoittaa ne niin,
että opiskelijat olisivat kuitenkin kaikki samassa ryhmässä, jolloin sosiaalinen vuorovaikutus olisi helpointa.
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Kuvio 7. Autopuolen aulan A vaihtoehto 2

Isomman aulan nimesin aula B:ksi (kuvio 8). Tila on huomattavasti isompi, ja mielestäni sinne mahtuisi hyvin isompikin pöytä, mahdolliselle opiskelulle. Silti tilaan
mahtuisi hyvin pöydän lisäksi sohva ajanviettoa varten. Oikean puoleisessa kuviossa tekstin alapuolella pitkä pöytä olisi sijoitettu ikään kuin rajaamaan tilaa. Tällöin istumapaikkoja jäisi tilaan huomattavasti enemmän. Toisessa ideassa taas,
pitkä pöytä olisi sijoitettu ikkunaa vasten, jolloin istumapaikkoja ei jäisi yhtä paljon
ja tila olisi silloin paljon keskittyneempi niin opiskeluun kuin makailuun.
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Kuvio 8. Autopuolen taukotila B opiskeluun ja oleskeluun

6.1.1

Sisustuksen muunneltavuus

Ihmisen kehittyessä häntä tulee kohdella yksilönä eikä vain koulutuksen tai kasvatuksen kohteena. Kasvua tukevat opiskelijoiden omat kiinnostuksen kohteet koulun
ulkopuolelta, jotka näkyvät usein esimerkiksi nuorien harrastuksissa. Sitä kautta
opiskelijat yhdistävät informaation koulun formaaliin tietoon. Nuoret oppivat ymmärtämään omien kokemustensa kautta merkityksen ja tunnistavat erilaisia viestintätapoja, joita he voivat yhdistellä eri oppiaineisiin sekä arkipäivään. Näin opiskelija oppii
tuntemaan ja toimimaan yhteiskunnassa. Tämän mahdollistamiksesi tarvitsee luoda
tilat, joissa moni ammatillinen yhteistyö on mahdollista. Mahdollisista yhteistyötä parantaa tilojen muunneltavuus. Muunneltavuus tarkoittaa, että tilan voi jakaa tarpeen
vaatiessa eri osiin tai siitä voidaan luoda täysin tyhjä tila. Tiloja muunneltaessa äänieristys on myös tärkeää. Tilojen muunneltavuuteen ja joustavuuteen vaikuttavat
oleellisesti huonekalut. (Pohjolainen & Lundell 2013, 15.)
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6.1.2

Monikäyttöisyys ja muunneltavuus aula- ja taukotilassa

Tiloissa käyvät nuoret muodostavat tilan omien kokemustensa ja sosiaalisten suhteidensa kautta, eli yksilöiden kokemus määrittää sen, miltä tila tuntuu. Nuoret haluavat vaikuttaa tilan ulkonäköön melko nopeallakin tahdilla, sillä aktiivisten nuorien
aika kävijöinä on melko lyhyt verrattuna rakennuksen tai sisustuksen aikaan. Tilojen
tulisi antaa mahdollisuus nuorille muokata se oman näköisekseen. Tiloista tulisi
tehdä siis myös visuaalisuudeltaan monikäyttöiset ja muunneltavat. Parhaimpia keinoja tähän on suunnitella tilajako joillakin irtokalusteilla ja puolikiinteillä ratkaisuilla.
Esimerkiksi siirtoseinät lisäävät muunneltavuutta paljon. Suunnittelussa tulisi panostaa maalattuihin pintoihin, jotta väriä on helppo vaihtaa myöhemmin uusia nuoria
varten. Avoimia tiloja suunniteltaessa on hyvä muistaa, että useat ihmiset tarvitsevat
omaa rauhaa.
Aulatilassa täytyy myös ottaa huomioon, että tilaa käytetään joskus ulkopuolisiin tapahtumiin tai tilaisuuksiin. Muunneltavuuden kannalta olisi hyvä, jos erilaiset välineet olisivat liikuteltavissa ja siirrettävissä helposti. Esimerkiksi säilytyskalusteissa
tai välineissä olisi liikuttelun mahdollistavat pyörät. Pyörien lisäksi kalusteiden kasaaminen päällekkäin tai kasaaminen pienemmäksi varastoon olisi hyvä. Joustavuuteen vaikuttaa myös äänimaailma eli se, kuinka hyvin ääniä saadaan eristettyä
tai kuinka ääni saadaan hyvin kuulumaan.
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Kuvio 9. Aulan ensimmäinen suunnitelma
Päärakennuksen aulatilassa ensimmäinen suunnitelma. Käytän kahta ”katosta” jakaakseni tilan sekä saadakseni sinne mahdollista yksityisyyttä. Katokset näkyvät
kuviossa 9. Vasemman puoleiseen seinään, joka on myös kuvassa, suunnittelin
kiintopenkin, joka on koko seinän pituinen. Lisäksi seinällä on juomakaappi ja roskikset. Vastakkaiselle seinälle suunnittelin säilytyslokeroita, mikäli niille olisi tilassa
tarvetta. Varasuunnitelmani säilytyslokeroille on mahdolliset akustiikkalevyt, mikäli
lokeroille ei ole tarvetta. Istuinryhmistä osa raheista ovat liikuteltavia ja osa ovat
kiinni ”katoksessa”. Sisääntulon oikealta puolelta löytyisivät esitteet.
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Kuvio 10. Aulan toinen suunnitelma
Toisessa suunnitelmassa (kuvio 10) jätin ”katokset” pois ja vaihdoin kiintokalusteet
liikuteltaviin raheihin. Seinien vieressä olevat pitkät sohvaryhmät ovat kiintokalusteita. Ulko-oven vasemmalta puolelta löytyisivät esitteet. Tässä suunnitelmassa ei
ole otettu huomioon mahdollisia säilytyslokeroita, vaan seinille on suunniteltu akustiikkalevyt.

6.1.3

Monikäyttöisyys ja muunneltavuus takka/virkistys/kokoustilassa

Tilan käyttötarkoitusta tulee miettiä, sillä tilaa täytyy pystyä muuntamaan virkistystilasta kokoustilaksi. Irtokalusteilla ja niiden säilyttämisellä on suuri merkitys tilojen
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monikäyttöisyydessä. Pöytien tulee olla helposti siirrettävissä, tuolien kasattavissa
sekä niiden muodon on mahdollistettava erilaisten pöytäryhmien kokoaminen.

Kuvio 11. Takkatilan mahdollisuudet
Takkatilassa mahdollisuuksia on paljon. Kuviossa (kuvio 11) näkyvät kaksi suunnittelemaani vaihtoehtoa. Vasemman puoleisessa vaihtoehdossa istumapaikkoja täytyisi vielä lisätä. Oikeanpuoleisessa suunnitelmassa uskon, että istumapaikkoja on
tarpeeksi. Neuvottelupöytä on isokokoinen, ja pöytään mahtuvat 12 henkeä. Videotykin olen sijoittanut vastakkaisille seinille. Alkuperäisesti tykki on ovien välisessä
seinässä, keittiön vieressä. Tilasta on löytynyt istumapaikka noin 24 hengelle.

6.2 Värit koulussa
Väri on aistimus, joka on jokaisella henkilöllä yksilöllinen riippuen ihmisen kyvystä
aistia värejä. Aistiin vaikuttavat värin lisäksi ikä, sukupuoli, terveydentila tai mieliala.
Värit herättävät meissä mielleyhtymiä ja mielleyhtymät voidaan helposti kytkeä symboliikkaan. (Pohjolainen & Lundell 2013, 11.)
Värien on todettu lisäävän oppimisen tehokkuutta, vähentävän poissaoloja ja tukevan tilan käyttäjien reippautta ja tunnollisuutta. Värit rauhoittavat, lisäävät kiinnostusta ja vaikuttavat tunteisiin. Myönteisesti koettu luokkaympäristön värimaailma
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kantaa yhtä luokkatilaa laajemmalle: se muodostaa myönteisen kuvan koko kampuksesta ja oppilaitoskulttuurista ja oppilaitoksenimagosta. (Aksovaara & Maunonen-Eskelinen, [viitattu 10.3.2016].)
Taukotilojen värien tulisi aina luonteeltaan poiketa työympäristöstä, jotta irtautuminen työn ehkä yksitoikkoisesta rytmistä olisi mahdollisimman helppoa. Taukotilat
voivat yleensä olla huomattavasti työtiloja värikkäämpiä, koska niissä oleskelu on
lyhytaikaista. Yleensäkin tiloissa, joissa oleskelu on vain hetkittäistä tai jotka toimivat lähinnä läpikulkukäytävinä, on vaihteleva, voimakas ja runsaskin värien käyttö
suotavaa. (Rihlama 1990, 20.)

6.2.1

Valaistus

Valaistuksella on olennainen merkitys toimivan ja turvallisen työympäristön luomisessa. Valaistus on joko luonnonvaloa tai keinovaloa. Työpaikalla on oltava riittävä
ja sopiva valaistus, varavalaistus poistumisteillä ja ikkunattomissa tiloissa sekä riittävä ulkovalaistus. Lainsäädännössä ei ole tarkkoja rajoja valaistuksen voimakkuudelle, mutta sen riittävyyden arvioinnissa ja suunnittelussa käytettään apuna Suomen Valoteknillisen Seuran julkaisua n: o 9 Valaistussuositukset, sisävalaistus (Perkiö-Mäkelä, Nevala & Laine 2006, 67.)
Vaistoamme tilassa luonnonvalon, materiaalit, värit sekä tilan muodon. Näistä ominaisuuksista muodostuvat ympäristö, mikä vaikuttaa tunteisiimme ja sitä kautta olemukseemme ja käyttäytymiseemme tilassa. (Pohjolainen & Lundell 2013, 11.) Lisäksi hyvä valaistus vaikuttaa ihmisen vireystilaan ja parantaa työviihtyvyyttä. (Perkiö-Mäkelä, Nevala & Laine 2006, 67.) Valon avulla me näemme, mutta valo vaikuttaa myös mielialaamme – sillä on sekä käytännöllinen että tunteisiin liittyvä rooli.
Luonnonvalon ja keinovalon laadulla on ratkaiseva vaikutus ilmapiiriin ja tunnelmaan. Ne voivat ilahduttaa tai masentaa, piristää tai rauhoittaa, pelottaa ja tehdä
levottomaksi tai luoda turvallisen olon. (Wilhide & Latvala 2002, 12.)
Väri on näköaistimus, joka syntyy valosta. Valolla on siis suuri merkitys, miltä väri
tulee näyttämään. Väri näyttää erilaiselta riippuen, osuuko siihen hehkulampun vai
halogeenin valo. (Koivisto 2011.)
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Vaaleat seinät esimerkiksi heijastavat valoa ja levittävät sitä ympäri huonetta, mutta
tummat ja voimakkaan väriset pinnat imevät valoa ja saavat tilan näyttämään pimeämmältä ja suljetummalta. On otettava huomioon muutkin kuin seinäpinnat. Valkoinen katto toimii laajana heijastuspintana sekä luonnonvalolle että keinovalolle, ja
valkoinen lattia vahvistaa valoa hyvin tehokkaasti. Lämpimät keltaiset ja kermanvaaleat värit taittavat terän pohjoisen valon kylmyydeltä, ja sinisten ja vihreiden kaltaiset viileät värit näyttävät valoisilta ja häikäiseviltä suorassa auringon paisteessa.
Materiaaleillakin on vahva vaikutus: himmeät pinnat heijastavat vähemmän valoa
kuin metallin, lasin, kaakelin ja kiiltävän maalin kaltaiset kiiltävät pinnat. (Wilhide &
Latvala 2002, 22.)

6.2.2

Värien mahdollinen vaikutus oppilaisiin ja oppimiseen

Rihlama (1990, 29–31) kirjoittaa värioppikirjassaan, miten värit vaikuttavat ajatteluun, tuntemiseen ja tahtomiseen. Krominkeltainen vaikuttaa vapauttavasti ja keventää; henkevyyttä, sisäistä näkemystä ja yhteydenottoa. Oranssi tuo juhlallista
iloa, lämmittävä ja avomielinen. Ruskea on lujittava, selvä ja järkevä.
Tavastian omia värejä, punaista, sinistä ja keltaista ajatellen luokitukset ovat seuraavia: Sinooperinpunainen on eloisa, hikinen, meluisa ja läheinen. Ultramariininsininen on syventävä, rakenteellinen ja hallittu. Keltainen on katossa katseen vangitsija ja seinässä huomiota herättävä. Punainen on katossa raskas, hyökkäävä ja
itsetietoinen. Tummansininen on painostava, hienostunut, syventävä ja luja. Tilantunnun kannalta on tärkeää, ettei sen kaikkia pintoja rikota kuvioinneilla. Yleensä
yksi huolellisesti harkiten kuvioitu pinta voi olla hyvä esimerkiksi jonkin aulatilan tai
odotussalin piristäjänä. (Rihlama 1990, 29–31.)
Tavastian ammattikoulun yritystunnuksen värit: sininen, punainen, keltainen ja harmaa (kuvio 12) luovat erilaisia tunnelmia oppilailla opetustilanteissa.
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Kuvio 12. Tavastian yritystunnus
Kuvataiteilija Päivi Hintsanen kirjoittaa Colorian nettisivuilla paljon värioppia ja tietoa
väreistä: siniseksi maalatuissa huoneissa ihmisillä on taipumus puhua hiljempaa ja
yleensä he ovat myös rentoutuneempia ja sopuisempia. Vaaleansininen lisää luovuutta ja tehostaa toimintaa ja on siksi suosittu väri toimistoissa ja luokkatiloissa. Se
auttaa keskittymään. Keltainen vahvistaa hermoratoja. Se parantaa keskittymiskykyä ja selventää ajatukset. Keltaiseksi, oranssiksi tai punaiseksi maalatut luokkahuoneet stimuloivat oppilaita. Väriterapiassa punaisen uskotaan stimuloivan fyysistä ja henkistä energiaa. Punainen stimuloi sympaattista hermostoa ja nostaa valmiustasoa. Monet väriterapeutit käyttävät varovasti punaisia värejä: punaisessa on
paljon energiaa ja elinvoimaa, joillekin ehkä liikaa. (Väriterapia ja värien parantava
voima, 2008.)

6.3 Ideointia konsepteihin
Konsepteja suunnittelin kaksi erilaista jokaista tilaa kohden. Ensimmäinen konsepti
on painottunut kiintokalusteisiin varsinkin päärakennuksen aulassa. Konsepti on värikkäämpi kuin toinen konsepti. Värejä on paljon enemmän, mutta väreissäkin on
käytetty vain Tavastian omia värejä: sinistä, punaista ja keltaista sekä harmaata.
Lisävärinä takkahuoneeseen olen suunnitellut oranssin värin, tuomaan arvokkuutta
ja hieman juhlallisuutta. Mielestäni on myös hyvä käyttää joitakin muita värejä kuin
vain Tavastian omia tunnusvärejä, jotta ne pysyvät vahvasti ja erottuvasti ominaan
tunnusväreinään.
Pääsääntöisesti en ole muuttanut tilojen lattioita enkä kattoa. Takkatilan lattian olen
suunnitellut hiottavaksi ja lakattavaksi uudelleen, mutta muut lattiat vaativat vain
puhdistamisen. Ne ovat kuitenkin jo valmiiksi niin hyvässä kunnossa. Katot saavat
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pysyä niin kuin ovatkin jo alun perin. Lisään vain valaisimia ja takkatilan katon maalaisin mahdollisesti vaaleammaksi.
Alla olevissa kuvissa (kuvio 13) näkyvät suunnittelemani konseptit. Ensimmäinen
konsepti:
-

Huonekalut ovat värikkäitä. Huonekaluissa idea on panostaa kiintokalusteisiin.

-

Tuotteet eivät ole pohjoismaista tyyliä.

-

Kattovalaistuksessa käytettäisiin riippuvalaisimia.

-

Katos-idea

Kuvio 13. Aulan konsepti 1
Aulassa olisi kaksi ns. katosta, johon on kiinnitetty istuimia/raheja istuttavaksi. Katoksen yksi seinämä näkyy kuvassa (kuva 15) Katoksesta löytyy myös sivupöytä,
minkä saa tarpeen tullen kaadettua tai nostettua. Rahit ovat kiinnitetty katoksiin, jolloin niitä ei ole mahdollista liikuttaa kuin vain erikseen irrottamalla ne katoksesta.
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Kuva 15. Aulan pääovet, osa katoksesta sekä nurkkaus esitteille
Tämä kuva kuvastaa (kuva 17) näkymää portailta suoraan pääoville. Aulaan on jätetty selvä kulkutila ulos sekä sisälle. Liikennettä tilassa on kuitenkin suhteellisen
paljon, sillä ruokala on aulan toisessa päässä. Vasemmanpuoleiselle seinälle olen
suunnitellut säilytyslokerot oppilaita varten, mutta minulla on myös varasuunnitelma,
mikäli lokeroita ei toimeksiantajani mielestä tarvita.
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Kuva 16. Aula pääoville päin + katokset
Alla olevasta kuvasta (kuva 17) näkyvät kaksi katosta. Pidemmässä seinässä on
kiinnitettynä puinen penkki, joka kattaa jo alkuperäisen istumapaikkojen määrän.

Kuva 17. Aulan pitkä seinä
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Toisen konseptin idea (kuvio 14) on olla vähän päinvastainen kuin ensimmäinen
konsepti. Värejä en ole käyttänyt niin paljon ja rohkeasti kuin ensimmäisessä konseptissa.

-

Pohjoismaista tyyliä.

-

Huonekalut ovat liikuteltavia, mutta ne ovat kuitenkin suunniteltu niin että
niitä ei liikuteltaisi huvin vuoksi.

-

Värit ovat harmonisempia sekä rauhallisempia: mustaa, valkoista, sinistä
sekä seiniltä löytyvät keltaista.

Alla olevasta kuvasta (kuvio 9) löytyy toisen konseptin ideat tiivistettynä.

Kuvio 14. Aulan konsepti 2
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Kuvassa (kuva 18) näkyy aulan toinen konsepti. Valaistus on katossa kiinni eikä
riippuvana. Tila on paljon isomman ja tilavamman oloinen. Istumapaikkoja on jo reilusti enemmän kuin tämän hetkisessä tilassa. Penkit ovat kauttaaltaan mustia tai
tummansinisiä helpon ylläpidon takia.

Kuva 18. Aulan pääovet konsepti 2
Kuten kuvassa 19 näkyy, lyhyt seinä olisi suunnitelman mukaan keltainen. Halusin
keltaista tilaan, koska se on piristävä väri koulun tiloissa, ja se on yksi Tavastian
väreistä ja seinällä sillä ei ole mahdollisuutta likaantua niin helposti kuin esimerkiksi
penkeissä. Lisäksi sanotaan, että keltainen sävy vahvistaa opiskelijoiden hermoratoja sekä stimuloi opiskelijoita. (Väriterapia ja värien parantava voima, 2008.)
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Kuva 19. Aulan lyhyt seinä
Esitenurkkaus on tärkeä osa aulaa, ja se vie yllättävän paljon tilaa. Esitteitä on pidettävä pääovien läheisyydessä, joten suunnittelin ne toiselle puolelle kuin ensimmäisessä konseptissa (kuva 20). Sieltäkin löytyy vastapainoksi keltaista väriä, joka
on helppo pitää puhtaana esitteiden takana. Lisäksi haaveilen yhdestä rahista keltaisena väripilkkuna muiden tummien istuimien joukossa.
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Kuva 20. Aulan esite nurkkaus
Autopuolen ensimmäisen konseptin (kuvio 15) tein helposti ja edullisesti toteutettavaksi muita opiskelijoita hyödyntäen. Konseptissa käytetään valmiiksi tilassa olevia
jakkaroita, sillä ne ovat hyväkuntoisia ja melko uusia. Autopuolelta löytyy paljon vanhoja auton osia kuten auton renkaita, joista voisi tehdä esimerkiksi pöydän taukotilaan opiskelijoille. Puualan opiskelijat voisivat käyttää NCN-laitetta, jolla he tekisivät
seinälle esimerkiksi ison taulun, jossa olisi jotakin autoalaan liittyvää, kuten auton
merkin. Laitteella tekeminen on helppoa ja jämäpaloja löytyy aina.
Mikäli puualan oppilaita ei houkuta lähteä askartelemaan autoalan opiskelijoita varten, voisi vanhoja rekisterikilpiä ripustaa seinälle ja tehdä niistä taideteoksen.
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Kuvio 15. Autopuolen B konsepti 1

Päätyseinän suunnittelin harmaaksi, sillä läheisyydessä on luokkatiloja, joissa seiniä on maalattu harmaalla sävyllä. Istumapaikkoja löytyy runsaammin tästä konseptista kuin toisesta konseptista. Valaistus jäisi niin kuin se oli jo aikaisemmin, mutta
lisäisi vain valoja esimerkiksi ikkunan ja sohvien yläpuolella. Lisäksi valon lisäisin
pöydän yläpuolelle. Pöydän nostaisin baaripöydän tasolle, koska opiskelijoilla on
tapana heittää jalat pöydälle ja maata tilassa opiskelun sijasta. Pöytä olisi lasia, sillä
se on helppo pitää puhtaana sekä autoalan opettaja ehdotti minulle lasista pöytää,
kestävyytensä ja helpon ylläpidon takia. Jakkarat voisivat olla samat kuin nykyiset,
sillä niissä ei ole mitään vikaa. Mikäli ideaan saisin lisätä puualan opiskelijoiden töitä
tai vanhoja rekisterikilpiä, sijoittaisin ne varmaankin kuvassa (kuva 21) näkyvään
oikeanpuoleiseen seinään.

55

Kuva 21. Taukotilan näkymä sisään tultaessa
Kuvassa (kuva 22) olevalle seinälle nostaisin hyllyn, johon saisi nykyiset tavarat/esineet, joita tilassa on reilusti. Tilassa on esimerkiksi vanhoja auton osia, joitakin kirjoja ja muita tarvikkeita, joiden tarkoitus on motivoida opiskelijoita. Valitettavasta
tällä hetkellä niitä ei vain juuri edes näe, sillä edessä on niin paljon muuta tavaraa.
Nostaisin hyllyn irti maasta, sillä tilan ylläpito ja siivous olisi helpompaa. Seinä maalattaisiin punaiseksi, sillä yksi tehosteseinä sopisi tilaan sekä lisäisi opiskelijoiden
viihtyvyyttä. Tilan pääovet ovat myös punaiset. Punaista toistaisin myös mahdollisesti pöydän jaloissa.
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Kuva 22. Hylly vanhoille autonosille ja muille oppimateriaaleille
Autopuolen toinen konsepti (kuvio 16) on suunniteltu samalla tyylillä kuin aulan toinen konsepti. Idea on olla pohjoismainen, harmoninen, rauhallisia värejä käyttäen
sekä liikuteltavia kalusteita suosien.

Kuvio 16. Autopuolen B konsepti 2
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Pöydän pitäisin edelleen korkeana ja sijoittaisin sen lähelle ikkunoiden läheisyyteen
hyödyntäen päivän valoa niin kuin kuvassa (kuva 23) näkyy. Oikeanpuoleiselle seinälle sijoittaisin hyllyjä lattiasta lähes kattoon asti. Säilytystilaa on ehdottomasti
enemmän kuin ensimmäisessä konseptissa.

Kuva 23. Taukotila sisään tultaessa konseptissa 2
Punaisen värin lisäksi suunnittelin sohvaseinälle maalauksen. Maalausta en ole
päättänyt, kuvassa on vain esimerkki siitä mitä se voisi olla. Väriltään kuitenkin ehdottaisin mustavalkoista, sillä se tekisi tilasta harmonisen punaisen ja vihreiden värien joukossa. Esimerkkimaalaus seinällä näkyy alla olevassa kuvassa (kuva 24).
Opiskelijat toivoivat tilaan juoma-automaattia, joten annoin sille mahdollisuuden
mahtua tilaan. Istumapaikkoja on vähemmän kuin toisessa konseptissa, mutta se ei
välttämättä ole huono asia. Opettajan mukaan opiskelijat viihtyvät liiankin hyvin taukotilassa jo valmiiksi, jolloin istumapaikkoja ei kuulemma tarvitsisi olla liikaa.
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Kuva 24. Taukotilan seinämaalaus idea
Autopuolen pienempi taukotila on pieni (kuvio 17). Suunnittelin tilaan vain istumapaikkoja, sillä niitä siellä oli jo entuudestaan. Pääovet ovat sielläkin punaiset. Lattia
on harmaa linoleumi. Tila on aivan autokorjaamon hallin vieressä, joten opiskelijat
oleskelevat täällä eniten työvaatteillaan. Tämä vähän vaikeutti huonekaluvalintoja,
mutta päädyin nahkaisiin sohviin, jotka soveltuvat sekä ulko- että sisäkäyttöön. Värit
huonekaluissa ovat lähinnä mustaa, ehkä muutaman punaisen rahin voisi lisätä tilaan.
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Kuvio 17. Pienemmän autopuolen A aulan konsepti 1 & 2
Tuulikaapin haluaisin päällystää sisustustarralla, mutta vain ne kohdat, joissa ei ole
ikkunaa. Ikkunaseinän maalauttaisin harmaaksi, sillä harmaa löytyy myös luokkatiloista. Toteutus näkyy alla olevassa kuvassa (kuva 25). Ikkunoiden väliin lisäisin
samanlaiset valaisimet kuin toisessa taukotilassa tuomaan lisää valoa pimeisiin päiviin. Tilat ovat onneksi suhteellisen valoisia, sillä ikkunoita on paljon. Suomessa pimeää aikaa on kuitenkin paljon enemmän kuin valoisaa aikaan.
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Kuva 25. Pääovet taukotilaan.
Alla olevassa kuvassa (kuva 26) näkyvä auton kuva on leikattu kolmeen eri osaan.
Tarkoitus on peittää koristetarroilla ikkunat. Ikkunoiden toisella puolella on opettajien pieni työtila, mutta työtilan ovessa on jo iso ikkuna, jonka luulen riittävän. Tarrat
voisivat tietenkin olla sellaisetkin, että opettajat näkevät ulos, mutta opiskelijat eivät
näe opettajien tilaan.
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Kuva 26. Idea joka peittäisi ikkunat
Kuvassa 27 näkyvät penkit ja jakkarat. Tilasta löytyisi istumatilaa ainakin noin 14
oppilaalle.

Kuva 27. Näkymä autokorjaamon hallin puolelta
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Takkahuoneiden konseptit ovat samalla tavalla suunniteltuja kuin aulan konseptit.
Ensimmäinen konsepti on vaalea ja skandinaavinen (kuvio 18). Kahdelle seinälle
suunnittelin vaalean tiilitapetin. Toinen olisi hieman punavoittoinen ja toinen lämpimän valkoinen. Kokouspöydän olen valinnut niin, että sen saa nostettua ylemmäs
seisovaksi pöydäksi tarvittaessa. Tuolit ovat valkoisia, toinen nahkalla päällystetty
toinen muovinen. Takkatilan valaistus on jo entuudestaan todella ihana ja tunnelmallinen, joten lisäisin mahdollisesti vain jalkalampun.

Kuvio 18. Takkatilan konsepti 1
Takan päällystäisin valkoiseksi. Esimerkkinä takka näkyy kuvassa (kuva 28). Takka
on enemmän tunnelmanluojana, sisälle voisi mahdollisesti, vaikka asetella kynttilöitä, mutta käyttöön takkaa ei tarvita. Takkatilan lattia hiottaisiin ja lakattaisiin uudelleen. Lattia on vanha ja hiukan kulunut, mutta muuten erittäin hyvässä kunnossa.
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Kuva 28. Takkahuoneen takka nurkkaus konsepti 1
Sohvaryhmän taakse sijoittaisin akustiikkataulun, pienentämään tilan ääniä sekä
tuomaan tunnelmaa (kuva 29). Toisena vaihtoehtona olen suunnittelut seinälle mahdollisuuden heijastaa tykillä kuvaa, mikäli tarvetta olisi sellaiseen. Huonekaluihin
olen valinnut puunsävyä, koska se sopii takkahuoneen tunnelmaan. Oranssit istuimet lisäisin tuomaan väriä ja oranssi on yksi juhlallisimmista ja arvokkaimmista väreistä ja se sopisi Tavastian väreihin.
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Kuva 29. Takkahuoneen oleskelu nurkkaus konsepti 1
Takkahuoneen toinen konsepti on sävyltään kovin mustavalkoinen (kuvio 19). Seinään olen suunnittelut 3D-paneelin. Vaihtoehtoja on runsaasti, mutta tässä on kaksi
erilaista vaihtoehtoa. Muodoltaan paneeli olisi aaltomainen, pehmeä ja toistuva. Väreiltään paneelit olisivat tummat, sillä paneeli tulisi vain kahdelle seinälle ja tummassa pinnassa pöly ja lika näkyisivät huonommin.
Tässä konseptissa on mahdollista käyttää Aallon tuoleja, jotka tilasta löytyvät jo valmiiksi. Olen valinnut niille sopivan sohvapöydän Muutolta. Toinen vaihtoehto on
tumma nahkasohva ja siihen yhdistettynä esimerkiksi modernit keinutuolit. Tämä
olisi moderni ja pehmeä vaihtoehto takkahuoneeseen.
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Kuvio 19. Takkatilan konsepti 2

Alla oleva kuva (kuva 30) kuvastaa mustavalkoista takkatilaa. Toisessa konseptissa
kokouspöydäksi olen valinnut pöydän, jonka saisi taitettua yhteen, jolloin se veisi
pienimmillään todella vähän tilaa. Pöydän seuraksi minulla on kaksi erilaista vaihtoehtoa: toinen on muovinen kasattava tuoli ja toinen on pyörivä nahkainen tuoli. En
tiedä vielä, kuinka tärkeää takkatilassa on tilan monikäyttöisyys. Onko tilassa kuinka
suuri tarve esimerkiksi saada isompaa tyhjää tilaa niin, että kokouspöytä tai tuolit
täytyisi saada kasattua pois alta.
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Kuva 30. Takkatilan kokouspöytä konsepti 2
Konseptissa takka uudelleen käsiteltäisiin myös vaaleaksi. Takan taakse maalattaisiin tumma seinä, tuomaan vaaleaa takkaa eteenpäin ja enemmän näkyviin. Kuvassa (kuva 31) olen yhdistänyt nahkasohvan sekä vanhat Alvar Aallon nojatuolit.

Kuva 31. Takkatilan takkanurkkaus konsepti 2
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6.4 WORKSHOP
Tapasin toimeksiantajani sekä autopuolen taukotiloista vastuussa olevan Riikka Riihimäen erikseen. Tapaaminen järjestyi onneksi suhteellisen helposti. Lopullisen
suunnitelman esittelemisessä pyrimme järjestämään tapaamisen, missä olisimme
kaikki paikalla sekä lisäksi hankkeen rahoittaja eli taloudesta vastaava henkilö.

6.4.1

Workshop menetelmänä ja workshopin toteutus

Workshopin toteutin kahvikupin äärellä Tavastian kahviossa. Keskustelimme konsepteistani sekä niiden positiivisista sekä negatiivisista puolista. Vein asiakastapaamiseen kaikki luonnokseni konsepteista, pohjakuvat sekä mahdollisia tuote ehdotuksiani ja valmiiksi renderoidut kuvani. Esittelin ideani yksityiskohtia myöten ja
kysyin ideoideni hyviä ja huonoja puolia. Näin keskustelimme siitä, miksi jokin, esimerkiksi kaluste, olisi hyvä tilassa ja miksi jotakin ideaa täytyisi parantaa tai jopa
vaihtaa.

6.4.2

Tulkinta

Toimeksiantajani oli erittäin iloinen nähdessään suunnitelmani. Hän ei tyrmännyt
mitään, pyysi pitämään mahdollisimman paljon suunnitelmista vielä aukinaisena,
jotta mitään ei suljettaisi pois suunnitelmasta. Näin olisi helpompi ehdottaa isommallekin päällikölle suunnitelmia. Lisäksi kertasimme vielä toimeksiantajani kanssa,
että teen huonekortit, tuotelistat sekä valmiit pohjakuvat suunnitelmista.
Aulan suunnitelmista hän piti ehkä enemmän ensimmäisestä konseptista, mutta ei
halunnut sulkea pois toistakaan. Katosideasta hän piti. Lokeroita hän ei poissulkenut, vaikka niille ei juuri nyt käyttöä olisi. Toisaalta taas, jos lokerot olisivat esimerkiksi poleteilla toimivat, voisivat lokeroita käyttää vierailevat osapuolet koululla opiskelijoiden lisäksi. Ideastani koota akustiikkapaneeleista kuvio seinälle hän sulki pois,
sillä pehmeät akustiikkapaneelit eivät varmasti kestäisi opiskelijoiden käyttäytymistä
ja lopulta tulimme siihen tulokseen, että tavarat varmasti hiljentäisivät jo tilaa valmiiksi ja itsehän opiskelijat meteliä pitävät.
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Takkahuoneesta sain eniten palautetta. Liian tumma takkahuone on suljettu pois,
joten vaaleita sävyjä pitäisi käyttää. Takkaa en saa päällystää/käsitellä uudestaan.
Kuvassa (kuva 32) näkyvä takka edustaa koko Tavastian rakennuksien vanhaa arkkitehtuuria ja sitä olisi tärkeä kunnioittaa tilassa. Vanhoja Alvar Aallon tuoleja
voimme käyttää ja koulutuspäällikön kanssa keskustelimme, että ne voisi oikeastaan päällystää uudestaan koululla pellavan väriseksi. Näin saisimme säilytettyä jotakin vanhaakin. Takkatilan värit ovat vain väärät tällä hetkellä ja ne täytyisi osata
sisustaa niin, että ne toisivat vanhan takan enemmän esille. Tiilimäinen tapetti suljettiin pois, sillä Tavastiassa on tapana tehdä aitoja asioita eikä semmoista, joka
näyttää vain aidolta! Tämän takia kallistun 3D-paneeliin, sillä se on turvallinen, muodoltaan aito ja helposti asennettava vaihtoehto.

Kuva 32. Takka
Koulutuspäällikölle esittelin autopuolen suunnitelmani. Hänellä oli aika paljon uutta
kerrottavaa, jota minä en edes tiennyt. Seinämaalaus oli hyvä idea, sillä sellainen
oli jo tilattu taukotilaan, mutta kuvaa siihen ei ollut vielä päätetty. Autopuolen taukotilan toinen lattia pitäisi myös vaihtaa, sillä sen puhdistaminen täytyisi olla helpompaa. Sain jo valmiiksi vastauksen, että lattian kuuluisi olla vinyylilattia ja tumman
värinen. Muuten tiloissa saakin olla musta linoleumi lattia. Mitään hyllyjä/säilytystilaa
taukotiloihin ei tarvitse, mutta saa olla. Rekisterikilpitapetti oli hieno idea, opiskelijat
varmasti tykkäisivät siitä, sillä se on värikäs ja vähän rokkimainen (Riihimäki 2016,
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4). Rekisterikilpitapetti saattaisi sopia jopa luokkahuoneisiin, hän ehdotti. Kaikki kalusteet täytyisi olla helposti uudestaan verhoiltavissa, sillä koulussa he tekevät sitä
jatkuvasti. Vanhat jakkarat ovat Martelasta, ja ne ovat noin 5 vuotta vanhoja, mutta
ne saavat jäädä taukotilaan, jos haluan. Korkea pöytä olisi tilaan paljon parempi kuin
matala vaihtoehto, sillä se tosiaan välttäisi oppilaiden jalat pöydällä -makaamisen.
Lisäksi pohjasuunnitelmista hän piti enemmän vaihtoehtoa, jossa korkea pöytä olisi
ikkunaa vasten ja tuoleja oleskelua varten olisi vähemmän. Valaistusta täytyisi ehdottomasti saada tilaan lisää, sillä tilat eivät ole talvisaikaan valoisia aivan niin kuin
arvelinkin.
Esittelin koulutuspäällikölle myös aulan ja takkahuoneen suunnitelmat. Takkahuoneesta hän oli hyvin samaa mieltä kuin Toimeksiantajani. Ainoastaan lattianvaihtoa
hän ehdotti sinnekin. Lisäksi tykkiseinän hän halusi takan puoleiselle seinälle, jota
en ollut itse edes ajatellut. Aulasta hän ehdottomasti piti enemmän ensimmäisestä
konseptista. Hän kuitenkin ehdotti, jos esitteet/info-piste tulisikin katoksen päätyyn
heti etuovien eteen. Mielestäni idea ei ole huono. Lisäksi hän ehdotti, jos katos olisikin läpinäkyvä tai jotenkin muuten ilmavampi. Koulutuspäällikkö myös kyseenalaisti katosideaa sen verran, että todennäköisesti opiskelijat alkaisivat säilyttää katoksen katolla pulloja ja muita tölkkejä, jolloin sen siivous olisi työläämpää. Sivussa
olevasta puisesta tuolista hän tykkäsi niin kuin toimeksiantajanikin. Aulan kalusteista hän sulki pois kaikki kokonaan verhoiltavat kalusteet, sillä ne eivät kestäisi
tilassa. Hän ehdotti puoliksi puisia raheja, joiden istuinosa olisikin vain kangasta ja
jonka he voisivat koulussa verhoilla itsekin.

6.5 Jatkokehittämistä
Takkatilan suunnittelen paljon vaaleammaksi ja skandinaavisemmaksi kuin konseptini. Koska Artekin tuolit säilytetään tilassa, haluan myös tyylin olevan niiden mukainen. Takka vain puhdistetaan ja takkaan lisätään lasitukset, jotka tekevät siitä arvokkaamman näköisen. Tehostevärinä pidän takkatilassa edelleen oranssin, sillä
siitä toimeksiantajani sekä koulutuspäällikkö pitivät. Se ei ole mikään Tavastian väreistä, mutta silti sopii väreihin. On hyvä käyttää jotain muutakin väriä, niin Tavastian
omat värit pysyvät vahvoina symboleina.

70

Kuvio 20. Kulkuväylä päärakennuksen aulassa
Päärakennuksen aulaa minun täytyi miettiä vielä paremmin kulkemisen takia. Kuten
kuvassa (kuvio 20) näkyy, suunnittelemani kalusteet ovat kääntymiskohdassa kulkuväylän tiellä. Niinpä tulen siirtämään sisustusta hiukan pääoville päin. Huonekalusteellisesti käytän suunnittelemaani katosideaa, mutta vaihdan rahit sellaisiksi,
että koulun olisi ne helppo itse verhoilla. Lisäksi panostan valaistukseen, sillä en
halua aulasta tulevan synkkä katoksien tilanviennin takia.
Autopuolen taukotilat saivat aika lailla uudet ajatukset. Onneksi jotkut suunnittelemistani asioista olivat jo valmiiksi mietittyjä ja jopa tilattuja, joten kaikki suunnittelemani ei mennyt turhaan. Lattian vaihto tuli aika yllätyksenä, mutta onneksi siihenkin
sain aika suorat vastaukset millainen lattian kuuluisi ja tulisi olla. Seinämaalauksen
sain itse etsiä, mutta luulen kyllä, että se tullaan vielä vaihtamaan koulun henkilökunnan mielipiteiden mukaan. Ei sillä, että kuvani olisi huono vaan luulen siihen
olevan jo aika tarkka idea itse henkilökunnalla, mutta en nyt vain saanut sitä itselleni.
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7 LOPULLINEN TILASUUNNITELMA
Lopullisista suunnitelmista löytyy joistakin kaks eri vaihtoehtoa kalusteiltaan toteuttaa ideani, koska toimeksiantajani pyysi sitä. Olen karsinut pohjaratkaisuista vain
yhden kutakin tilaa vasten, sillä se olisi vienyt liikaa aikaa alkaa tehdä kahta oikeasti
toimivaa pohjaratkaisua kalusteineen tiloihin.

7.1 Aula
Tavastian värit näkyvät merkittävästi päärakennuksen aulassa. Lisäksi heidän toimintansa tulee infopisteellä varmasti vieraallekin kävijälle selväksi. Sisustus ja tilajaot edesauttavat opiskelijoita ryhmittymään ja tarvittaessa tilassa voidaan varmasti
järjestää jotakin toimintaakin. Runsas värinkäyttö tilassa myös tärkeässä osassa,
jolloin opiskelija pääsee luokkahuone tunnelmastaan ulos ja unohtaa hetkeksi opetushetket.
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Kuvio 21. Päärakennuksen aulan kulkuväylä
Lisäksi aula on helppo ylläpitää, ergonomia on tarpeeksi hyvä taukotilaan ja yksi
mikä onkin Tavastian tärkeimpiä arvoja – aula on esteetön. Kaikki ovat tervetulleita.
Aulan (kuvio 21) pohjaratkaisussa siirsin sekä pienensin takana olevaa katosta.
Etummaista sen sijaan suurensin ja siirsin hiukan vasemmalle. Näin kulkuväylä on
tilavampi ja kulkeminen on helppoa.
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Kuva 33. Aulan pääovilta sisään näkymä
Kuvassa 33 näkyy aulan näkymä suoraan pääovilta sisään tultaessa. Oikealle seinälle jäävät säilytyslokerot, jotka toimivat esimerkiksi poleteilla tai salasana-systeemillä. Näin lokeroita voivat käyttää kaikki, ja varsinkin lokerot ovat hyvä vieraileville
osapuolille. Lisäksi aulasta on ovi suoraan liikuntasaliin, jolloin henkilökohtaiset tavarat voidaan jättää lukkojen taakse eikä tavaroita tarvitse kantaa mukanaan liikuntasaliin.
Kuvassa 34 näkyy Riihimäen ehdotus infopisteestä, joka sijoitettaisiin suoraan pääsisäänkäynnin eteen. Aulassa on aikaisemmin ollut infopiste ikkunallisessa kaaressa, joka näkyy kuvan (kuva 34) oikeassa laidassa. Aula on kuitenkin tarkoitus
remontoida niin, että tämä infopiste poistetaan, jolloin uudelle olisi suuri tarve. Uudelta infopisteeltä löytyisi esitteitä, infopisteen toiselta puolelta seinää löytyisivät loput esitteet. Lisäksi infopisteeltä löytyisi tietokone, jolla esimerkiksi opiskelijat voisivat kirjautua kursseille tai uudet hakijat voisivat esimerkiksi tulla infopisteelle hakemaan neuvoja ja tällöin tähän paikkaan olisi helppoa sopia tapaaminen.
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Kuva 34. Infopiste
Rappusista alas tultaessa näkymä olisi tämä kuin kuvassa 35. Säilytyslokerot jäisivät liikuntasalin ovien viereen, lisäksi ne olisivat heti pääovien vieressä, jolloin ihmiset voivat jättää arvotavaransa suoraan siihen. Ilmoitustaulu muuttaisi vain muotoaan vanhasta mallistaan ja säilyttäisin sen samassa paikkaa kuin aikaisemmin, sillä
patteria ei voi siirtää eikä sitä voida poistaa. Sijoitin kuitenkin istuimet patterin viereen, sillä patterin ei pitäisi häiritä vieressä istumista ja istumapaikkoja tilaan todella
tarvittiin lisää.
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Kuva 35. Keltainen seinämä lokeroilla + patteri
Ruokalasta tultaessa aulaan päin oikella seinällä (kuva 36) olisi pitkä kiinteä penkki,
joka on valmistettu puusta ja pintakäsitelty niin, että se kestäisi käytön sekä olisi
helppo ylläpitää. Seinä jää täysin valkoiseksi. Valkoinen seinä tekee tilasta
harmonisen ja voimistaa vain keltaisia seiniä, jotka tilasta löytyvät.
tuoteluettelo sekä huonekortti löytyvät liitteestä 6. Liite 6.

Aulan
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Kuva 36. Pitkä penkki + katokset

7.2 Takkahuone
Takkahuone sai viimeiseen suunnitelmaansa paljon muutoksia. Päädyin kokouspöytään, jonka saa nostettua sähköisesti tarvittaessa seisomatasolle. Lisäksi pöytään saisi lisävarusteena pistokkeet. Tuoleiksi valitsin valkoiset muoviset kasattavat
tuolit, jotka ovat helppo pistää sivuun tarvittaessa. Vaikka toimeksiantajani ei nähnyt
niin tärkeäksi kuin koulutuspäällikkö, että takkahuoneen kalusteet olisivat helposti
kasattavia tai muunneltavia, on se minusta tärkeä osa ja iso plussa takkahuoneessa. Minusta on tärkeää miettiä tulevaisuutta, vaikka tilaan ei juuri nyt tarvitsisi
sellaista mahdollisuutta, niin joku toinen päivä tilalle ehkä keksitään toinen käyttötarkoitus, jolloin kalusteiden kasaaminen tai muunneltavuus voivat olla merkittävä
asia. Kuvassa 37 näkyvä oranssi taulu, kuvastaa kohtaa mihin haluaisin asentaa
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oranssin seinävalaisimen tuomaan väriä sekä tunnelmaa. Kaikki rahit jätin kuvissani
sivuilta puunvärisiksi, sillä se sopisi minusta tilaan. Se on helppo ylläpitää sekä puhdistaa. Ne ovat helppo maalata myöhemmin uudestaan, kun niissä näkyvät kulumat
tarpeeksi. Lisäksi puunsävy tekee tilasta skandinaavisen ja ympäristöläheisen.

Kuva 37. Takkahuoneen sisääntulo
Kuvassa 38 näkyy pylvään ja seinien väliin rakennetut hyllyt. Haluaisin, että ne rakennettaisiin sen näköisesti kuin ne olisivat siinä aina olleet. Hyllyihin lisäisin valot
tuomaan niitä enemmän vielä esille. Toimeksiantajani ja koulutuspäällikön mukaan,
takkatilassa ei tarvita säilytystilaa, mutta itse uskon sen olevan tarpeen. Olen poistanut tilasta merkittävän paljon jo säilytystilaa, joten on luonnollista ja tarpeellista
myös pitää siellä sitä.
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Kuva 38. Takkahuoneen uusi hyllykkö
Päädyin pitämään Alvar Aallon tuolit, jotka näkyvät kuvassa 39. Tuolit vain päällystettäisiin pellavan värisellä vyöllä nykyisen mustan vyön tilalle. Tämäkin onnistuu
koululla pintamateriaalin ja tekstiilin puolella. Sohvan valitsin myös Artekilta luomaan yhtenäistä kokonaisuutta.

Kuva 39. Takkahuoneen oleskelupiste
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Kuvassa 40 näkyvä seinä on jätetty vaalean beigeksi, sillä se tuo mielestäni vanhan
takan parhaiten esiin ja mahdollistaa tykin kuvan heijastamisen seinälle.

Kuva 40. Takkahuoneen takkaseinä
Seuraava kuva 41 sekä kuvio 22 on tarkennus hyllykkö-klaffipöydästä, jonka olen
suunnitellut takkatilaan. Tuotetta en löytänyt juuri noilla mitoilla valmiiksi ostettavana, mutta sellaisen teettäminen ei ole vaikeaa. Tarkoitus on, että klaffipöydän saa
tarvittaessa nostettua, mutta muuten se voi olla alhaalla, jolloin se vie vähemmän
tilaa. Hyllyt ovat kevyen näköiset eivätkä edes tyhjänä näytä turhilta. Suuremmassa
illanistujaisessa hyllyillä voi olla käyttöä.
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Kuva 41. Kuva takkahuoneen keittiöseinämästä

Kuvio 22. Takkahuoneen keittiöseinän seinäprojektio
Pohjaratkaisu (kuvio 23) on hyvin samanlainen kuin toinen konsepteistani. Takkahuoneen haastavin osuus oli ehdottomasti mielestäni oikeiden värisävyjen ja muotojen löytäminen tuomaan takkaa ja takan tuomaa arkkitehtuuria esille. Tuoteluettelo sekä huonekortti löytyvät liitteestä 7. Liite 7.
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Kuvio 23. Takkahuoneen pohjapiirustus

7.3 Autopuolen taukotilat
Autopuolen taukotilat menivät kummatkin eniten uusiksi tai ainakin sain aivan loppumetreillä niin paljon uutta informaatiota, että koko suunnitelma tuntui menevän
uusiksi. Korkea pöytä pidettiin suunnitelmassa ja penkkejä vähennettiin isommassa
taukotilassa. Päätimme koulutuspäällikön kanssa, että suunnitelmassa isompi tila
voisi olla enemmän vain opiskelukäyttöön, ei niinkään opiskelijoiden oleskeluun. Iso
seinämaalaus pidettiin, sillä sehän oli jo valmiiksi tilattu. Kuvan päätin siihen itse,
luulen kuvan motivoivan opiskelijoita suurempaan maailmaan sekä punainen ralliauto oli koulutuspäällikön toive seinämaalaukseen. Lisäksi uskon kuvan olevan
helppo maalata siihen. Korkea pöytä sekä seinämaalaus näkyvät kuvassa 42. Tuoteluettelot sekä huonekortit taukotiloihin löytyvät liitteestä 9. Liite 9.
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Kuva 42. Autopuolen B sisustussuunnitelma
Jakkarat pidin vanhoina, ne ovat helppo verhoilla uudestaan koulussa, joten en näe
syytä miksi ne täytyisi vaihtaa. Vasemmanpuoleiselle seinälle (kuva 43) suunnittelin
rekisteritapetin. Ajattelin sen olevan ensin kovin kirjava, mutta opiskelijat pitävät väreistä ja taukotilan kuuluukin olla värikäs, jolloin se on myös pedagogisesti hyvä.

Kuva 43. Autopuoli B
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Taukotilan pohjaratkaisuista tämä (kuvio 24) oli paljon parempi kuin toisen konseptin pohjaratkaisu, sillä tähän mahtui tuoleja ja istumatilaa vähemmän sekä pitkää
pöytää pystyi suurentamaan hiukan! Lipastot ja muut säilytyslokerot poistin tilasta,
sillä niille ei ole tarvetta. Oikealle seinälle asetin kaksi penkkiä, jotka löytyvät tilasta
jo entuudestaan. Niille opiskelijat voivat istua likaisemmillakin vaatteilla. Päätyseinämältä löytyi juoma-automaatti, jonka opiskelijat toivoivat ja joka jo valmiiksi tilasta
löytyikin.

Kuva 44. Taukotilan näkymä sisään tultaessa
Mielestäni autopuolen taukotilassa tulee hyvin selväksi, minkä alan opiskelijat tilaa
käyttävät. Tila on värikäs, mutta myös tumma, jolloin kaikki lika ei näy tilassa saman
tien. Hyvällä vaijerivalaistuksella tila ei tule kuitenkaan olemaan synkkä! Punainen
päätyseinä huoneessa on aika raju, mutta se aistii myös väriopin mukaan itsetietoista tunnelmaa. Lisäksi punaisella sävyllä on pienessä pinta-alassa hyviä vaikutuksia oppilaisiin, niin kuin olen opinnäytteessäni jo aikaisemmin kertonut. Taukotilat
ovat lisäksi toiminnallisia tai ainakin sisustuksessa näkyy liikettä jo seinämaalauksen avulla. Uskon myös, että opiskelijat tulisivat pitämään tilasta.
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Kuvio 24. Autopuolen (B) pohjapiirustus
Kuvat 41 ja 42 ovat pienemmästä autopuolen opiskelijoiden taukotilasta. Suunnittelin sinne saman tapetin kuin toisessakin taukotilassa yhdistämään tiloja, vaikka ne
aivan eri kohdassa rakennusta ovatkin, mutta tilaa käyttävät opiskelijat ovat samoja.
Kolmeen ikkunaan, jotka näkyvät kuvassa 41 suunnittelin koristetarran johon tulisi
valokuva punaisesta autosta. Punainen auto sopisi sisäänkäynnin oviin sekä toisi
väriä ja liikettä tilaan.
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Kuva 45. Autopuolen A oleskeluaula

Kuva 46. Autopuolen A aulan rekisteritapetti
Pienemmän taukotilan pohjaratkaisu sai lopulta aika merkittävän muutoksen, vaikkakin kalusteet ovat kaikki vanhoja. Puupenkit ovat vanhoja, tarkoitus olisi vain putsata ja maalata ne uudelleen. Nojatuolit sekä kahdenistuttava sohva päällystetään
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uudelleen mustalla paloturvallisella kankaalla. Nojatuolien ja kahdenistuttavan sohvan säilyttäminen ja päällystäminen uudelleen oli koulutuspäällikön ehdotus, ja mielestäni uudelleen päällystämällä saadaan kyllä ilmettä jo muutettua paljonkin. Tila
on käytännössä jaettu kolmeen erilaiseen istuin ryhmään, mikä mahdollistaa opiskelun myös tilassa. Tila on kuitenkin hyvin pieni, joten yhteinen ryhmäkokoontuminenkin tilassa on mahdollista.

Kuvio 25. Autopuolen (A) pienempi taukotila
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8 Lopullisten tilasuunnitelmien esitteleminen ja esittelyn
toteutus
Esittelin lopulliset tilasuunnitelmat 22.4 perjantaiaamuna. Toimeksiantajani oli varannut pienen auditorion esittelyä varten. Tein tilasuunnitelmista yhden laajan Power Point esityksen sekä tulostin tuoteluettelot sekä huonekortit toimeksiantajalleni.
Lopullista esittelyä olivat kuuntelemassa toimeksiantajani, koulutuspäällikkö sekä
taloudesta vastaava johtaja.
Esittelin jokaisen tilan erikseen ja aina yhden esitellyn tilan jälkeen he kommentoivat
suunnitelmiani sekä siinä yhdessä pohdimme mikä voisi olla vielä parempi vaihtoehto ja miten suunnitelmani voisi toteuttaa. Esitin ensin pohjaratkaisut sekä huonekortit, jolloin kerroin minkälaiset pintamateriaalit sekä värit olin ajatellut tilaan. Pohjakuvien läpikäynnin jälkeen kerroin tuotteet sekä valaistuksen, jotka olin valinnut ja
lopuksi näytin vielä renderoidut kuvat tiloista, jotka olin ottanut ArchiCadilla.

8.1 Lopullisen tilasuunnitelman palaute aulasta
Päärakennuksen aulasta sain enimmäkseen myöntäviä ja positiivisia kommentteja.
Kalustevalinnat olivat osuneet toivotuiksi. Istuimet, joita ehdotin ja jotka tuoteluettelosta löytyvät, olivat hyviä ja helposti uudelleen verhoiltavia. Ainoastaan korjattavaa
palautetta tuotteista sain, että istuimet voisivat olla kapeampia. Varsinkin ne, jotka
teetettäisiin erikseen, sillä kapeat istuimet vähentäisivät opiskelijoiden makaamista
aulassa.
Tilasuunnitelmaan jätin kaksi katosta ja ne olivat sijoitettu nyt hyvin ja tilassa pysyi
hyvä sekä tilava kulkuväylä. Valaistuksessa ehdotin katon vaihtamista tasaiseen
valkoiseen upotetuilla CLASSIC-LED valoilla tai sitten vanhaan kattoon lisäämällä
erilaiset ja suuremmat valot nykyisten pyöreiden upotettujen valaisimien paikalle.
Vanhaan kattoon valaisimien vaihtaminen kuitenkin tekisi todennäköisesti katosta
hiukan rikkonaisen ja vanhojen valaisimien paikat olisi välttämätöntä täyttää uusilla
valaisimilla ja lisäksi kattoon täytyisi tehdä vielä lisää aukkoja uusille lisävalaisimille.
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Lisäksi perustelin uutta kattoa sopivan paremmin katosten kanssa, jolloin katoksen
katosta voisi heijastaa epäsuoraa valoa aulan kattoon.
Lupasin tehdä aulaan vielä muutaman uuden väriehdotuksen. Keltainen seinä todettiin todella värikkääksi, mutta ei huonoksi. Minua pyydettiin vielä tekemään kuva
siitä, jos seinä olisikin punainen (kuva 47). Katoksen toisen puolen seinämät muutan
valkoisiksi, jolloin saadaan keltaista vähän vähennettyä. Itse olen kuitenkin keltaisen
värin valinnut tutkimusten mukaisesti, joista olen jo puhunut aikaisemmin opinnäytetyössäni. Keltaisella on mielestäni enemmän positiivista vaikutusta taukotiloissa
ja oppisympäristössä kuin punaisella sävyllä, mutta ymmärrän silti asiakkaan toiveen ja toteutan ne.

Kuva 47. Punaisella seinällä

8.2 Lopullisen tilasuunnitelman palaute takkatilasta
Takkatilastakin sain vain myöntäviä ja positiivia kommentteja ja muutaman parannus ehdotuksen. Kalustevalintani olivat hyviä ja sopivat tilaan hyvin. Ainoastaan
keittiön klaffipöydän vieressä suunnittelemani hyllykön tilalle pyydettiin kaappia
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(kuva 38). Silloin se olisi paremmin hyödynnettävissä, kaappiin voisi laittaa esimerkiksi liinavaatteita eivätkä ne pölyyntyisi niin helposti ja ne olisivat poissa näkyvistä.
Muuten tilaan ei todella säilytystilaa tarvitsi.

Kuva 48. Takkatilan kaappi hyllyjen tilalle
Pintamateriaalivaihtoehdot olivat myös hyviä. Vaalean beigestä seinästä pidettiin
sekä myös 3D paneelista. Paneelissahan hyvä puoli on sen helppo asentaminen ja
sen turvallisuus. Lisäksi paneelihan voidaan maalata myöhemmin minkäväriseksi
vain, jolloin sen muokattavuus on suuri etu. Takkahuoneeseen olin jättänyt vanhan
lattian. Ehdotin sille hiomista ja uudelleen lakkaamista. Tulimme kuitenkin yhdessä
siihen tulokseen, että lattian uudelleen käsitteleminen voi olla lähes yhtä hintavaa,
kun uuden asentaminen. Lupasin siis etsiä tilaan vielä ehdotuksen uudelle lattialle.
Uudessa lattiassa tulen kuitenkin hakemaan myös samaa sävyä, koska se sopii tilaan hyvin. Uusi lattia löytyy tuoteluettelosta.
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8.3 Lopullisen suunnitelman palaute autopuolen taukotiloista
Autopuolen tilasuunnitelmat menivät osittain hiukan pieleen, mutta tulimme siihen
tulokseen Riihimäen Riikan kanssa, että unohdan taukotilan A:n ja keskitymme vain
B:hen. Sain vasta tietää, että taukotila A:ta käyttävät myös osa sosiaalialan opiskelijoista ja tilan käyttäjiä ja käyttötarkoitusta tulevaisuudessa on tällä hetkellä liian
vaikea ennustaa. Käyttötarkoitus ja käyttäjät olisivat kuitenkin hyvä tiedostaa, hyvän
tilasuunnitelman tekemiseen.

8.3.1

Autopuolen taukotila A

Sijoitin vanhat huonekalut uudelleen verhoiltavina tilaan kolmeen erilaiseen ryhmään, joka mahdollistaisi opiskelijoiden ryhmätyön, mutta myöskin yhdessä oleskelun. Ajatukseni jäi kuin vain yksipuoliseksi. Tila tuli liian ahtaaksi ja hätäuloskäynnin
edessä oli liikaa tuoleja ja penkkejä, jolloin kulkuväylä oli liian tukossa. Lisäksi ikkunoihin suunnittelemani koristekalvot unohdettiin, sillä koulutuspäällikkö olikin sitä
mieltä, että ikkunat jäävät avonaisiksi. Tulimme siis siihen tulokseen, että unohdamme suunnitelmani ja keskitymme taukotila B:hen.

8.3.2

Autopuolen taukotila B

Taukotila B:n tilasuunnitelma menikin paremmin. Kalusteet olivat hyvät. Korkea
pitkä pöytä, joka löytyvät tuoteluettelosta oli hyvä tilaan sekä vanhat jakkarat pöydän
lisäksi. Sijoitin taukotilaan kaksi puupenkkiä, jotka ovat myös vanhat ja löytyvät tilasta tälläkin hetkellä. Penkit olivat hyvät, mutta nyt tilaan kaivattiin kaappia/vitriiniä,
minne saisi joitakin vanhoja esineitä esille, jotka edustavat autoalaa. Tulen siis vielä
tekemään tilasuunnitelmaan sellaisen muutoksen, että olen sijoittanut seinälle vitriinin ja todennäköisesti poistanu toisen puupenkeistä. Havainnollistin myös toisella
kuvalla (kuva 50) miltä tila näyttäisi kahdella penkillä sekä lasisella vitriinikaapilla.
Autopuolen pintamateriaalit olivat hyvät. Rekisterikilpitapetista pidettiin paljon, mutta
taukotilaan niin laajalti alueelta kuin olin sen suunnitellut, oli liikaa. Lupasin siis tehdä
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vielä yhden kuvan (kuva 49) mallinnusohjelma ArchiCadilla, missä rekisterikilpitapetti olisi poissa ja siinä olisi vain valkoinen tiiliseinä. Näin asiakkaani näkisivät eron
tapetin kanssa kuin myös ilman. Ehkä rekisterikilpitapettia voisi sijoittaa jonnekin
muualle ja pienemmälle alueelle. Vinyylilattia, jonka olin valinnut tilaan, oli hyvä. Vinyylilattia on metallinsävyinen, hiukan ruskea ja epätasainen. Koulutuspäällikön mukaan epätasainen olisi nimenomaan hyvä, sillä silloin se kestäisi kulutuksen ja lian
jäljen. Vinyylilattia olisi kuitenkin huomattavasti helpompi puhdistettava kuin nykyinen linoleumilattia.
Mitä autopuolen valaistukseen tulee, oli valoja suunnitelmassani tarpeeksi. Vaijerivalaistukset kuitenkin vaihdettaisiin vielä kiskovaloihin, jolloin kiskot tulisivat kiinni
kattoon ja valot olisivat kiskoissa liikuteltavat ja silloin ne eivät keräisi pölyä niin paljon kuin vaijerivalaisimet. Lisäksi kiskovalot valaisisivat varmasti aivan yhtä hyvin
hyvillä tehoilla varustettuna kuin vaijerivalot.

Kuva 49. Taukotila vitriini-kaapilla
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Kuva 50. Kahdella penkillä ja vitriini-kaapilla
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9 YHTEENVETO JA POHDINTA
Pyrin opinnäytetyössäni suunnittelemaan tilat, joissa opiskelijat viihtyvät ja jotka parantaisivat opiskelijoiden motivaatiota viihtyä koulussa. Näin voisivat opiskelijoidenkin poissaolot vähentyä. Tavoitteenani oli, että myös pedagoginen toiminta näkyisi
suunnittelemissani tiloissa. Siitä syystä tilat ovat mahdollisimman hyvin muunneltavissa sekä muokattavissa ja edesauttavat mahdollisia opetustilanteita, esimerkiksi
aulassa ja autopuolen taukotiloissa.
Opin asiakastilanteista paljon, opin käyttämään Archicad-mallinnusohjelmaa vielä
paremmin sekä opin paljon uutta julkisentilan sisustussuunnittelusta. Uskon, että
nämä kaikki tulen hyödyntämän ammatillisesti tulevaisuudessa. Oli mielenkiintoista
huomata, kuinka paljon koulut ja koulujen toimintakulttuuri kuuluisi näkyä kouluissa
ja kuinka harvoissa se todellisuudessa näkyy. Luulen, että lähivuosina tullaan remontoimaan ja muokkaamaan paljon koulutiloja sekä vaihtamaan opetusmetodeja,
jolloin koulujen tiloista tulisi parempia. Ne myös vaikuttaisivat positiivisesti opiskelijoiden opiskelumotivaatioon, hyvinvointiin sekä oppimiseen koulussa. Opin tekemään aikataulun ja noudattamaan sitä sekä tekemään itsekin joitakin tärkeitä ratkaisuja, joita en välttämättä toimeksiantajaltani suoraan saanut tilasuunnitelmaa
aloittaessa.
Mielenkiintoisinta opinnäytetyössäni oli ehdottomasti suunnitella nuorille. Suunnittelun ohella oli välillä vaikea aina ymmärtää, kuinka nuoria ammattikoululaiset oikeasti
ovat ja kuinka sen ikäiset oikeasti käyttäytyvät. Lisäksi mielenkiintoista oli suunnitella julkitilana ammattikoulua. Aikaisemmin olen suunnitellut vain puolijulkitiloja
kouluprojekteissa.
Opinnäytetyöni aihe oli minulle sopiva ja pidin aiheestani paljon. Julkitilaa ja varsinkin koulua oli minulle uutta suunnitella. On tärkeää, että kouluissa tilat ovat hyvin
suunniteltuja, jolloin se edesauttaa opiskelijoita heidän kouluviihtyvyydessä sekä
opiskelumotivaatiossa. Lisäksi hyvät taukotilat edesauttavat oppimista, sillä tauot
ovat tärkeä ja suunniteltu osa koulupäivää. Mikäli taukotila olisi liian tylsä ja luokkamainen, ei opiskelijan mieli välttämättä pääsisi niin tauolle kuin mielen tarvitsisi.
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Remontti Tavastialla olisi tarkoitus aloittaa kesällä 2017. Silloin todennäköisesti
suunnitelmani pääsevät ainakin osittain toteutukseen, eli saavutin tavoitteeni myös
toteutuskelpoisuudesta.
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