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1 YLEISTÄ HANKKEESTA

1.1.

Toiminta kohteessa

Uudenkaupungin monitoimitalosta suunnitellaan alueen keskeiset palvelut yhteen kokoava, koko yhteisön
monitoimitalo, jossa samat tilat palvelevat eri-ikäisiä kohderyhmiä aamusta iltaan ja viikon jokaisena
päivänä. Tilojen tavoitteena on uudistaa julkisten palvelujen tuottamisen mallia ja tukea yhteistyötä,
vuorovaikutusta ja kohtaamisia.
Monitoimitaloon sijoittuvat:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

varhaiskasvatuksen yksikkö, jossa tarjotaan myös esiopetusta (viisi kotialuetta, 87 lasta)
perusopetuksen yhtenäiskoulu (800 oppilasta)
lukio (200 opiskelijaa)
nuorisopalvelut
kaupunkiverstas, digitaalinen omatoimikirjasto
kansalaisopiston ja musiikkiopiston tilat
monitoimihalli liikunnan, urheilun ja viihdetoimintojen käyttöön
uimahalli
muita toimijoita, kuten liikuntaseuroja, muita eri alojen seuroja ja yhdistyksiä
tilojen hyödyntämistä yhteiskäytössä myös yrityksille ja yrittäjille
tilojen hyödyntämistä muille oppilaitoksille
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Liikunnallisuus sekä uusien teknologioiden muodot ovat keskeisiä elementtejä, joiden tulee näkyä
monitoimitiloissa. Hankkeessa on sitouduttu vihreän rakentamisen linjaan.
Monitoimitalon tiloissa huomioidaan kaiken tasoinen yhteiskäyttö. Liikuntatilojen kapasiteetti on mitoitettu
myös laaja iltakäyttö huomioiden. Monitoimitalon opetustiloja käyttävät myös opistot (kansalaisopisto ja
musiikkiopisto) erityisesti taito- ja taideaineiden tilojen sekä suurikokoisimpien opetustilojen osalta. Opistot
käyttävät tiloja pääsääntöisesti iltapäivisin ja iltaisin. Myös muut monet toimijat ja tahot tulevat käyttämään
monitoimitalon opetuksen ja kasvatuksen tiloja. Tilojen tulee mahdollistaa erikokoisten yleisötilaisuuksien
järjestäminen tarvittaessa myös yhtäaikaisesti. Suunnitelmissa tulee varautua tilojen mahdollisimman
monimuotoiseen käyttöön yllä listattua monipuolisemmissa käyttötarkoituksissa. Palveluntarjoaja voi esittää
myös muita käyttötarkoituksia.
Eri käyttäjäryhmät (varhaiskasvatus, perusopetus, lukiokoulutus, liikuntapalvelut, nuorisotyö, kansalais- ja
musiikkiopistot, kulttuurityö ja kirjasto) ovat tasavertaisia monitoimitalon käyttäjiä.
Monitoimitalossa eli sivistys- ja hyvinvointikeskuksessa työskentelee arviolta yhteensä 150 henkilöä
(luvussa ei ole mukana kiinteistönhoitohenkilöstö, puhdistuspalveluiden henkilöstö ja palvelukeittiöiden
henkilöstö). Arkipäivisin klo 8.00 -14.00 talossa työskentelee noin 120 henkilöä.
Monitoimitalon toimintaa koordinoi tehtävään määrätty taho, monitoimitalon koordinaattori.
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1.2. Monitoimitalon toimintakulttuurin arvot
Monitoimitalon eli Uudenkaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskuksen toteuttamisessa ja toiminnassa
pidetään tärkeinä asioina ja arvoina seuraavia:

Yhteisöllisyys
Yhteisöllisyys merkitsee yhdessä tekemistä ja olemista sekä aitoa toisistamme välittämistä.
Monitoimitilojen käyttäjät tukevat toisiaan. Tilojen toimintatavoista sovitaan yhdessä. Jokainen voi kokea
tilat omikseen.

Kohtaaminen
Monitoimitalo on kaupunkikeskustan toiminnallinen keskus, missä eri ikäiset ihmiset kohtaavat.
Kohtaamisella tuetaan yhteisöllisyyttä.

Luovuus
Yksilöllinen oppiminen ja omien taitojen sekä tietojen kehittäminen kaikilla ikäasteilla on uuden
monitoimitalon keskeinen tavoite. Luovuuden kehittäminen nousee omista intohimoista ja unelmista.
Uudet monipuoliset ja laadukkaat tilat ja varusteet tarjoavat tähän mahdollisuuden.
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1.3.

Kaavatilanne

Alueella on voimassa oleva asemakaava. Alue tullaan kaavoittamaan uudelleen suunnitteluaikana.
Nykyinen kaava ei mahdollista tavoitteena olevan kokonaisuuden rakentamista. Kaavoitustyö on
käynnistetty ja sitä tarkennetaan suunnitteluratkaisun selvittyä.
Kaavallisen ratkaisun pohjana toimii valittu ehdotus. Ehdotuksen mukaan toiminnot voidaan sijoittaa
yhteen kokonaisuuteen tai riittävien yhteyksien päähän erillisinä rakennuksina.
Nykyinen kevyenliikenteen väylä (koulupolku) jäähallin ja Viikaisten koulun välissä on keskinen reitti
pohjoisista kaupunginosista keskustaan. Tämä tarve tulee liikenneratkaisussa huomioida.

Voimassa oleva kaavatilanne

1.4.

Arkkitehtoniset tavoitteet

Monitoimitalo muodostaa ehyen, viihtyisän ja ilmeeltään houkuttelevan arkkitehtonisen kokonaisuuden,
joka kuvastaa aikaa ja rakennuksen käyttötarkoitusta. Nykyinen Viikaisten koulurakennus on
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kaupunkikuvallisesti merkittävä rakennus Rauhankadun päätteenä. Asetelman huomioiminen uudessa
ratkaisussa on tärkeää.
Opetuksessa siirrytään tarkoituksenmukaiselta osin opetussuunnitelmien mukaiseen ilmiöpohjaiseen
työskentelyyn. Eri-ikäisten oppilaiden ja eri ammattiryhmien välistä yhteistyötä halutaan edistää ja
koulukeskuksen arkkitehtuurin tulee tukea tätä muutosta luovalla tavalla.
Arkkitehtuurin tulee olla korkeatasoista, paikkaansa sopivaa sekä ajallisesti kestävää. Monitoimitalo on
selkeästi julkinen kulttuurirakennus, jonne kaikki tuntevat olevansa tervetulleita. Sisäänkäyntien tulee olla
selkeästi hahmotettavissa ja mittakaavaltaan julkisen rakennukseen sopivat.
Sisäaulan tai aulojen sarjan arkkitehtuuri on elämyksellistä, innostavaa, vuorovaikutukseen kannustavaa
sekä toimintaan ohjaavaa.
Arkkitehtuurin tulee ilmentää avoimuutta, yhteisöllisyyttä, inhimillisyyttä ja innovatiivisuutta sekä
taiteellisuutta. Värien ja materiaalien käyttö on aitoa, luonnonmukaista ja selkeää. Sisäarkkitehtuuri
eläytyy eri käyttäjien mittakaavaan ja tarjoaa eriluonteisia tiloja eri-ikäisille käyttäjille. Oppimisen tilojen
osalta arkkitehtuuri ohjaa luonnostaan uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen ja
toimintakulttuuriin.
Tilallisuus on merkittävä arkkitehtoninen keino muissakin kuin aulatiloissa.
Toiminnallisesti muuntojoustavan ratkaisun tulee palvella eri toimijoiden, koululaisten, opiskelijoiden ja
kuntalaisten toiveita ja tarpeita monipuolisesti ja joustavasti. Rakennuksen monikäyttöisyyden halutaan
olevan tavallista laajempaa ja toimialarajat ylittävää, mikä asettaa erityisvaatimuksia myös tilojen
arkkitehtuurille.
Luonnonvalon määrä tiloissa on otettava hyvin huomioon ja näin vähentää keinovalojen sekä siihen
kuluvan energian määrää.
Säilytettävien rakennusten (Pohitullin palloiluhalli ja mahdollisesti keskuskeittiö) sovittaminen uuteen
rakennuskantaan tulee ratkaista. Kokonaisuuden tulee olla ilmeeltään yhtenäinen ja arkkitehtonisesti
ehyt.
Keskuskeittiön sijainti voidaan kilpailussa ratkaista uudelleen. Toiminnallisista ja liikenteellisistä syistä
toivotaan kilpailullisen neuvottelumenettelyn tuottavan vaihtoehtoisia ideoita keittiötoiminnan osalta.
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Ilmakuva alueelta.
Maisema-arkkitehtuuri:
Koulukeskuksen piha-alueiden arkkitehtuurin halutaan olevan luonnonmukaista, eläytyvää ja pihan
käyttötarkoitukseen sopivaa. Eri-ikäisten oppilaiden pihojen tulisi luontevasti eriytyä omiksi alueikseen
niiltä osin kuin se on tarpeellista. Pihat teemoitetaan niin, että innostava oppimisympäristö jatkuu
luontevasti rakennuksen ulkopuolelle - mahdollisuuksien mukaan myös talvella. Ulkoalueiden
suunnittelussa tulee ottaa huomioon miellyttävän pienilmaston syntyminen hyödyntämällä rakennuksen
massoittelua ja pihojen avautumissuuntia.

1.5.

Monikäyttöisyys, muunneltavuus, joustavuus

Monitoimitalossa on paljon yhteisiä ympäristöjä, joita käyttävät niin eri ikäiset kuin eri toimijat.
Rakennuksen tilat suunnitellaan toiminnoiltaan joustaviksi, muunneltaviksi ja esteettömiksi. Oppimisen
tilojen osalta joustavien oppimisympäristön periaatteiden mukaisesti. Tilatehokkuuteen ja
muuntojoustavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.
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Tilojen suunnittelussa huomioidaan tilojen luonteva hierarkia: yksityinen – puoliyksityinen –puolijulkinen –
julkinen.
Tilaohjelmaan on sisällytetty ajatus sisäisestä laajentumisesta = tilojen monikäyttöisyydestä saatava
toiminnallinen laajentuminen.
Muuntuvuus huomioidaan myös rakenteellisissa ja taloteknisissä ratkaisuissa.

1.6.

Yleisiä suunnittelunäkökohtia

1.6.1 Turvallisuus
Organisaation turvallisuuskulttuuri on sen arvoihin ja asenteisiin perustuva tapa toteuttaa
turvallisuusasioita organisaatiossa. Se on kaikkea tiloissa tapahtuvaa toimintaa, mikä vaikuttaa ihmisten
valintoihin ja siihen, miten turvallisuusasioihin ja ympäristön terveellisyyteen suhtaudutaan.
Turvallisuuskulttuuri vaikuttaa siihen, millaisen aseman turvallisuus saa tiloissa, millaisia toimenpiteitä
käynnistetään ja miten menestyksekkäästi niitä toteutetaan. Turvallisuusajattelussa on kyse myös
yleisestä toimintakulttuurista, yhteisöllisyydestä ja sosiaalisen pääoman kartuttamisesta.
Yritysturvallisuus EK:n (2009) mukaan turvallisuuden osa-alueita ovat seuraavat:
-

Henkilöturvallisuus

-

Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus

-

Pelastustoiminta

-

Rikosturvallisuus

-

Tietoturvallisuus

-

Tuotannon ja toiminnan turvallisuus

-

Työturvallisuus

-

Valmiussuunnittelu

-

Ympäristöturvallisuus

Turvallisuus huomioidaan sekä rakennuksen tila- ja toimintaratkaisuissa sekä eri toimijat että eri
ikäkaudet huomioiden. Myös varustelussa, materiaaleissa ja välineissä huomioidaan
turvallisuusnäkökulma. Turvallisuuden edistämiseen kuuluu myös tapaturmien ehkäisy. Sisätiloihin
pääsy ja liikkuminen tulee suunnitella älykkäin lukitusratkaisuin. Sisä- ja ulkotilat suunnitellaan sellaisiksi,
ettei riskialttiita katvealueita ole. Tällöin tilojen valvonta on helppoa. Rakennus on avoin ja valoisa.
Lasiseinät ja ikkunat tuovat valvottavuudelle helppoutta samalla. Avoimia ympäristöjä toteutettaessa on
kuitenkin tiedostettava pelastautumisturvallisuuteen liittyvät aspektit niin ulos- kuin sisälle suojautumisen
osalta. Vuorokauden ympäri toimiva tallentava valvonta tulee olla mahdollinen yleisissä tiloissa.
Rakenteiden, materiaalien, kalusteiden ja kiinteiden varusteiden tulee olla kulutusta kestäviä, helposti
puhdistettavia sekä ergonomisesti suunniteltuja. Ratkaisut tukevat kestävän elämäntavan periaatteita.
Kierrätys ja lajittelu tulee mahdollistaa kaikissa tiloissa.
Rakennuksen sisä- ja ulkotilojen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota rakenteelliseen
turvallisuuteen. Tilojen tulee tukea positiivisessa mielessä sosiaalista valvontaa. Tilasuunnittelussa
otetaan huomioon rakennuksen arkisen toiminnan lisäksi pelastautuminen, suojautuminen ja
pelastaminen. Tärkeää on pyrkiä toteuttamaan viihtyisiä koulutiloja ja piha-alueita, jotka tukevat
yhteisöllisyyttä.
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Vahtimestarin työpiste on hyvä suunnitella pääsisäänkäynnin yhteyteen.

1.6.2 Ulkotilat
Pihasuunnittelussa tulee ottaa huomioon liikkumista edistävät ja liikkumiseen innostavat sekä
esteettömät piharakenteet - ja kalusteet. Piha- alueelta tulee löytyä alueita erilaisille liikuntalajeille,
peleille ja leikeille, mutta myös rauhallisia paikkoja oleskelulle ja hiljaiselle yhdessäololle.
Viihtyisän pihan luo myös vuodenaikojen huomioiminen suunnittelussa piha-alueen huollon ja siisteyden
kannalta. Istutuksilla ja viheralueiden huolellisella suunnittelulla lisätään merkittävästi piha-alueiden
viihtyisyyttä sekä käytettävyyttä. Ulkoalueiden on oltava ulos houkuttelevia.
Huonosti valvottavia tiloja ja piha-alueita, joissa kiusaaminen ja ilkivalta ovat helppoa, on vältettävä.
Sisäänkäynnit on sijoitettava siten, että ne ovat helposti löydettävissä ja valvottavissa. Välituntipihoista
suunnitellaan turvallisia, virikkeisiä ja monenlaista toimintamahdollisuuksia sisältäviä.

1.6.3 Sisätilat
Sisätilat suunnitellaan mahdollisimman selkeiksi, helposti suunnistettaviksi ja hahmotettaviksi sekä
esteettömiksi. Tilojen tulee mahdollistaa myönteisiä kohtaamisia arjessa ja tukea monenlaista toimintaa
sekä mahdollistaa tarvittaessa rauhoittumisen. Tilojen tulee olla terveellisiä ja yksityiskohdissaan
turvallista käyttöä edistäviä sekä ääniteknisesti rauhallisia ja toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisia.
Viihtyisät tilat ja toimiva kunnossapito vähentävät ilkivaltaa.

1.6.4 Tilojen väliset näköyhteydet
Tilojen väliset näköyhteydet ovat toivottavia, etenkin oppimistiloista käytävä- ja aulatiloihin sekä
oppimistiloista vetäytymis-/eriyttämis- ja ryhmätyötiloihin. Ne mahdollistavat passiivista valvontaa ja
lisäävät turvallisuuden tunnetta. Sisäovissa ja -seinissä olevien ikkunoiden tulee kuitenkin olla helposti ja
nopeasti peitettävissä esimerkiksi kaihtimin tai verhoin tilan puolelta.

1.6.5 Poistumistiet ja pako-ovet
Noudatetaan voimassa olevia ao. määräyksiä.

1.6.6 Opastus
Tilat merkitään siten, että henkilökunnalla ja tilojen käyttäjillä on selkeä yhteinen käsitys siitä, missä
osassa rakennusta he ovat ja miten sitä nimitetään. Rakennuksessa liikkumista ja suunnistautumista
helpotetaan esimerkiksi pintojen värityksellä, selkeillä kerrosmerkinnöillä tai muilla merkinnöillä lattioissa
ja seinissä. Tiloilla on oltava selkeä nimi tai muu tunniste. Tilan nimi ja tilannumero tulee olla näkyvissä
myös tilan sisäpuolella. Samoja merkintätapoja noudatetaan paikantamiskaavioissa. Poistumisen
opaskarttoja sijoitetaan sisääntulo-oville ja eri kerroksiin. Tarkempi opastesuunnittelu tehdään
yhteistyössä käyttäjien kanssa.

1.6.7 Akustiikka (tarkemmin akustiset vaatimukset asiakirjassa)
Koko rakennuksen akustiikkaan sekä ääneneristykseen kiinnitetään toteutusvaiheessa erityistä
huomiota.
Tilojen akustiikan tulee olla käyttötarkoituksen mukainen. Tavoitteena on hyvä äänen hallinta avoimista
tiloista huolimatta. Oppiminen edellyttää sekä kuulemista että keskittymisen mahdollisuutta; väärä
jälkikaiunta-aika estää kuulemisen ja keskittymisen ja oppiminen vaarantuu. Tämä korostuu erityisesti
avoimissa ja joustavissa oppimisympäristöissä (laboratorioalueet, oppimisalueet, sisääntuloaula jne.).
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On tärkeä luoda rakennus, jossa on rauhallinen äänimaailma ilman, että siellä tarvitsee olla hiljaa.
Tilassa, jossa on paljon henkilöitä yhtä aikaa, syntyy aina taustamelua. Materiaalivalinnoilla voidaan
vaikuttaa akustiikkaan.
Jakoseinien lisäksi on hyvä olla käytettävissä akustisia siirrettäviä sisustusseiniä, kalusteita jne. joilla
tilaa voidaan jakaa entisestään.
Nykyteknologian tuomat mahdollisuudet äänisuihku-, peittoääni- sekä suunnatuista
lähiäänentoistojärjestelmistä ovat varteenotettavia vaihtoehtoja oppimisalueiden akustiikkaa
suunniteltaessa. Erityisesti musiikin käytössä olevien tilojen akustointiin ja äänimaisemaan tulee
kiinnittää erityistä huomiota.
Suuret, avoimet tilat – aulat, uimahallin allasalueet ja monitoimihallin kenttä sekä aulat – tulee erityisesti
tarkastella akustisesti useiden erilaisten käyttötarkoitusten näkökulmasta.

1.6.8 Valaistus (tarkemmin tekniset vaatimukset asiakirjassa)
Tiloissa tulee olla työskentelyedellytykset turvaava valon määrä. Luonnonvaloa tulee olla myös riittävästi.
Valaistusta on hyvä pystyä säätelemään kulloisenkin tarpeen mukaan. Vuodenaikojen vaihtelu tulee
ottaa huomioon. Tarvittaessa ikkunoiden lasiväleihin voidaan asentaa sälekaihtimet tms. Valaistuksessa
tulee hyödyntää nykyteknologian energiaystävälliset ratkaisut automatisaation ratkaisuin. Valaistuksen
tulee tukea kiinteistön värimaailmaa ja materiaalivalintoja. Pihavalaistuksen hyvään suunnitteluun alueen
yleisturvallisuuden kannalta tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tiloissa on myös pimentämisen ja
valomäärän himmentämisen tarpeita.

1.6.9 Digitaalisuus monitoimitalossa
Tieto- ja viestintätekniikka on luonnollinen osa monitoimitalon käyttäjien arkea. Digitaalisuus on
käsitteenä laaja-alainen ja sitä voidaan ajatella ajattelutapana, jossa sulautuvaa opiskelua ja
hybridioppimisympäristöjä, materiaaleja ja välineitä hyödynnetään monipuolisesti uudella tavalla.
Koko monitoimitalo varustetaan riittävillä verkkoyhteyksillä ja ajantasaisella teknologialla. Talon
asiakkailla (oppilaat, opiskelijat, opettajat, muut käyttäjät) tulee olla riittävät mahdollisuudet laitteiden
lataamiseen ja käyttöön.
Uudessa monitoimitalossa huolehditaan siitä, että kaikilla talossa työskentelevillä ja talossa vierailevilla
on mahdollisuus oman digiosaamisensa kehittämiseen. Monitoimitalossa onkin helppokäyttöisiä
digipalveluita kaikille ikäryhmille.
Tieto- ja viestintäteknologinen suunnittelu huomioidaan jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa yhdessä
sähkö- ja esitystekniikan suunnittelun kanssa.
Toimiva koko talon kattava langaton verkkokokonaisuus, joka ottaa huomioon eri tarpeet, on ehdoton
edellytys digitaaliselle toiminnalle ja sähköisten oppimisympäristöjen luomiselle. Uudessakaupungissa
on käytössä tällä hetkellä sähköisenä ympäristönä Google- G-Suite for Education – oppimisalusta.
Uudessa monitoimitalossa täytyy olla käytössä samankaltainen digiympäristö, joka mahdollistaa mm.
tilojen ja kalentereiden synkronoinnin eri toimijoiden kesken. Digitaalisen kehittymisen syklit ovat
nykyteknologiassa lyhyitä ja suunnittelussa tulee huomioida kiinteistölle ja opetukselle viimeisimmät
järjestelmät. Tulevaisuuden kymmenestä trendistä puolet liittyy digitaalisuuteen ja sen luomiin
mahdollisuuksiin yksilön kehittymisessä.
Uusi monitoimijatalo on myös testi- ja pilottialusta älykkäistä ratkaisuista, esimerkiksi 5G- testiverkoista ja
sen tarjoamista sovelluksista käyttäjille.
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Monitoimitalon kaikki käyttäjäryhmät varaavat tiloja yhteisestä sähköisestä tilavarausjärjestelmästä
erikoistilat huomioiden. Erikoistiloja ovat mm. musiikkitilat, kuvataidetila, kädentaidon työtilat,
kotitalouden tilat, muut laboratoriotilat, liikuntatilat jne. Käyttäjäryhmillä on oma yhteinen sähköinen
tilavarauskalenteri tiloihin. Tulee tiedostaa myös yhteisten sovellusten käyttöönotto uudessa
monitoimitalossa, riippumatta siitä, mitä sähköistä alustaa lopulta sitoudutaan käyttämään.
Uudessa monitoimitalossa käytetään myös BYOD- periaatetta (bring your own devices).
Monitoimitalossa on tiloja ohjelmoinnin, robotiikan ja automaation edistämiseksi. Tiloissa on mahdollista
koodata, ohjelmoida ja mallintaa 2D- ja 3D-ympäristössä sekä CNC-, työstämis- ja
laserleikkausmahdollisuus. Tiloissa on niin ikään 3D-tulostusmahdollisuus. Monitoimitalossa tuotetaan ja
työstetään erilaisia mediasisältöjä. Myös Maker-kulttuuria harjoitetaan monitoimitalossa. Maker-kulttuuri
toteutuu pääsääntöisesti ns. kaupunkiverstastoimintana. Kaupunkiverstastoiminnassa (joka linkittyy
digitaaliseen kirjastoon ja rakennuksen aulaan) luodaan mahdollisuuksia käyttää ja hyödyntää robotteja,
VR-laitteita, lisättyä todellisuutta ja 3D-tulostimia. Monitoimitalossa ollaan myös vahvasti mukana
tekoälyyn perustuvassa palveluiden kehittämisessä. Virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus antaa
mahdollisuuden visioida asioita kolmiulotteisesti. Tekoäly luo pelillisyyttä ja personoituja
oppimistilanteita.
Monitoimitalon tieto- ja viestintätekniset ratkaisut tunnistetaan tarkemmin kohteen suunnittelun edetessä.
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2. MONITOIMITALON ULKOTILAT
2.1 Yleistä ulkotiloista
Monitoimitalon piha-alueilla eri toiminnot eriytetään turvallisiksi kokonaisuuksiksi. Piha-alue on
päiväkodille ja koululle toiminnallisesti tärkeä ja oleellinen osa monitoimitilojen ympäristöä. Alue on osa
liikuntatoimintojen vyöhykettä ja antaa selkeän ilmeellisen ja toiminnallisen ilmeen alueelle.
Myös huolto, paikoitus, saattoliikenne, liikunta- ja muiden tilojen iltakäyttäjien liikenne tulee huomioida.
Paikoitus tulee maisemoida puuistutuksin pienemmiksi enintään 10-20 autopaikan yksiköiksi. Nykyisin
toimintojen alueella on noin 190 autopaikkaa. Se vastaa kaavan vaatimuksia. Monikäyttöisen
rakennuksen ja erityisesti yleisötapahtumien aikaan alueelle tarvitaan mitoitusta suurempi määrä
autopaikkoja. Pysäköintipaikkojen tavoitemääräksi asetetaan vähintään 300 paikkaa.
Polkupyöräpaikkojen mitoitus on 1 paikka / 3 hlö (n. 1200 hlö) eli n. 400 polkupyöpaikkaa, joista 50 %
katoksissa. Monitoimitalossa järjestetään massatapahtumia, joissa myös bussiliikenne tulee huomioida.
Ulkoseinässä on valaistut kellot eri pihojen suuntaan. Kellon minimikoko (halkaisija) on 800 mm.
Koko pihan alueella ja toiminta-alueilla on oltava riittävästi noin 60 litran ilkivallan sekä eläimet kestäviä
roskakoreja.
Jätehuolto suunnitellaan toimimaan kaikki monitoimitalon käyttäjät huomioiden. Ulkopuolisilla käyttäjillä,
kuten seuroilla, tulee olla mahdollisuus siirtää jätteensä yhteisiin jätetiloihin.
Pihan toiminta-alueet aidataan kohdassa 2.3. (Alueiden määrittely) kerrotun mukaisesti. Pelialueet
aidataan ainakin autopaikoitukseen ja tien suuntaan 4 m korkeilla aidoilla, ellei jäljempänä muuta sanota.
Ulkoliikuntavälineitä ei tuoda sisätiloihin. Ulkoliikuntatilojen lähelle sijoitetaan varasto ulkovälineille.
Varastotilojen on oltava lämpimiä. Tilat voivat sijaita myös rakennuksissa, kuten monitoimihallissa, mutta
siten, että ne avautuvat suoraan ulkotiloihin.
Pihalla tulee olla juhlavalla paikalla kolme riittävän korkeaa lipputankoa.

2.2 Pihajärjestelyt
Pihan / pihojen tulee olla selkeärajainen alue, jota on oltava helppo valvoa. Kattavalla, tallentavalla
kameravalvonnalla (katvealueita ei saa jäädä) on pystyttävä valvomaan toimintaa mm. päiväkodin,
koulun ja lukion toiminta-aikoina sekä näiden toiminta-aikojen ulkopuolella.
Pihan toimii lasten ja nuorten ulkoilutoiminnassa, opetuskäytössä ja lähiliikuntapaikkana.
Monitoimitilojen eri piha-alueet muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Pihalle toivotaan
istumapaikkoja myös katetulle osalle, siten että ulkona voi järjestää opetusta. Katetulle osalle tulee
toteuttaa varaus esitystekniikalle esim. konsertteja varten. Pihalle toivotaan monipuolisia kiipeilyn,
leikkimisen ja toiminnallisuuden mahdollistavia ratkaisuja.
Piha-alueissa hyödynnetään tontin muotoa ja olemassa olevaa kasvillisuutta säilytetään. Alueelle
suunnitellaan turvalliset ja selkeät kulkureitit. Piha-alueen erittäin kattavassa valaistuksessa
huomioidaan sekä eri piha-alueiden että kulkureittien valaistus.

2.3 Alueiden määrittely
Piha-alue tulee jakaa alla lueteltuihin toiminnallisiin kokonaisuuksiin, jotka sijoittuvat koko piha-aluetta
hyödyntäen. Eri toiminta-alueiden välillä on oltava luontaiset kulkuyhteydet. Esitettyjä toiminta-alueita voi
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yhdistää pedagogisin ja toiminnallisin perustein (perusteltava). Virikkeellisyys, erilaiset radat ja
biovalmiudet on huomioitava alueen suunnittelussa.
Pienten alue tulee olla lähellä omaa ulko-ovea. Portteja tulee sijoittaa riittävästi helpon saattoliikenteen
varmistamiseksi
Varhaiskasvatuksen pihalla tulee olla lasten kehitykseen sopivia, monipuolisia laitteita, jotka
mahdollistavat kiipeilyn, pyöräilyn, palloilun, tasapainoilun, keinumisen ja erilaiset pallopelit. Pihat tulevat
olla maastollisesti monimuotoisia. Lisäksi tarvitaan katettua tilaa vaunuille. Ulkotiloissa pyritään
puistomaiseen ilmeeseen rakennetun sijaan.
Pihalle toivotaan istumapaikkoja myös katetulle osalle, että ulkona voi järjestää opetusta. Katetulle osalle
täytyy saada varaus esitystekniikalle esim. konsertteja varten.
Piha-alueelle tulee suunnitella seuraavat toiminnallisuudet (ovat jo osin olemassa):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen oma aidattu piha-alue, jossa erillinen rajattu alue alle 3vuotiaiden käyttöön
Alkuopetuksen piha-alue, joka tulee aidata.
Aktiivipiha
Tiede- ja taidepiha
Seikkailumetsä
Amfi-teatteri, joka soveltuu oppituntien pitämisen lisäksi mm. konserttien pitämiseen
Riittävät ulkovarastot kaikki ikäryhmät huomioiden
Peliareena (2 kpl), kaukalo (8 x 8 m ja 25 x 12 m)
Kiipeilytelineitä sekä kehonpainoharjoittelulaitteita
Kiipeilyseinä
Koripallokenttä koritelineineen
Jalkapallomaalit (keinonurmikentällä)
Pingispöydät
Keinuja
Oleskelualueet penkkeineen (10 kpl x 10 hlö) ja katoksineen (1 kpl 100 m2 ja 3 x 15 m2)
Urheilukentät (hiekkakenttä, keinonurmikenttä)
Bluetooth-kaiuttimet tanssia, pelejä jne. varten
Portaat porrasjuoksuun
Pulkkamäkipaikka

Koulun oppilaille sallittu piha-alue on merkittävä maastoon pysyvästi ja selvästi.
Kulkeminen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen alueilta muille piha-alueille tulee
suunnitella helpoksi ja turvalliseksi. Pienten piha-alue tulee suunnitella siten, että se on rauhallinen myös
iltaisin.

2.4 Liikennejärjestelyt
Pihan liikennesuunnitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota turvallisen pihaympäristön luomiseksi.
Liikennejärjestelyissä ja saattoliikennettä suunniteltaessa huomioidaan parhaat mahdolliset vaihtoehdot.
Henkilökunnan ja käyttäjien paikoitusalueella on suunniteltava tarkoin alueen olemassa olevat
vaihtoehdot huomioiden. Pihan valaistuksen tulee tukea turvallista ympäristöä ja mahdollistaa piha-alue
lähiliikunta-alueeksi myös koulutyöajan ulkopuolella.
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Piha-alueiden liikennejärjestelyjä suunniteltaessa on myös huomioitava olemassa olevaan
valmistuskeittiöön menevä tavarakuljetusliikenne ja lähtevät ateriakuljetukset sekä aterioiden
lähetysastioiden palautusliikenne esimerkiksi, mikäli suunnitelman mukaan keskuskeittiö säilytetään
nykyisellä paikallaan.
Arkisin tulee valtaosa valmistuskeittiön lastausalueelle tulevasta tukkuliikkeiden tavarakuljetuksista kello
5.00 -7.00. Jonkin verran tukkuliiketavarakuljetusta on myös muutamana arkipäivänä klo 8.00 - 11.00.
Ateriakuljetuksia (nyt noin 2000 ateriaa ja arvioidaan, että tulevina vuosina noin 2200 ateriaa) Pohitullin
valmistuskeittiöstä palvelukeittiöihin kuljettaa kolme autoa. Ne lähtevät valmistuskeittiön lastauspaikalta
noin 9.30. Aterioiden lähetysastioiden palautuskuljetukset tulevat valmistuskeittiölle tunnin välein
iltapäivällä.
Uudenkaupungin monitoimitalohankkeessa sovelletaan kestävän ja turvallisen liikenteen periaatteita.
Tämä tarkoittaa, että suunnitelmassa halutaan priorisoida kestäviä kulkumuotoja kuten kävelyä,
pyöräilyä ja uusia vähäpäästöisempiä kulkuvälineitä kuten sähköautoja. Pysäköintipaikat ovat
suunniteltavissa monikäyttöisiksi siten, että ne palvelevat alueella sekä päivä-, että iltakäyttöä
mahdollisimman tehokkaalla käyttöasteella.
Kestävän ja turvallisen liikenneympäristön suunnittelussa tavoitteena on luoda ympäristö, jossa kävely,
pyöräily ja muut fyysisen aktiivisuuden kulkutavat priorisoidaan ja kävely-ympäristö tehdään viihtyisäksi.
Suunnittelun tarkoituksena on taata turvalliset sekä sujuvat reitit kävelylle ja pyöräilylle sekä
ajoneuvoliikenteeseen. Suunnittelussa tulee huomioida myös kävelyn ja pyöräilyn sujuvat yhteydet
ympäröiville asuinalueille. Lisäksi tulee paneutua saattoliikenne- ja pysäköintialueiden järjestelyihin ja
käyttötapoihin sekä ajonopeuksiin.
Suunnitelmassa tulee erityisesti huomioida:
• kävelyn ja pyöräilyn reittien sekä risteysalueiden turvallisuus, sujuvuus, jatkuvuus kuin myös ko.
reittien liittyminen ympäröiviin kävelyn ja pyöräilyn kulkureitteihin ja tieverkostoon
• saattoliikennealueiden toimivuus, riittävyys ja turvallinen liittyminen jalankulkuväylille joukkoliikenteen
sujuvat pysäkkijärjestelyt ja matkustajien turvallinen pääsy jalankulkuväylille
• riittävä, turvallinen ja sujuva pyöräpysäköinti sekä autojen pysäköintialueiden järjestelyt ja mitoitukset
ml. sähköiset ajoneuvot
• keinot asiattoman autoliikenteen estämiseksi varhaiskasvatuksen ja koulun oleskelualueilla.
Lähtökohtana on, että moottoriajoneuvoliikenne risteää mahdollisimman vähän kävely- ja pyöräilyväyliä
tai ajonopeus näillä väylillä on sovitettu jalankulun mukaiseksi ja jalankulkijalle annetaan esteetön kulku.
Pyöräily tulee järjestää siten, että toiminnallisia piha-alueita voidaan käyttää turvallisesti pientenkin
lasten kanssa. Tavoitteena on myös iltakäyttäjien autopysäköinnin suunnittelu kestävän liikkumisen
periaatteita priorisoiden. Esimerkiksi hyvin sijoitetut ja suunnitellut saattoliikennealueet palvelevat myös
iltaharrastusten saattoliikennettä.
Saatto- ja joukkoliikenteen pysäkkialueet tulee suunnitella siten, että poistuminen kuljetuksesta on
turvallista eivätkä jalankulkuväylät risteä tarpeettomasti pyörä- ja autoteitä. Alue kannattaa suunnitella
yksisuuntaiseksi, jotta peruutusliikenteen määrä alueella voidaan minimoida. Joukkoliikenteen
pysäkkialue tulee suunnitella siten, että jalankulkureitit koululle ovat mahdollisimman turvalliset ja erillään
autoliikenteestä. Oppilailla/opiskelijoilla on hyvä olla säältä suojattu odotustila noutopaikan yhteydessä.
Pysäköintialueet kannattaa suunnitella mahdollisimman monikäyttöisiksi. Lyhyt- ja pitkäaikaisella
pysäköinnillä on myös erilaiset tarpeet ja tämä kannattaa huomioida esimerkiksi varhaiskasvatuksen
läheisiä pysäköintimahdollisuuksia suunniteltaessa. Päiväkotiin lapsiaan tuovat huoltajat ja
päiväkotiryhmien kanssa retkelle lähtevät työntekijät kokevat usein pysäköintipaikan turvattomaksi, jos
alueella on risteävää liikennettä eivätkä jalankulun väylät ole merkitty riittävän hyvin.
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Pysäköintialueet voidaan suunnitella esimerkiksi siten, että lyhytaikaisen pysäköinnin eli lasten
saattoliikenteen alueelle ei sallita pitkäaikaista pysäköintiä.

Huoltoajojen aikataulut ja reitit on suunniteltava siten, että huoltoajo ei aiheuta vaaraa päiväkotiin tai
kouluihin tuleville tai sieltä lähteville lapsille.
Vähäpäästöisempiä kulkuneuvoja kuten sähköautoja ja sähköpyöriä tulisi voida ladata päivän aikana
ja niille varata turvalliset ja hyvin saavutettavat pysäköintipaikat.
Pyöräpysäköintiin kannattaa muutenkin kiinnittää huomiota, jotta erikokoisia ja mallisia ratkaisuja voi
pysäköidä alueella vaivatta. Esimerkiksi monet vanhemmat voivat haluta jättää pyörään liitettävän
lastenkuljetusratkaisun päiväkodille lähtiessään jatkamaan pyörällä töihin. Toisaalta taas erilaiset uudet
sähköiset kulkupelit kuten sähköpotkulaudat ovat nyt yleistymässä ja niiden turvallista pysäköintiä ei
vielä juurikaan olla huomioitu tavanomaisessa liikennesuunnittelussa.
Alueella kannattaa myös tutkia mahdollisuus laajoihin korotettuihin risteysalueisiin, joissa myös
päällystemateriaalin valinnoilla ohjataan hiljaisempiin ajonopeuksiin. Päällystemateriaalein,
katumaalauksin ja liikennemerkein voidaan luoda tieympäristöä, jossa ajonopeudet pysyvät luonnollisesti
alhaisina. Esimerkiksi alueiden osoittaminen pihakaduiksi alentaa ajonopeuksia ja mahdollistaa
turvallisen jalankulku- ja pyöräreittikokonaisuuden syntymisen. Muiden ajoneuvojen kuin polkupyörän,
mopon ja vammaisen pysäköintiluvalla varustetun ajoneuvon pysäköinti on sallittu vain merkitylle
pysäköintipaikalle.
Yleisesti liikenneturvallisuuden kannalta olennaista on taata sujuvat ja turvalliset jalankulun ja
pyöräilyn yhteydet monitoimijataloon, mm. päiväkotiin ja koululle, sekä järjestää lasten saattoliikenne
siten, ettei siitä aiheudu kenellekään vaaraa. Erilaisten toimintojen jäsentäminen eri puolille tonttia lisää
liikkumisen turvallisuutta. Toiminnot tulee sijoittaa siten, että ne ohjaavat käyttämään turvallisia reittejä.
Oppilaiden pyörä- tms. pysäköintipaikoista tulee tehdä mahdollisimman houkuttelevia. Henkilökunnan
autopysäköinti tulisi sijoittaa erilleen pyöräpysäköintipaikoista ja mm. päiväkodin ja koulun piha-alueesta,
jolla lapset/oppilaat/opiskelijat viettävät osan päivästään.
Päiväkodin ja koulun liikennejärjestelyjen tarkoituksena on ohjata käyttämään turvallisia reittejä ja
minimoida konfliktit eri liikkujaryhmien välillä. Jalankulun ja pyöräilyn, saattoliikenteen, koulukuljetusten
sekä huoltoliikenteen reittien erottelu toisistaan lisää liikkumisen turvallisuutta ja miellyttävyyttä.
Päiväkodin ja koulun toiminnot tulee sijoittaa siten, että ne tukevat sujuvaa liikkumista. Päiväkodin ja
koulun pihaan ajamista moottoriajoneuvoliikenteellä tulee välttää. Huoltoajoa ei tule ohjata koulun
välituntipihan tai oppilaiden käyttämien reittien poikki.
Saattoliikennepaikka tulee suunnitella siten, että vältetään autojen peruuttamista ja eri kulkumuotojen
risteämistä. Saattoliikennepaikalta tulee olla turvallinen kävely-yhteys päiväkotiin ja koululle. Mikäli
koulun liikenteessä päätetään suosia jalankulkua, pyöräilyä ja joukkoliikennettä, pysäköinti ja
saattoliikenne voidaan järjestää kauemmas koulusta. Saattoliikennejärjestelyjen tulee kuitenkin olla
riittävän sujuvat, etteivät huoltajat jätä oppilaita saattoliikennepaikan sijaan alueille, joille ei toivota lisää
moottoriajoneuvoliikennettä.
Varhaiskasvatuksen saattoliikenteessä tulee autolla tapahtuvan saattoliikenteen lisäksi huomioida
mahdollisuus saattaa lasta pyörällä päiväkotiin. Pyöräpysäköintipaikkojen tulee sijaita mahdollisimman
lähellä päiväkodin sisäänkäyntiä. Varhaiskasvatuksen saattoliikennettä palvelevan pyöräpysäköinnin
tyypin tulee olla sellainen, että pyörän lukitseminen ja telineeseen asettaminen on mahdollisimman
nopeaa.
Kaikkien pysäköintipaikkojen, kulkuyhteyksien ja piha-alueiden suunnittelussa tulee huomioida
esteettömyyden toteutuminen ja mahdollisuus ympärivuotiseen käyttöön (talvikunnossapito).
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Pyöräpysäköintipaikat koulun alueella tulisi toteuttaa pitkälti RT-kortin 98-11207 (Polkupyörien pysäköinti
ja säilytys) mukaisesti. Pyöräpysäköinnin suunnittelussa on tärkeää huomioida pysäköinnin määrä,
paikkojen sijoittelu ja pysäköinnin kesto. Laadukasta pyöräpysäköintiä on helppoa ja sujuvaa käyttää.
Riittävän väljäksi suunniteltu pyöräpysäköintialue ja hyvien telineiden valinta helpottaa kunnossapitoa ja
mahdollistaa tarvittaessa pyöräpaikkojen lisäämisen jälkikäteen.
Pysäköintipaikkoja mitoitettaessa on huolehdittava, että pysäköintipaikkoja on vaivaton käyttää.
Noudatetaan tilamitoituksessa RT-kortin mukaisia ratkaisuja. Pyöräpaikkoja tulee mitoittaa noin 400 kpl.
Pyöräpaikat tulee sijoittaa siten, että kaikki tulo- ja menoreitit huomioidaan.
Vähintään 50% pyöräpysäköintipaikoista olisi katettuja. Katettuihin paikkoihin tulee runkolukitus.
Pyörätelineet eivät saa vahingoittaa levyjarruja. Pysäköintipaikkojen mitoituksessa olisi hyvä huomioida
myös enemmän tilaa vaativat pyörätyypit, kuten rahtipyörät ja kolmipyörät. Muutama
pyöräpysäköintipaikka tulisi mitoittaa siten, että tavallista isompikokoisen pyörän pysäköinti käy helposti.
Kansalaisopiston (Vakka-opiston) näkökulmasta tulevien tilojen yhteyteen tarvitaan riittävästi
paikoitustilaa. Koska opistolla on sekä nyt että lisääntyvässä määrin tulevaisuudessa myös
päiväopetusta, näille kursseille tulevien opiston opiskelijoiden pitää saada myös kulkuvälineensä
pysäköityä luvallisesti ja riittävän lähelle opetustiloja.
Myös musiikkiopiston näkökulmasta tarvitaan riittävä määrä paikoitustilaa. Edelleen musiikkiopiston
oppilaita saatetaan opistolle oppitunneille, jolloin alueelle syntyy myös tältä osin
saattoliikennetilatarpeita.
Huomioitava on myös, että suunnittelualueella oleva Koulupolku-niminen kevyenliikenteenväylä pysyy
jatkossakin jalankulku- ja pyöräilyreittinä sekä kunnallistekniikan sijoituspaikkana. Oppilaita/opiskelijoita
tuovia/hakevia busseja varten varataan esimerkiksi nykyinen jäähallin pysäköintialue, jota voidaan
kehittää liikennejärjestelyjen ja valaistuksen osalta. Myös Pohjoistullikadun pysäkkejä on
tarkoituksenmukaista kehittää.

3. MONITOIMITALON AULA, ETEIS- JA WC-TILAT
3.1 Aula / Aulat
Monitoimitilojen sydän on monitoimiaula, joka yhdistää kaikkia rakennuksen käyttäjiä. Aula toimii
pääsisäänkäyntinä, ”näyteikkunana” ja yhteisöllisenä tilana monitoimitalossa. Ikkunoiden kautta
avautuvaa maisemaa hyödynnetään edistämään hyvinvointia ja oppimista. Aula toimii talon sydämenä ja
toritilana, jossa eri toimintojen käyttäjät tapaavat toisiaan. Tavoitteena on, että aulassa on elämää, joten
akustiikka ja valaistus on huomioitava huolellisesti suunnittelussa.
Aulojen välittömään läheisyyteen sijoittuvat eräät aineopetustilat, joita käytetään myös tilan iltakäytössä.
Lisäksi aulan yhteyteen sijoittuu nuorisopalveluiden oma tila. Aulan yhteydessä on myös
ravintolapalveluita.
Em. toimintojen lisäksi aula on myös yleisten kulttuuritoimintojen paikka. Osa aulatilasta toimii ns.
kaupunkiverstastilana, missä esittäytyy taide ja kulttuuri sen eri muodoissa kuten kuvataiteen näyttelyt ja
musiikkiesitykset. Tilat tarjoavat uusia mahdollisuuksia harrastamiseen ja ammattimaiseen toimintaa
uusissa laadukkaissa toimintaympäristöissä.
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Oppisuoritukset ja opinnäytteet halutaan näkyviin käytävä- ja aulatiloihin. Oppilaiden tuotokset herättävät
mielenkiintoa, niistä voi oppia ja tällöin myös oppilaan työ koetaan tärkeäksi. Näyttelyitä voi olla
jatkuvasti ja töille toivotaan turvallisia ja monipuolisia esillepanomahdollisuuksia - näyttely- ja galleriatilaa
- eri puolille rakennusta.
Aulatiloihin liittyy digitaalisia näyttöjä tiedonjakoon ja taiteen esittämiseen. Aulatilat on varustettava myös
työskentely-ympäristöiksi. Oppiminen on moninaista ja vuorovaikutteista, kun oppilas saa työskennellä ja
opiskella eri tiloissa. Aulan tulee olla erittäin muuntautuva erilaisiin käyttötarkoituksiin.
Aulatiloissa on paljon säilyttimiä, joissa on mahdollista säilyttää erikokoisia varusteita esim. harrastuksiin
liittyen. Käytäville toivotaan myös käsienpesualtaita ja mahdollisuus juomaveden saantiin.

3.2 sisäänkäynnit, eteis- ja vaatesäilytystilat
Lasten ja nuorten sisäänkäynnit sijoitetaan niin, että monitoimitalon sisäiset lasten ja nuorten kulkureitit
saadaan jakaantumaan sujuvasti ja turvallisesti.
Vaatesäilytys sijaitsee aina oppimisalueiden/laboratorioalueen sisäänkäyntien yhteydessä. Alue toimii
"kengätön koulu" -periaatteella, eli kengät jätetään oppimisalueen/laboratorioalueen tms. eteiseen. Koko
oppimisen ja kasvun alue toteutetaan ”kengätön koulu” -periaatteella siten, että päiväkäytössä ei pidetä
kenkiä, mutta iltakäytössä esim. aulaan voidaan tulla kengät jalassa. Eteistilojen suunnittelu ja mitoitus
tulee olla toiminnallisesti tätä toteutustapaa vastaava.
Yhtenäiskoulun 7-9 vuosiluokkien oppilaille ja lukion opiskelijoille tulee omat lukittavat lokerot
tietokonetta yms. varten, mutta vaatteille ei tarvita lukollista kaappia. Näiden säilytyksessä tulee
huomioida liikkuminen eri tilojen välillä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää likaisten ja puhtaiden alueiden
kulkemiseen. Säilytystiloissa tulee huomioida osan käyttäjien suurempien esineiden kuten soittimien ja
liikuntavarusteiden säilytystarpeet. Säilyttimet suunnitellaan älykkäiksi järjestelmiksi.
Varhaiskasvatuksen esiopetuksen ja alkuopetuksen oppimisalueilla tulee varata enemmän tilaa
vaatesäilytykseen. Myös kuraeteiset ovat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksentiloissa tarpeen. Em.
oppimisalueilla pitää olla henkilökunnan ulkovaatteidenvaihtoon soveltuva tila eteisessä, jotta
henkilökunta pääsee nopeasti välituntivalvontaan.

3.3 WC-tilat
Opetustilojen tarpeisiin tarkoitetut wc-tilat sijoitetaan pääosin vaatesäilytystilojen lähelle. Lisäksi tarvitaan
wc-tilat mm. aulan yhteyteen kaikkiin kerroksiin. Aulan yhteydessä on oltava inva-wc-tilat. Osan wctiloista on sovelluttava yleisö- ja iltakäyttöön. WC-tilat ovat molemmille sukupuolille.
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4. OPPIMISEN JA KASVUN TILAT

4.1. Oppimisen ja kasvun tilojen terminologiaa
Uudenkaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskuksen / monitoimitalon opetuksen ja kasvatuksen tilojen
terminologiaa määritellään seuraavasti:
Oppimisympäristö
Oppimisympäristö muodostuu tiloista, paikoista, yhteisöistä ja toimintakäytännöistä, joissa oppiminen ja
opiskelu tapahtuvat.
Laboratorioalue
Laboratorioalue on oppiainepainotteisen toiminnan (aineopetus) mahdollistavien tilojen muuntojoustava
kokonaisuus. Laboratorioalue on myös avoin laaja-alaiselle toiminnalle mahdollistaen aktiivisen
oppijan/monitoimitalossa kävijän työskentelyn.
Uudenkaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskuksessa on seuraavat laboratorioalueet:
•
•
•
•

Matemaattis-luonnontieteellinen laboratorioalue
Humanististen aineiden laboratorioalue
Musiikin laboratorioalue
Kädentaitojen ja kuvataiteiden laboratorioalue
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•
•

Liikunnan laboratorioalue
Digtec-laboratorioalue

Oppimisalue
Oppimisalue on opetustilojen kokonaisuus.
Erityisesti 1-6 vuosiluokilla opetustilat muodostavat kokonaisuuden, jossa on tilaa syventymiseen,
tutkimiseen, kehollisuuteen, rakentamiseen ja vaikuttamiseen. Pienemmille oppilaille ( vuosiluokat 1-6 )
oma oppimisalue on merkityksellinen tilojen kokonaisuus, josta on helppoa ja turvallista aloittaa elämä
koululaisena. Vuosiluokkien 1-6 oppimisalueen painotukset muuttuvat lapsen kehityksen mukaan. Iän
myötä ( vuosiluokilla 1-6 ) oman oppimisalueen merkitys vähenee ja oppilaasta muotoutuu harjoittelun
avulla oppija, joka osaa valita itselleen parhaan tavan työskennellä ja siten myös parhaat tilat, kalusteet
ja laitteet.
7-9 vuosiluokilla oppimisalue on erilaisten opetustilojen kokonaisuus, jossa harjoitellaan laaja-alaista
osaamista eri oppiaineiden näkökulmasta ja eri oppiaineiden yhteistyönä.
Oppimisalue on muunneltavissa erilaiseen toimintaan ja työskentelyyn pienemmässä ja isommassa
ryhmässä.
Oppimisalueita:
1-2 vuosiluokkien oppimisalue (painotuksena leikki ja luovuus)
3-4 vuosiluokkien oppimisalue (painotuksena toiminnallisuus)
5-6 vuosiluokkien oppimisalue (painotuksena tutkiva toiminta
Biologian ja maantiedon oppimisalue
Matematiikan, fysiikan ja kemian oppimisalue
Kädentaidon oppimisalue
Kuvataideaineiden oppimisalue
Kotitalouden oppimisalue
Opetustila (aiempi käsite luokkahuone)
Opetustila on muunneltava ja joustava yksittäinen tila tai alue oppimiselle. Opetustila on toimintaan
mahdollistava. Tämä toimintaperusteisuus on syy siihen, että opetustilat ovat erikokoisia ja
ominaisuuksiltaan erilaisia.
Opetustilat muodostavat yhdessä erilaisia muuntojoustavia oppimisalueita.
Pienryhmätila
Pienryhmätila on erityisopetuksen tila, joka on maksimissaan 10 oppilaan tila.
Tupaopetustila
Tila on erityisesti eriyttämistä, tehostettua ja erityistä tukea varten ja vetäytymistä varten. Yleisimmin
tilassa työskentelee opettaja, mahdollisesti ohjaaja ja muutama ( 2-7) oppilas.
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Joustava oppimisympäristö
Joustava oppimisympäristö on pedagogisesti suunniteltu leikki-, työskentely- ja opiskelutila. Joustava
oppimisympäristö on käytännössä tila, jota voidaan muokata opetustilanteiden mukaan.
Uudenkaupungin uusissa monitoimitalon opetuksen ja kasvatuksen tiloissa yhdistetäänkin perinteisen
tyyppisiä eri kokoisia opetustiloja ( aiemmat luokkahuonetilat ) ja joustavampaa tilaa, jota voi muuntaa
tilanteen mukaan. Näin tilat mukautuvat erilaisiin käyttöihin. Tällöin Uudenkaupungin sivistys- ja
hyvinvointikeskuksen kohdalla ja monitoimitiloissa määritellään oppimisympäristö joustavaksi.
Lounge
Lounge on oleskelu- ja työskentelytila monitoimitalon asiakkaille ja talossa kävijöille
Kotialue
Päiväkodissa lapsiryhmällä on yhteinen kotialue.
Lapsiryhmän koko vaihtelee lasten iän, kasvattajien määrän ja hoitotarpeen mukaan. Monitoimitalon
päiväkodissa on 21 lapsen lapsiryhmiä kolme ja 12 lapsen ryhmiä kaksi. Päiväkodissa on siis viisi
kotialuetta. Yhteensä päiväkoti on 87 lapselle.

4.2 Yleistä oppimisen ja kasvun tiloista
Oppimisen ja kasvun tiloista on tarkoitus rakentaa tiloiltaan monipuolinen, monikäyttöinen, erilaiset
työtavat mahdollistava, joustava, muunneltava ja yksilöllisen sekä yhteisöllisen oppimisen mahdollistava
kokonaisuus. Oppimisympäristöjä suunnitellaan avoimemmiksi ja joustaviksi. Avoin ja muuntojoustava
oppimisympäristö ei ole avotila, vaan pedagogisesti suunniteltu työskentely- ja opiskelutila. Läpinäkyvyys
ja avoimuus ovat koulun toimintakulttuurin keskiössä ja se näkyy myös koulurakennuksen
toimivuudessa. Ääniympäristön rakentamisessa erityisesti akustiikkaan ja talotekniikkaan (LVISAJ) tulee
kiinnittää huomiota. Oppimisympäristöissä pyritään saamaan kaikki mahdollinen tila oppimisen tilaksi.
Tilojen teemoina ovat visuaalisesti avoimet tilat, jotka jakaantuvat julkisiin ja puolijulkisiin sekä yksityisiin
ja puoliyksityisiin työtiloihin. Tilojen on mahdollistettava yhteinen tekeminen, mutta myös oppilaiden
ryhmittely eri tavoin. Ryhmittely tulee toteuttaa suhteellisen helposti ja nopeasti.
Koulussa käytetään pedagogisina menetelminä mahdollisimman paljon yhteisöllisen ja vuorovaikutteisen
oppimisen menetelmiä, tutkivaa oppimista, kokemuksellista oppimista, ongelmalähtöistä oppimista ja
vertaisoppimista. Oppilaalle annetaan taidot hankkia ja käsitellä tietoa: tiedonhankinta- ja hallintataidot.
Monipuolisen oppimisen turvaamiseksi oppijoille tarjotaan monipuolisia ja erilaisia mahdollisuuksia ja
ympäristöjä tiedonhankintaan.
Tilojen suunnittelussa tiedetään, että tulevaisuuden koulupedagogiikassa ei ole olennaisinta uudet
teknologiat ja uudet avautuvat oppimisympäristöt sinänsä, vaan niiden mahdollistamat uudet
toimintatavat. Suunnittelulle keskeistä on pedagoginen asiantuntijuus sekä opetussuunnitelman
tunteminen. Koulun tietojärjestelmät ja opetusteknologia tukevat uudenlaista toiminta-, oppimis- ja
arviointikulttuuria. Oppiminen tapahtuu lomittain ja päällekkäin verkko- ja virtuaaliympäristöissä ja
lähiopetuksena. Opiskelu erilaisten yhteisöllisten virtuaaliympäristöjen avulla tarjoaa entistä
vuorovaikutteisemman tavan rakentaa tietoa yhdessä ajan ja paikan suhteen joustavasti.
“Koulu ei ole irrallinen saareke muusta yhteiskunnasta. Eri alojen ammattilaisten yhteistyöllä ja
huolellisella suunnittelulla voidaan luoda koulu, joka tuo kaikki lapsille ja nuorille olennaiset palvelut
saman katon alle. Kun eri ryhmien tarpeet tulevat huomioiduksi piirtopöydältä kalustehankintoihin, koulu
voi olla koko aluetta hyödyttävä monipalvelukeskus.
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Elämänkaarisessa ajattelumallissa lasten ja nuorten kasvu ja kasvatus nähdään vauvasta teini-ikään
kestävänä vuosien jatkumona, joka parhaimmillaan tapahtuu samojen aikuisten läsnä ollessa”. (HundrEd,
Huomisen koulua rakentamassa 2017)
Tilojen toiminnallisissa tavoitteissa pidetään minimitasona päiväkoti- ja koulusuunnittelun yleisiä ohjeita,
joita RT-kortistoissa, OPH:n oppaissa, varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2016, perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteissa 2014, lukion opetussuunnitelman perusteissa 2015, taiteen
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017 sekä koulu- ja päiväkotisuunnittelua käsittelevässä
kirjallisuudessa on esitetty (luettelo julkaisuista asiakirjan lopussa). Näitä ohjeita on täydennetty tässä
asiakirjassa.
Toteuttajan on tärkeää huomioida, että hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa mennään pedagogiset
tarpeet ja toiminnallisuus edellä. Tilojen toimivuutta ja pedagogista soveltuvuutta tullaan arvioimaan
monitoimitalon loppukäyttäjien lähtökohdista.
Tilat tukevat oppimiskäsitystä, jonka mukaan oppilas on aktiivinen toimija. Tämä edellyttää opettajilta
yhteistyötä ja yhteissuunnittelua. Oppilas ottaa vastuuta opiskelunsa organisoitumisesta ja oppimisesta,
mutta opettajat suunnittelevat päivän etenemisen ja ohjaavat oppilasta löytämään työskentelylle
tarkoituksenmukaisimman tilan.
Eri-ikäisten oppilaiden ja eri ammattiryhmien välisen yhteistyön vahvistamiseksi koulun oppimistiloissa
pidetään tärkeänä eri luokka-asteiden oppimisryhmien siirreltävyyttä koulun sisällä pedagogisen
suunnitelman kehittyessä.
Seuraavassa Markku Langin tilajaottelua ja aktiviteettimäärittelyä. Uudenkaupungin sivistys- ja
hyvinvointikeskuksessa, monitomitalossa, sovelletaan Langin tilojen ja aktiviteettien määrittelyjä sekä
erityisesti opiskeluvyöhykkeiden määrittelyä.
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4.3 Oppimiskäsitys ja tilat
Uusissa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa, perusopetuksen, lukiokoulutuksen sekä taiteen
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa korostetaan entistä vahvemmin oppijan näkökulmaa
oppimisessa. Opetussuunnitelman perusteiden perustana olevan oppimiskäsityksen mukaan oppilas on
aktiivinen toimija, joka oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekä itsenäisesti että
yhdessä muiden kanssa. Pelkkä perinteinen opettajajohtoinen opettaminen on väistymässä sen
passivoivan luonteen vuoksi. Oppilaalle itselleen annetaan vapauksia ja sen myötä vastuuta omasta
oppimisesta, joka motivoi oppilasta aivan uudella tavalla ja valmistaa oppilasta toimimaan itsenäisesti.
Lukiokoulutuksessa korostuu tulevaisuudessa lisäksi entistä voimakkaammin ns. geneeriset
työelämätaidot. Näitä ovat mm. kriittisen ajattelun taidot, vuorovaikutustaidot, teoreettisen tiedon
soveltaminen käytäntöön, tiedon jäsentäminen ja uusien ideoiden kehittäminen. Pohdintaa ja asioiden
ymmärrystä painottava opiskelu on yhteydessä geneeristen taitojen kehittymiseen, jotka ovat tärkeitä
työelämässä. Työskentelyssä pyritään kiireettömyyteen ja pitkäkestoisuuteen.
Itseohjautuvuus oppimisessa lisää oppijan motivaatiota oppimiseen, mutta vaatii oppijalta itseltään
enemmän vastuuta omasta tekemisestään. Itseohjautuvuus ei kehity itsestään, vaan vaatii tukea
opettajalta sekä ympäristöltä uudenlaista taipuisuutta. Muutos vaatii paitsi uutta asennoitumista
opettajilta ja oppilailta itseltään, mutta etenkin uudenlaisia innovatiivisia oppimisympäristöjä.
Itseohjautuvuus on yksi tulevaisuuden työelämän perusvaatimus.
Oppimisen tilojen näkökulmasta opetussuunnitelmien ja oppimisen eheyttäminen tarkoittaa myös
oppimistilojen tasa-arvoistumista. Erillisten aineiden opetustilojen sijaan tulee oppimistilojen varustelua
jonkin verran yhtenäistää, jotta opetusta voidaan toteuttaa aihekokonaisuuksittain yhdessä ja samassa
tilassa. Tai siten, että yksi opetustila taipuu useaksi pienemmäksi/isommaksi opetustilaksi kulloisenkin
tarpeen mukaan. Nousevana trendinä on esimerkiksi lukioissa tiimioppiminen, jossa usean oppiaineen
ryhmät työskentelevät yhdessä. Tämä edellyttää juuri muunneltavissa olevia tiloja. Toisaalta
opetussuunnitelman perusteiden sisällöllisen eheyttämisen vuoksi erilaiset oppijat tulee ottaa entistä
vahvemmin huomioon ja mahdollistaa oppimistilassa erityisen tuen antaminen sitä tarvitseville. Erilaiset
oppimistavat täytyy ottaa huomioon konkreettisesti siten, että monitoimitalosta löytyy niin isompia
opetustiloja kuin ryhmätyöskentely tai neuvottelutiloja sekä hiljaisen työskentelyn alueita kulloisenkin
tarpeen mukaan.
Tytti Turpeinen diplomityössään (Oppiminen ja tila, Fyysisen oppimisympäristön vaatimukset uuden
opetussuunnitelman näkökulmasta, Tampereen teknillinen yliopisto, 2016) osoittaa neljä vaatimusta
opetustilojen suunnittelulle. Em. neljällä vaatimuksella tuetaan opetussuunnitelmien asettamia tavoitteita
oppimiselle. Tytti Turpeisen mukaan opetuksen suunnittelulle voidaan nähdä neljä päätavoitetta: 1.)
keskittyminen ja syventyminen, 2.) vuorovaikutusta ja osallistumista tukeva työskentely, 3.) tutkiva ja
luova työskentely, 4.) itseilmaisu ja esiintyminen.
Markku Lang on edelleen kehittänyt Turpeisen määritelmää opetustilojen suunnittelulle. Turpeisen
määritelmään Lang on lisännyt kehollisuuden.
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Yllä olevassa kaaviossa on Langin määritelmä opetustilojen suunnittelun vaatimuksiksi ja
opiskeluvyöhykkeiksi laaja-alaisen osaamisen harjoittelemiseksi.
Uudenkaupungin monitoimitilojen opetustilojen suunnittelussa pidetään lähtökohtina Langin jaotteluja.
Langin jaottelun mukaiset tilat toteutetaan 1-6 vuosiluokkien oppimisalueilla. Eräiltä osin Langin jaotteluja
vielä painotetaan ja yksilöidään vuosiluokkien 1-6 oppimisalueilla.
Oppiainepainotteiset opetustilat (aineopetus 7-9 vuosiluokilla ) ja niiden tilasuunnittelun vaatimukset
matemaattis-luonnontieteellisten ja humanististen oppiaineiden laboratorioalueilla kuvataan tarkemmin
tuonnempana tässä asiakirjassa.
Erikseen kuvataan myös musiikin, kädentaitojen ja kuvataiteiden, liikunnan ja Diktek- laboratorioalueiden
tilavaatimukset.
Oppimiskäsityksen muuttuminen ja toimintakulttuurin mukautuminen vaativat fyysiseltä
oppimisympäristöltä uudistumista. Perinteinen luokkatilamalli on kalustukseltaan staattinen ja soveltuu
käytännössä vain yhdenlaisen opetuksen tarpeisiin. Uusia pedagogioita tukevan oppimisympäristön
tulee olla muuntojoustavampi, pedagogisesti taipuisampi. Innovatiivisella kalustuksella ja monitahoisella
arkkitehtuurilla voidaan samaan tilaan luoda muuttuvat puitteet niin yksin-, pari-, pienryhmä- kuin
suurryhmäoppimisellekin. Uusissa opetussuunnitelman perusteissa keskeiseksi pedagogiaksi on otettu
entistä vahvemmin toiminnallinen oppiminen.
Tilajärjestelyä siis muutetaan perinteiseen verrattuna. Osin yhden oppimistilan kokoa kasvatetaan ja sen
oheen saadaan eriluonteisia ryhmätiloja. Yhden käyttötarkoituksen tilojen määrä vähenee. Samalla
tiloihin suunnitellaan entistä enemmän muunneltavaa monikäyttötilaa. Tilojen välistä avoimuutta tulee
voida säädellä. Kalustuksen tulee olla helposti liikuteltavissa ja eri tavoin ryhmiteltävissä vastaamaan
vaihtuvia oppimismetodeja ja toteutettavia aktiviteetteja.
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4.4 Päiväkoti-, koulu- ja oppilaitosalue oppimisympäristönä
Lapset ja nuoret viettävät kodin ohella eniten aikaa päiväkodissa ja koulussa, eikä ole yhdentekevää
minkälaisessa ympäristössä aikaa vietetään. On siis itsestään selvää, että päiväkodin ja koulun tulee olla
paitsi paikka, jossa kasvamista ja oppimista tapahtuu, mutta myös paikka, jossa lapsi ja nuori viihtyy.
Oppimisympäristön käsitettä tuleekin tarkastella laajana. Sillä tarkoitetaan niin fyysistä, psyykkistä kuin
sosiaalista ympäristöä, jossa oppiminen ja opiskelu tapahtuu. Ympäristön viihtyvyys ja innostavuus ovat
keskeisiä taustavaikuttajia oppimisen tuloksiin, mutta ympäristö vaikuttaa myös oleellisesti siihen,
minkälaiseksi ihminen itsensä kokee. Viihtyvyys lisää hyvinvointia ja vastuullisuutta.
Monitoimitalon kasvun ja oppimisen alue on oppimisympäristö, joka koostuu monipuolisista ja
muunneltavista sisä- ja ulkotiloista, jotka mahdollistavat turvallisen, toiminnallisen ja
vuorovaikutuksellisen oppimisen. Viihtyisät ja kodikkaat tilat tukevat oppimista ja mahdollistavat sekä
sallivat myös työskentelyn varsinaisen koulupäivän jälkeen. Tieto- ja viestintätekniikan ratkaisut on
suunniteltava riittäviksi, toimiviksi ja oppimista tukeviksi. Lisäksi tilojen suunnittelussa on huomioitava se,
että ne soveltuvat myös sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Tilojen tulee sopia myös yhteisten tilaisuuksien
(myös erityiset musiikkitilaisuudet) järjestämiseen. Tilojen tekniset tarpeet (äänentoisto, esitystekniikka)
on suunniteltava tilakohtaisesti kiinteinä tai siirrettävinä.
Oppimisympäristöjä kehitettäessä on fyysisen ympäristön uudistamisen ohella otettava huomioon
päiväkodin ja koulun toimintakulttuurin uudistaminen. Rakennettu ympäristö on vahva tapa muuttaa
toimintaa. Päiväkodin ja koulun tilat tulee suunnitella ensisijaisesti oppimista ja kasvua tukevaksi, mutta
monikäyttöisiksi ja pedagogisesti taipuisaksi, jotta tilat sopivat moneen käyttötarkoitukseen. Tilojen
suunnittelussa aistien rauhoittaminen suojaa liioilta ärsykkeiltä esimerkiksi värimaailmalla ja akustisilla
ratkaisuilla. Hiljaisia tiloja on uudessa monitoimitalossa oltava riittävästi.
Oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja, paikkoja, yhteisöjä, käytäntöjä, välineitä ja tarvikkeita, jotka
tukevat lasten ja nuorten kehitystä, oppimista ja vuorovaikutusta. Oppimisympäristöt muodostavat
pedagogisesti monitahoisia ja joustavia kokonaisuuksia. Joustavat ja läpinäkyvät oppimisympäristöt
kannustavat vastuullisempaan vuorovaikutukseen tehden esimerkiksi koulukiusaamisesta vaikeampaa.
Tilat tarjoavat mahdollisuuksia leikkiin, luoviin ratkaisuihin ja asioiden monipuoliseen tarkasteluun
motivoivia ja toiminnallisia työtapoja käyttäen. Koulukulttuuriin kuuluu keskinäinen kunnioitus ja yhteisistä
pelisäännöistä neuvottelu. Kaikkia kouluyhteisön jäseniä kunnioitetaan ja vastuullisuutta pyritään
kasvattamaan.
Koska monitoimitalossa työskentelee lapsia ja nuoria hyvinkin laajalla ikähaarukalla, oppimisympäristöä
rakennettaessa on huomioitava, että eri ikäryhmillä ja eri toimijoilla on sekä omien tarpeiden mukaisia
tiloja että yhteisiä jaettuja tiloja. Lasten ja nuorten ikä- ja kehitystaso on huomioitava tilaratkaisuissa.
Tilat mahdollistavat yhteisöllisyyden ja rohkaisevat yhteistyöhön. Sisäänkäynnit ovat riittävän tilavat, jotta
sopu säilyy siirtymissä.
Varastotiloja on oltava riittävästi erilaisiin ja eri toimijoiden tarpeisiin. Riittävät varastotilat henkilökohtaisia
tarpeita varten helpottavat arkea ja vähentävät sekä opiskelijoiden että henkilökunnan psyykkistä
kuormitusta. Varastotilojen tulee myös olla muunneltavia ja monikäyttöisiä.
Modernit pedagogiat sekä perusopetuksen eheyttäminen edellyttää myös tilajärjestelyltä ja -mitoitukselta
uudenlaista taipuisuutta ja monipuolisuutta. Uuden oppimiskäsityksen mukaisten käytänteiden myötä
pyritään koulurakentamista uudistamaan siten, että rakennetaan monikäyttötiloja, joiden käyttöaste on
korkeampi.
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4.5 Kalusteet ja ergonomia
Kalustuksen tulee tukea monipuolista tilan käyttöä. Oppimisympäristön kalustuksen tulee tukea
moderneja oppimis- ja opetusmetodeja sekä monipaikkaista oppimista. Kalustuksen tulee olla
ergonomisia sekä kaikille ikäryhmille sopivan kokoisia tai säädettävissä. Kalusteiden tulee olla helposti
siirreltäviä ja ryhmiteltävissä käytössä olevan oppimistapahtuman tarpeen mukaan. Kalusteiden
akustoiva vaikutus tulee huomioida. Kiiltäviä pintoja on vältettävä. Kaikille käyttäjäryhmille tarkoitetuissa
tiloissa tulee huomioida esteettömyys, ulottuvuus (pyörätuolikäyttäjä), tilan hahmotettavuus, välttää
liiallisia kontrasteja ja värien räikeyttä sekä estää helposti vandalisoitavuus. Nykyteknologia on tuomassa
markkinoille myös älytekniikalla toimivia kalusteita, jotka edistävät oppimistilojen muunneltavuutta ja
käyttöä.

4.6 Digitaalisuus ja esitystekniikka opetuksen ja kasvatuksen tiloissa
Opiskelu ja työskentely luo edellytyksiä elinikäiselle oppimiselle, joka on erottamaton osa hyvän elämän
rakentamista. Oppimaan oppimisen taitojen kehittyminen on perusta tavoitteelliselle ja jatkuvalle
oppimiselle. Siksi oppilasta ohjataan tiedostamaan omat tapansa oppia ja käyttämään tätä tietoa
oppimisensa edistämiseen. Oppimisprosessistaan tietoinen ja vastuullinen oppilas oppii toimimaan yhä
itseohjautuvammin ja tähän tulevaisuudessa oppimisen analytiikka, henkilökohtaiset oppimisympäristöt
(PLE- ratkaisut) ja tekoäly tulevat tuomaan tukensa.
Tämä näkyy riittävillä teknologioilla ja verkoilla varusteltuna paikkoina, joissa voi tehdä yksin ja yhdessä
pistäytyen tai päiväkausiksi aiheeseen keskittyen töitä. Älykäs rakennus mahdollistaa sisältöjen jakamisen
ja muokkaamisen ubiikisti niin, että sisällöt ja teknologiat ovat koko ajan saavutettavissa (läsnä), mutta
eivät häiritse oppimaiseman esteettisyyttä ja virikkeellisyyttä.

5. UUDENKAUPUNGIN YHTENÄISKOULUN TILAT
5.1 Yleistä
Uudenkaupungin yhtenäiskoulun tilasuunnittelun perustana käytetään oppilasmääräennustetta, joka on
seuraava:
•
•
•
•
•
•

1-2 vuosiluokat 135 oppilasta
3-4 vuosiluokat 135 oppilasta
5-6 vuosiluokat 135 oppilasta
7 vuosiluokka 132 oppilasta
8 vuosiluokka 132 oppilasta
9 vuosiluokka 132 oppilasta

Em. oppilasmäärät sisältävät myös erityisopetuksen (pienluokkien ja tupaopetuksen oppilaat) sekä
musiikkiluokkien oppilaat.
Yhtenäiskoulu toimii vuosiluokilla 1-9 yhtenäisenä yksikkönä, vaikka eri ikäryhmät työskentelevät
pääsääntöisesti omilla oppimisalueillaan. Tilat toimivat yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja lukion tilojen
kanssa, vaikka niiden oppimisalueet toimivat omilla alueillaan. Kouluajan ulkopuolinen käyttö on toimivaa
yhteiskäyttöä kaikilla alueilla.
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Yhteisöllisyys näkyy kaikessa yhtenäiskoulun toiminnassa. Koko koulun yhteinen henkilökunnan
monitoimitila edistää kaikkien toimijoiden toimivaa yhteistyötä sekä koko kouluyhteisön yhteisöllistä
toimintakulttuuria.
Osa toimintatavoista voi olla yhteisiä koskien kaikkia oppilaita ja eri ikäisillä oppilailla voi olla myös
ikätasoon sopeutettuja toimintaohjeita. On tärkeä huomioida eri toimijoiden kanssa yhdessä
suunniteltavat toimintamallit, jotka tukevat eri toimijoiden kasvatustavoitteita. Monipuoliset ja
tarkoituksenmukaiset työtavat, joita etukäteen on mietitty riittävän laajasti, kehittävät oppilaitoksia ja
niiden toimintakulttuuria. Sekä koulun aikuiset että oppilaat ovat tietoisia koulun toimintatavoista ja ovat
sitoutuneet niiden noudattamiseen.
Tilat mahdollistavat yhteisen suunnittelun sekä oman hiljaisen työn. Yhteistyö ulottuu ulkopuolisiin
toimijoihin (kolmas sektori, yritykset ym.) ja tilaratkaisut tukevat toimintakulttuuria. Monitoimitalossa toimii
koulutyön tukena erilaisia yhteisöjä ja yhdistyksiä.
Yhteisessä rakennuksessa luodaan ilmapiiri, jossa yhteisöllisyys toteutuu niin oppilaiden/opiskelijoiden
kuin opettajien työssä, oppimista edistävällä tavalla ja sen ehdoilla. Yhteistyötä varten luodaan yhdessä
neuvotellen ja kaikkia kuullen joustavia toimintatapoja, jotka auttavat jaksamista ja helpottavat eivätkä
kuormita työtä. Tilojen tulee palvella yhteistyön muotoja pienestä isoon ryhmään ja tarvittaessa tiloissa
löytyy rauhoittumisen tai hiljaisen työskentelyn tiloja. Työtavoilla kasvatetaan oppijan omaa vastuuta
oppimisestaan.
Yhtenäiskoulun toiminnassa keskeisiä painopisteitä ovat:
Oppiainerajat ylittävä opiskelu
Yhteistyö (mm. eri-ikäisten oppilaiden ja eri ammattiryhmien välillä)
Yhteis- ja tiimiopettajuus
Digitalisaation hyödyntäminen opetuksessa
Liikkuva koulu -periaate, myös lukion osalta

5.2 Yleistä yhtenäiskoulun tiloista
Eriluonteiset ja erikokoiset oppimisen tilat sekä kalusteet ovat keskeisessä asemassa tilojen
yhteisöllisyyden ja muunneltavuuden näkökulmasta. Erityinen tuki toimii myös oppimisalueella ja
huomioidaan tiloissa. Oppimisalueilla mahdollistetaan tilat hiljaiseen työskentelyyn sekä
luokanopetuksessa musiikkiluokkatoiminnan toimintaedellytykseen.
Kaikki oppimisalueet/labotratorioalueet varustetaan verkkoyhteyksillä ja ajantasaisella opetus- ja
oppimisteknologialla. Laitteiden säilytykseen ja latausjärjestelmiin varaudutaan suunnitelmassa.
Oppimisalueiden/laboratorioalueiden sisäänkäyntien yhteydessä tulee olla myös vaatesäilytys, tilat
ulkojalkineille ja wc-tila. Oppimisalueiden sisääntulot järjestetään niin, että ne eivät aiheuta
turvallisuuteen vaikuttavia ruuhkatilanteita. Nuoremmat oppilaat tarvitsevat enemmän pukeutumis- ja
ulkovaatesäilytystilaa.
Oppimisalueilla on selkeät yhteydet toisiinsa.
Oppilaiden ja henkilökunnan henkilökohtaisten tavaroiden säilytys suunnitellaan joustavaksi. Lukollisia
säilytysratkaisuja varataan riittävästi eri alueille.
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5.3. Oppimisalueet vuosiluokilla 1-6 eli luokanopetuksessa
Vuosiluokilla 1-6 keskeinen toimintatapa on yhteisopettajuuden toimintamalli. Opetustilat muodostuvat
teemoihin painotetuista oppimisalueista ja niissä toiminta perustuu opettajien vahvaan yhteistyöhön.
Toiminta tarvitsee muuntuvaa ja joustavaa oppimisen tilaa. Tiloissa voidaan toimia erilaisissa
opetusryhmissä erilaisia oppimisen tiloja hyödyntäen. Jokaista oppimisaluetta yhdistää alueen
keskusalue, joka yhdistää ympäröivät oppimisen tilat.
Oppimisalueet mahdollistavat niin yhteisten toimintojen järjestämistä kuin luokkamuotoista opetusta
oppiainerajat ylittävä opetus huomioiden. Tilaratkaisuissa huomioidaan erilaiset oppijat ja eri toimijat.
Eriyttäminen vetäytymisen tiloihin on mahdollistettava. Vuosiluokat tulee mahdollistaa toimimaan myös
omina alueinaan.
Opettajien työskentelyn mahdollistamiseen oppimisalueella varaudutaan mm. opettajien
opetusmateriaalien säilytysratkaisun kehittämisellä. Varsinaisia opettajien erillisiä työhuoneratkaisuja ei
itse oppimisalueille tavoitella. Opettajien yhteinen työskentelytila toteutuu henkilökunnan hallinnon ja
taukotilan läheisyyteen.
Opetuksen tilat ovat valoisat, viihtyisät ja kodikkaat. Akustiikkaan on kiinnitettävä huomiota siten, että
äänimaailma säilyy miellyttävänä ja mahdollisimman vähän stressiä aiheuttavana, vaikka tilassa olisi
runsaasti oppilaita. Opetustiloissa huomioidaan myös tilan pimentämismahdollisuus.
Vuosiluokkien 1-6 kolme oppimisaluetta muodostavat omat teemalliset painotusalueet, joita voidaan
toiminnassa käyttää vaihdellen tarpeiden mukaisesti. Oppimisalueilla tulee huomioida
musiikkiluokkatoiminta, joka vaatii tilana oman riittävän eriyttävän tilan. Tilan äänieristys muusta
oppimisalueesta on merkittävä. Musiikkiluokkatoimintaa on vuosiluokilla 1-6 yhteensä kuudessa
ryhmässä.
Vuosiluokkien 1-6 oppimisalueiden painotukset ovat:
0.-2.-luokka-asteen alkukasvatuksen oppimisalueen painotuksena on leikki ja luovuus.
3.-4.-luokka-asteen alue on toiminnallisen oppimisen alue.
5.-6.-luokka-asteen alue on tutkivan toiminnan oppimisalue.
Em. oppimisalueilla on painotus. Tuosta huolimatta jokaisella oppimisalueella toteutetaan myös muut
Langin määrittelemät opetustilojen suunnittelun vaatimukset.
Edelleen oppimisalueiden painotuksista huolimatta kaluste- ja tilasuunnittelussa huomioidaan oppilaiden
ikätasot.

5.3.1. Leikin ja luovuuden 0-2 oppimisalue
Alkukasvatuksen oppimisalueen (0-2 vuosiluokat) teemana on leikki ja luovuus. Alueella painottuu
itseilmaisu ja esiintyminen sekä vuorovaikutusta ja osallistumista tukeva työskentely.
Oppimisalueen perustoiminnallisuus on luokanopetuksen alueen mukainen. Tärkeää on tilojen
joustomuunneltavuus. Alueen on sovelluttava keskittyvään ja syventyvään opiskeluun. Aluetta yhdistää
keskusalueen “amfiteatteri” (leirinuotio idealla), jossa koko alueen oppilaat voivat kokoontua yhdessä
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musiikin, esiintymisen ja ilmaisun harjoituksiin. Oppimisalueella on myös tilaa ryhmä- ja
yksilötyöskentelyyn, joissa on hyvä akustiikka/äänieristys.
Alkukasvatuksen tiloista on hyvät yhteydet varhaiskasvatuksen tiloihin ja muihin perusopetuksen tiloihin.
Alkukasvatuksen oppimisalue tarvitsee riittävät koulutarvike- ja oppimateriaalivarastot (mm. musiikki,
kuvataide, liikunta, kädentaito).
Alkukasvatuksen yhteydessä (esim. yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa) on tilat henkilökunnan
vaatteiden vaihtoon, peseytymiseen ja työskentelyyn soveltuva tila. Säilytystilat oppilaiden varavaatteille,
liikuntavälineille (mm. luistimet ja sukset) sekä mahdollisuus vaatteiden kuivatukseen huomioidaan.
Aamu- ja iltapäivätoiminta on integroitu samoihin tiloihin opetuksen kanssa.

5.3.2. Toiminnallisen oppimisen 3-4 oppimisalue
Vuosiluokkien 3-4 oppimisalue mahdollistaa toiminnallista oppimista. Toiminnallisella oppimisella
tarkoitetaan mahdollisuutta keholliseen ryhmä- ja parityöskentelyyn muuntojoustavissa tiloissa. Edelleen
tilat ovat helposti muunneltavia pienryhmätiloista suuropetustiloiksi ja päinvastoin. Myös alueiden yleiset
vetäytymisen ja eriyttämisen tilat huomioidaan. Toiminnallisuutta toteutetaan kaikissa oppiaineissa.
Oppimisalueella hyödynnetään kalustein vetäytymisen alueita ja opetustiloja.
Kiipeily- ja leikkimispisteet, lattiamaalaukset, valkoseinä, johon voi heijastaa liikunnallista ohjattua
toimintaa tai tarvittaessa käyttää piirtämiseen tai viestittämiseen. Helposti siirreltävät kalusteet, edistävät
liikkumiseen tarvittavaa tilaa. Seinäpinnat antavat mahdollisuuden oppilastöiden suunnitteluun,
tekemiseen ja esillepanoon.
Kalusteratkaisuissa merkittävää on kalusteiden säädettävyys ja ergonomia. Siirrettävien kalusteiden
varastoitavuus alueella ja pinoamisen mahdollisuus antavat tilankäytölle lisämahdollisuuksia.

5.3.3. Tutkivan toiminnan 5-6 oppimisalue
Alue mahdollistaa tutkivan ja luovan työskentelyn sekä ilmiöiden tutkimisen. Alueella on mahdollisuus
myös mm. keskittymiseen ja syventymiseen.
Alueella on mahdollistettu tiloja, joissa suuremmatkin oppilasryhmät voivat keskittyä ja syventyä eri
oppiaineiden opiskeluun tutkimalla. Tällaisissa tiloissa voidaan toteuttaa myös tarpeen mukaan
luokkamuotoista opetusta. Nämä tilat pitää varustaa nykyaikaisin tietoteknisin laittein. Oppimisalueella
on tutkimiseen tarkoitettua aluetta sekä yleisiä, muunneltavia oppimistiloja. Tutkimisen alueella on
huomioitava vesipisteiden riittävyys ja työskentelytasot virtalähdemahdollisuuksin pienimuotoisen
laboratoriotyöskentelyn mahdollistamiseksi.
Tutkimusalue on osa 5-6 ikätason oppimisaluetta. Tutkimusalueen koko on riittävä yhden ryhmän ( noin
25 ) oppilaiden tarpeisiin. Tutkimusalue tulee voida rajata omaksi rauhalliseksi oppimistilaksi.
Tutkimusaluetta voidaan käyttää kaikenlaiseen ryhmätyöskentelyyn eri oppiaineissa.
Oppimisalueilla tarvitaan mahdollisuuksia yhteisten toimintojen järjestämiselle kuten perinteisempiä
luokkamaisia tiloja oppiainerajat ylittävää opetusta unohtamatta. Tilaratkaisuissa huomioidaan erilaiset
oppijat ja eri toimijat, jolloin eriyttäminen tarvittaessa rauhallisempiinkin tiloihin on mahdollista.
Kalusteiden, valaistuksen ja akustiikan suunnittelulla on keskeinen merkitys oppimisalueiden
onnistumiselle.
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Oppilas tarvitsee riittävät säilytystilat omille tavaroilleen: kirjat, muut opiskeluvälineet, urheiluvarusteet ja
-välineet, hygieniatarvikkeet liikuntatuntia varten. Säilytystilojen sijoittelussa pitää ottaa huomioon riittävä
tila tavaroiden hakemiseen ja siihen ettei oppituntia keskeytetä, jos on mahdollista.

5.4. Työtavat- ja tilat aamu- ja iltapäivätoiminnassa
Aamu- ja iltapäivätoiminta on oppituntien ulkopuolista toimintaa, joka on suunnattu peruskoulun 1. ja 2.
luokan sekä erityisopetuksen oppilaille. Lasten osallistuminen aamu- ja iltapäivätoimintaan on
vapaaehtoista. Uudessakaupungissa on iltapäivätoimintaa. Tarvetta on myös aamupäivätoimintaan,
joka tilaratkaisuissa huomioidaan.
Aamu- ja iltapäivätoiminnan (= Apip-toiminnan järjestämisen lähtökohtana on turvallisen
kasvuympäristön tarjoaminen lapselle. Toiminnan keskeisenä tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja
kehitystä sekä tukea perhettä ja koulua niiden kasvatustehtävässä. Apip-toiminnan tulee olla sekä
kasvuympäristönä että ilmapiiriltään kiireetön ja turvallinen. On tärkeää, että toiminnassa lapsilla on
mahdollisuus sekä levähtämiseen ja rauhoittumiseen että ulkoiluun ja fyysiseen aktiivisuuteen. Koulun
yhteiset tilat tarjoavat sopivan ympäristön apip-toiminnalle.
Apip-toiminnassa korostuu lasten oikeus turvalliseen lapsuuteen ja kasvuympäristöön. Toiminnan
sisällön suunnittelussa otetaan huomioon lasten tarpeet ja omat toiveet. On tärkeää, että lapset tulevat
kuulluksi toiminnassa ja voivat osallistua sen suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Aamu- ja iltapäivätoiminnan tilat ovat pääsääntöisesti 0-2 -oppimisalueella.

5.5.Oppiainepainotteisen toiminnan opetustilat, aineopetustilat
5.5.1. Oppiainepainotteisten opetustilojen jako toimintojen ja didaktisten tarpeiden mukaan
Oppiainepainotteisen opetuksen eli aineopetuksen tilat muodostuvat matemaattis-luonnontieteellisten ja
humanististen aineiden laboratorioalueista. Näiden oppiaineiden tilavaatimukset on erikseen tässä
kappaleessa määritelty.
Em. oppiaineiden lisäksi ns. aineopetusta annetaan rakennuksessa taito- ja taideaineiden
laboratorioalueella, liikunnan laboratorioalueella ja Diktek-laboratorioalueella. Näiden jälkimmäisten
oppiaineiden tilavaatimukset määritellään erikseen jäljempänä tässä asiakirjassa.
Yleiset tilavaatimukset matemaattis-luonnontieteellisten ja humanististen aineiden laboratorioalueella
Nykyisen oppimiskäsitykseen mukaan oppilas on aktiivinen toimija. Kieli, kehollisuus ja eri aistien käyttö
ovat ajattelun ja oppimisen kannalta olennaisia. Yhdessä oppiminen edistää oppilaiden luovan ja
kriittisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja sekä kykyä ymmärtää erilaisia näkökulmia. Oppiminen on
monimuotoista ja sidoksissa opittavaan asiaan, aikaan ja paikkaan.
Työtapojen valinnassa on syytä ottaa huomioon eri oppiaineiden ominaispiirteet sekä laaja-alaisen
osaamisen kehittäminen. Oppiaineille ominaisten työtapojen käyttö edistää sekä jäsentyneiden
tietorakenteiden muodostumista että taitojen omaksumista. Vuosiluokilla 7-9 opiskellaan pääsääntöisesti
aineenopettajien johdolla ja ehkä painotetummin oppiainelähtöisesti kuin luokilla 1-6. Tämän
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seurauksena tilatarpeet ovat luokilla 7-9 osittain erilaiset verrattuna alueeseen, jossa opiskelevat
pääsääntöisesti vuosiluokkien 1-6 oppilaat.
Tilasuunnittelussa voimme vastata käyttäjien tarpeisiin hallitsemalla äänimaailmaa, valaistusta,
esitysteknologiaa, tilan luonnetta, turvallisuutta jne. Oppiainepainotteiset opetustilat kannattaa jakaa
toimintojen ja didaktisten tarpeiden mukaan viiteen eri tilatyyppiin A-E seuraavasti:
A. Oppiaineet, joissa keskustellaan ja kuunnellaan paljon ja harjoitellaan esim. uutta kieltä, tarvitsevat
omalta tilaltaan laadukasta puheakustiikkaa, kohdennettua äänentoistoa ja äänen kulkua rajaavaa
äänieristystä. Puheen ymmärtäminen ja sanojen erottaminen A:n äänimaailmassa erittäin oleellista.
A- tiloissa kiinnitetään huomiota jälkikaikuun ja konsonanttien kuulemiseen.
B. Oppiaineet, joissa opetuskeskustelun, ryhmäkeskustelun, kuvasta puhumisen merkitys on suuri;
visuaalisuus ja virtuaalisuus on tärkeää. B- tilan esitystekniikka ja AV- suunnittelu ovat erittäin
tärkeässä roolissa. Usein näissä oppiaineissa esim. esitystekniikalle on hyödyksi näytöt tai
projisointi kahteen suuntaan sekä riittävän suuri kuvapinta B- tiloissa äänimaailmaan kannattaa liittää
myös peittoääni.
C. Oppiaineet, joissa käsitteellistetään, tutkitaan abstrakteja asioita, luonnostellaan, käytetään
muotoiluoppimisen tekniikoita, lasketaan, keskustellaan ja filosofoidaan tarvitsevat runsaasti
kirjoitus-, piirustus-, laskemis- ja suunnittelupintaa. Erityisesti seinille. Ainakin osaan pinnoista pitää
pystyä myös kiinnittämään papereita ja ainakin osia pinnoista laittamaan talteen (kääntäen, siirtäen
eri järjestykseen). Esim. matematiikassa on hyvä, että laskutoimitukset ja esimerkit ovat näkyvissä
pidempään tai että laskuja voidaan tehdä isoille pinnoille ryhmissä ja pareittain. C- tiloissa tarpeet
visualisoinnin suhteen ovat pienemmät kuin A-B tiloissa, mutta valaistuksella saa korostaa
energisyyttä.
D. Oppiaineet, joissa tutkitaan, kokeillaan ja testataan materiaalia, yhdisteitä ja ilmiöitä muodostavat
oman tilakokonaisuutensa. Näissä tiloissa myös rakentaminen ja yhdisteleminen - kokeellinen
rakentelu ovat tärkeässä asemassa. D- tilojen äänimaailma vaihtelee eri käyttötarkoituksen mukaan
kovasti, joten jälkikaikuun kannattaa kiinnittää huomiota. Samoin tiloissa tapahtuva lämpökäsittely,
veden- ja luonnon materiaalien käyttö, kaasujen poisto jne. kannattaa suunnitella huolella. D- tilojen
muunneltavuus on näistä tilatyypeistä suurinta ja esim. liikuteltavuuteen ja tilan erilaisten
käyttötapojen välisiin siirtymiin kannattaa kiinnittää huomiota. Esim. erilaiset sähkö, poisto,
tulo, kaasu, vesi jne. liittymät eivät saa haitata eri käyttäjäryhmiä. D- tiloissa suositellaan myös
peittoäänen käyttöä.
E. Opetustilanteet ja tuokiot monitoimitiloissa (koskee käytännössä kaikkia oppiaineita), joissa tilaa
käytetään monipuolisena oleskelu- ja työskentelyaulana; kohtaamisen, olemisen ja tekemisen
monitilana. Tila ja ympäristö palvelee sekä itsenäistä työskentelyä että ryhmien yhteisiä tilaisuuksia
tai työskentelytuokioita. Kyseessä on rauhallinen paikka työskennellä, pitää taukoa tai tehdä
ryhmätöitä. Tilan käytettävyyttä tuetaan erilaisilla akustiikka-, laite/kalustus- ja valaistusratkaisuilla.
A-tyypin tiloja on humanististen oppiaineiden laboratorioalueella erityisesti äidinkielen ja muiden kielten
opetustiloina. B-tyypin tiloja on humanististen oppiaineiden laboratorioalueella uskonnon, historia ja
yhteiskuntaopin sekä oppilaanohjauksen ja terveystiedon opetustiloina. C-tyypin tiloja matematiikan
opetustiloina. Ja D-tyypin tiloja on muiden luonnontieteiden opetustiloina.
Em. tilatyypeillä kuvataan erityisesti sivistys- ja hyvinvointikeskuksen matemaattisluonnontieteellisen laboratorioalueen ja humanististen aineiden laboratorioalueen tiloja
(aineopetuksen tiloja). Em. tilatyyppikuvauksia käytetään soveltuvin osin myös muiden
monitoimitilojen määrittelyyn.
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Kaikkien oppimisalueiden varastotilat (niin 1-6 oppimisalueilla kuten myös 7-9 vuosiluokkien
opetustiloissa) ovat riittävän kokoisia ja helposti valvottavia jokaisen oppiaineen näkökulmasta.
Varastotilat on pyrittävä sijoittamaan luokkien läheisyyteen tai luokkien väliin. Lisäksi tarvitaan myös
vaarallisten aineiden säilytystilat.

5.5.2. Matemaattis-luonnontieteellisten ja humanististen oppiaineiden laboratorioalueet
Matemaattis-luonnontieteellinen laboratorioalue

Matemaattis-luonnontieteellinen laboratorioalue sisältää ensiksikin biologian ja maantiedon oppimistilat
sekä toiseksi matematiikan, fysiikan ja kemian oppimistilat. Näiden pääalueiden (1. ja 2. ) läheisyys on
suotavaa, mutta ei välttämätöntä. Tärkeämpää olisi yhteys lukion vastaavien oppiaineiden
oppimisalueiden välillä. Erityisesti oppimisalueiden yhteisestä varastotilojen vyöhykkeestä saadaan
luotua tehokkuutta ja näin oppimisen tiloihin vapautuu tilaresurssia. Yhteinen fysiikan/kemian
materiaalivarasto kemiallisille aineille, jätteiden käsittelylle, oppilastyövälineille ja laboratoriokokeille voi
olla yhteinen yläluokkien ja lukion kesken. Laboratoriotila erilaisille kokeille keskitetään tälle alueelle.
Biologian ja maantiedon oppimisalue
Alue on yhtenäinen luonnontieteiden tila, joka mahdollistaa yhteisopettamisen isommalle ryhmälle sekä
tarvittaessa jakautumisen erillisiin ryhmiin. Tilan tulisi mahdollistaa tarpeen mukaan opiskelu myös
pienissä ryhmissä eli tilan jakaminen osiin on tarpeellista.
Tilassa on kiinnitettävä huomiota kulkuyhteyteen biologian varastoon, kasvatustilaan ja myös kemian
laboratorioon. Eduksi on, jos kulku lukion ja yläluokkien biologian opetustilojen välillä on sujuvaa
(mahdollisten välinelainausten vuoksi), mutta kuitenkin niin että opiskelijat pysyvät erillään omissa
tiloissaan. Biologian osalta kulku ulkotiloihin tulee olla toimiva oppimistilan ulkopuolella tapahtuvan
oppimisen sujuvoittamiseksi. Tilassa on myös erillinen kasvatustila, jossa terraariot, akvaariot ja kasvien
kasvatusmahdollisuus (tämä alue voisi olla lasiseinän takana ja ehkä yhteydessä yleisiin tiloihin niin, että
kasvatettavat eliöt ovat kaikkien ihailtavissa yleisistä tiloista). Tilat suunnataan aurinkoiseen
ilmansuuntaan.
Käytävä- ja aulatilassa (puolijulkinen) voi olla työskentelypisteitä (sohvanurkkauksia tms.) ja aiheeseen
sopivia seinämaalauksia, esim. karttoja, kasveja tms. Pihalle, biologian ja maantiedon luokkiin johtavan
ulko-oven läheisyyteen, sopii kivipuisto eli isoja eri kivilajeista koostuvia kiviä nimettyinä. Yhteisiä tiloja
voisi erottaa tai niiden sisällä voisi olla viherseiniä, joiden kastelujärjestelmä voisi luoda illuusion
putoavasta vedestä (vesi voisi pudota seinää pitkin vesiputouksen lailla ja samalla veden liikkeestä
kuuluva ääni toisi rauhoittavan elementin tilaan). Tilojen suunnittelussa muutoinkin toivotaan oppiaineelle
ominaista suunnittelun toteutusta.
Matematiikan, fysiikan ja kemian oppimisalue
Oppimisalue koostuu 1. matematiikan alueesta, 2. fysiikan alueesta ja 3. kemian alueesta. Tiloille on
luonteenomaista muunneltavuus työskentelytavan ja oppilasmäärän mukaisesti. Tilan sisustuksessa
tulee hyödyntää oppiaineille tyypillisiä elementtejä.
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Toiminnalliset vaatimukset
Matematiikan tila on luonteeltaan puoliavoin muunneltava oppimisympäristö. Tilalla ei ole erityisiä
vaatimuksia nykyaikaisen pedagogiikan mahdollistamisen lisäksi. Myös matematiikan osalta tulee olla
kohtuullisen sujuva pääsy mafyke-varastoihin. Tila mahdollistaa kolmen samanaikaisen ryhmän
opiskelun ja on muunneltavissa sen mukaisesti. Myös matematiikassa on tarve eriyttää välillä
opiskelijaryhmiä eri kokoisiin pienryhmiin ja toisaalta tilan olisi hyvä tarjota mahdollisuus isomman
oppilasryhmän samanaikaisopetukselle. Tila sisältää matemaattisten aineiden opetuksen hiljaisen
opiskelun mahdollistavan erillisen tilan/tiloja.

Fysiikan ja kemian opetustilat koostuvat varsinaisesta oppimisen tilasta yhteensä kolmelle yhtäaikaiselle
opetusryhmälle (á 16 oppilasta) ja erillisestä kemian laboratoriotilasta joka varustukseltaan ja
tekniikaltaan tarjoaa turvallisen ja toimivan ympäristön laboratorio-olosuhteita vaativaan työskentelyyn.
Lisäksi fyke-tiloissa on erityiset vaatimukset varastoille: tilaa täytyy olla riittävästi ja varastojen täytyy olla
saavutettavissa fyke-oppimisalueelta sekä kemian laboratoriosta. Myös kulkuyhteys matematiikan
opetustilasta varastoon tulee säilyä.
Kemian tutkimusten tekoon varustellut työpisteet kymmenelle oppilastyöparille. Tila jaettavissa kahden
ryhmän samanaikaiseen käyttöön siirrettävillä paloturvallisilla väliseinillä.
Luonnontieteen varastotiloissa opettajien on pystyttävä työskentelemään ja valmistelemaan kokeellista
työskentelyä. Opetushenkilöstön työskentelyyn ja valmisteluun soveltuva tila voi olla yhteinen
matemaattis-luonnontielellisellä alueella.

Tilavaatimukset
Fysiikan ja kemia opetuksessa tilan tulee olla pimennettävissä täysin. Kemian laboratoriossa tulee olla
10 kahden hengen työpistettä.
Varastotiloissa tulee kiinnittää erityistä huomiota käytettävyyteen ja siihen, että varasto toimii turvallisena
toimintaympäristön osana (ei läpikulkua, lukinnat, kalusteet).
Matematiikan, fysiikan ja kemia oppimisalueella on täysin varusteltu laboratorio. Tilasta on yhteys
MAFYKE-varastoon. Ehdottomasti suora yhteys kemikaalivarastoon, kemikaalivaraston kautta ei
läpikulkua muihin tiloihin.
Suunnittelussa tulee huomioida, että fyke-tiloissa on käytettävä kenkiä mahdollisten lasiroskien ja
roiskeiden varalta. Tämä vaatii kengättömäksi suunnitellun koulun osalta oman ratkaisun.

Humanististen oppiaineiden laboratorioalue
Humanististen oppiaineitten oppimisalueella toimivat äidinkielen, toisen kotimaisen ja vieraiden kielten,
uskonnon ja historian aineenopettajat. Kokonaisuuteen kuuluu n. 10 opetustilaa, joissa voi
samanaikaisesti opiskella noin 150 oppilasta 11 opettajan johdolla. Opetustila jaetaan kahteen
alueeseen, joista toiseen sijoittuvat toisen kotimaisen sekä vieraiden kielten opetus ja toiseen muut
humanistiset aineet. Opetuksessa hyödynnetään saumattomasti erilaisia ja erikokoisia oppimisalueita
mukaan lukien suunnittelussa oleva kirjastotoimen kanssa yhteistyössä kiinteistöön tuleva sähköisen
materiaalin omatoimikirjasto.
Humanistiset oppiaineet tarvitsevat muunneltavia oppimistiloja, joissa voidaan opiskella eri kokoisten
opetusryhmien kanssa eri opettajaresursseilla. Tiloissa onnistuu yhteisopettaminen isomman
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oppilasmäärän kanssa ja toisaalta jakautuminen pienempiin ryhmiin. Digitaalisuuden hyödyntäminen on
joustavaa. Yksityisissä tiloissa pystyy lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan, tekemään tehtäviä,
työskentelemään ryhmissä, näyttelemään, pitämään puheita ja kokemaan audiovisuaalisia elämyksiä.
Värimaailma ja kalusteet vaihtelevat opetustilojen välillä. Pääosin äidinkielen opetustiloissa voisi
esimerkiksi olla taidetta/seinämaalauksia äidinkieleen liittyvistä aiheista. Oppilaille voisi ilmoittaa
seuraavan tunnin opetustilaksi esimerkiksi vihreän huoneen. Akustiikka suunnitellaan niin, että
äänimaailma pysyy miellyttävänä ja rauhallisena.
Humanististen oppiaineiden laboratorioalueella on kirjavarasto, missä on ensinnäkin varastotilaa koulun
kirjastolle ja mahdollisesti myös tilaa rauhalliseen lukemiseen ja työskentelyyn. Rakennukseen
suunniteltu sähköisen materiaalin omatoimikirjasto voisi olla tässä yhteydessä, jos mahdollista.
Ilmaisutaitoa varten julkiseen tilaan tarvitaan näyttämötila. Sen yhteyteen tarvitaan suuri varastotila
ilmaisutaidon materiaaleille, lavasteille, rekvisiitalle yms.
Kielten alueelle tarvitaan laitteisto kuuntelua ja nauhoittamista varten, sekä tilasta tulee pystyä
rajaamaan pienempiä äänieristettyjä tiloja esim. dialogien nauhoitusta tai suullisia kokeita varten.
Kielten opiskeluun tarvitaan erillinen tila, jossa voidaan tehdä suullisia äänityksiä ja videointeja.
Puolijulkiseen tilaan tarvitaan rajattuja pienten ryhmien opiskelutiloja ja juomapiste. Visuaalisesti
puolijulkinen tila voisi muistuttaa puutalokaupungin toria, jossa tilan seinät olisivat kuin pieniä puutaloja
erivärisine puutalon laudoituksineen. Ovia voisi koristaa pienet kattolipat. Itse tila olisi kuin tori, jossa olisi
pieniä pöytäryhmiä, pieni “kahvila” esimerkiksi kahvi- ja teeautomaatteineen sekä näyttämö, jossa
mahdollisuus toteuttaa pieniä näytelmiä ja muita esityksiä. Näyttämön tausta tyhjäksi (valkoinen seinä),
johon on mahdollisuus heijastaa eri taustoja. Myös äänentoisto huomioitava. Torilla voisi olla myös
“infotauluja” (digitaalisia), joihin voisi laittaa halutessaan esille esim. oppilastöitä.
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5.5.2. Taito- ja taideaineiden laboratorioalueet
Taito- ja taideaineen oppimisalueet muodostavat ison kokonaisuuden. Taito- ja taideaineet jakaantuvat
kahteen laboratorioalueeseen: musiikin laboratorioalueeseen ja kädentaitojen- ja kuvataideaineiden
laboratorioalueeseen. Taito- ja taideaineiden oppimisalueisiin kuuluvat musiikin, käsityön, kuvataiteen ja
kotitalouden oppimisalueet.
Taito- ja taideaineiden oppimisalueet muodostavat kokonaisuuden, joita käyttävät kaikki käyttäjät.
Taito- ja taitoaineiden laboratorioalueet ovat yhtenäinen katutasolla sijaitseva tila. Taide- ja taitoaineilla
on yhteinen suunnittelu/projekti/näyttelyalue, josta on helppo pääsy eri ainealueille.
Musiikin laboratorioalue

Musiikin laboratorioalueen eri opetustiloja käyttävät tasavertaisesti ja -puolisesti kansalaisopisto, lukio,
musiikkiopisto, yhtenäiskoulu, nuorisotyö, varhaiskasvatus sekä kaupungissa toimivat muut musiikinalan
yhdistykset ja yritykset. Laboratorioalueen opetustilojen tulee mahdollistaa näiden kaikkien eri
toimijoiden toiminnalliset ja ajalliset vaatimukset, jotta opetustilojen yhtäaikainen ja monipuolinen käyttö
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toteutuu. Laboratorioalueen yhteydessä on tiloja musiikin opetushenkilöstön opetuksen etukäteis- ja
jälkikäteistyöhön.
Toimijoiden yhteisinä vaatimuksina ovat katutasolla sijaitsevien erikokoisten opetustilojen lisäksi
musiikinopetuksen erikoisvaatimukset huomioiva akustointi, ilmankosteutus niihin tiloihin, joissa on
akustiset soittimet sekä kaikissa musiikin laboratorioalueen opetustiloissa normaalia luokkatilaa
suurempi huonekorkeus. Lisäksi huomioidaan äänieristys ympäröiviin tiloihin sekä myös tilan sisällä.
Suunnittelussa huomioidaan oppilaiden ja opettajien työturvallisuusnäkökulma, erityisesti kuulonhuoltoon
ja opettajan äänenkäyttöön liittyvät erityistarpeet. Näiden vuoksi huomio kiinnittyy erityisen
ääniympäristön rakentamiseen.
Musiikin laboratorioalueen opetustilat muodostuvat yksilöopetus- ja monimuotoiseen ryhmäopetukseen
suuntautuneista tiloista sekä konserttitilasta. Kaikkien musiikin laboratorioalueen toimijoiden
opetustoiminta on vahvasti “välineurheilua”. Suunnittelussa on sen vuoksi huomioitava, että kaikissa
opetustiloissa on tilaa erinäiselle määrälle erilaisia ja -kokoisia soittimia, jonka vuoksi opetustilojen tulee
olla neliömääriltään reiluja. Lisäksi musiikin laboratorioalueella on erityisiä ”lounge-alueita”, joissa muun
muassa oppilaiden odotus ja pienryhmätoiminta toteutuvat. Musiikin laboratorioalueen tilojen
suunnittelussa kiinnitetään huomiota siihen, että konserttitilassa tapahtuva toiminta ei rajaa pois
yhtäaikaisesti tapahtuvaa muuta musiikin laboratorioalueen toimintaa, eikä toisaalta poissulje tai estä
muuta sivistys- ja hyvinvointikeskuksen toimintaa.
Musiikin tiloissa huomioidaan kaikki tilojen käyttäjät, jotka ovat eri-ikäisiä ja toimivat eri aikoina.
Lähtötilanteessa tiedostetaan, että erityisesti kello 12.00-16.00 välinen toiminta-aika tulee olemaan
haasteellinen, koska eri toimijat käyttävät tiloja ko. aikana.
Musiikin laboratorioalueen tiloissa on kattavat ja monipuoliset langattomat yhteydet opetustilojen esitysja hallintatekniikkaan. Kaikissa musiikin laboratorioalueen opetustiloissa on kiinteät monipuoliset
audiojärjestelmät, jotka mahdollistavat myös tallentamisen ja striimauksen.
Musiikin laboratorioalueen yhteydessä tai välittömässä läheisyydessä on sellaiset varastotilat, johon ko.
alueen eri käyttäjillä on mahdollisuus jättää erikokoiset soittimet turvalliseen säilytykseen. Lisäksi
varastotiloja käytetään eri toimijoiden sekä nuottien että erilaisten opetustarvikkeiden säilyttämiseen.
Musiikin laboratorioalueella on musiikin opettajille suunnattuja työskentelytiloja, joissa mahdollistuu muun
muassa taiteellisen ammattitaidon ylläpitäminen, sovitustyöt, oppituntien etukäteis- ja jälkikäteistyöt.
Musiikin laboratorioalueen eri toimijat edellyttävät, että ko. alueelta löytyy esiintymistila, yksilöopetukseen
soveltuvat tilat, orkesterien ja kuorojen harjoitustila, bändisoittotilat, säveltämiseen ja muuhun
tietokonetyöskentelyyn tarkoitetut tilat, “luokkaopetukseen” ja musiikkiliikuntaan soveltuva tila, musiikin
hahmottamisaineiden ja varhaisiän musiikkikasvatuksen soveltuva opetustila. Musiikin laboratorioalueen
opetustiloista on yhteys esiintymistilaan, jotta soittimien kuljettaminen on minimissään. Esiintymistilan
korkeuden on hyvä olla kaksikerroksinen. Tilasta on näyttämöyhteys aulaan. Esiintymistilaan liittyvässä
aulassa on mahdollisesti portaikko tai teleskooppikatsomo. Esiintymistilassa on oltava kiinteä
audiojärjestelmä sekä näyttämövalot ynnä muut erilaiset esitykset mahdollistava tekniikka niin akustisen
klassisen kuin sähköisen musiikin esittämiseen.
Vakka-Suomen kansalaisopiston musiikinopetus on pääosin ryhmäopetusta. Jossakin määrin annetaan
myös yksilöopetusta mm. laulussa ja kitaransoitossa. Opetettavina ryhminä ovat kuorot, bändit ja
orkesterit.
Vakka-Suomen musiikkiopiston opetus koostuu instrumentti-, musiikin hahmottamisaineiden- ja
yhteismusisointiopetuksesta, joista instrumenttiopetus on pääosin yksilöopetusta. Lisäksi musiikkiopisto
antaa varhaisiän musiikkikasvatusopetusta, joka on alle kouluikäisille suunnattua ryhmäopetusta.
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Musiikkiopistossa annetaan laaja-alaisesti jousi-, puupuhaltimien-, vaskipuhaltimien-, klaveeri-,
sähköisten- ja lyömäsoittimien opetusta. Jokaisella instrumentilla on omat erityiset ominaisuutensa, jotka
tulee huomioida yksilöopetustilojen sekä akustisessa että fyysisen koon suunnittelussa. Esimerkiksi
piano-opetusluokissa on vierekkäin flyygeli ja pystypiano tai tulevaisuudessa kaksi flyygeliä vierekkäin.
Lyömäsoittimien opetusluokassa on neljä kappaletta patarumpuja, kaksi marimbaa, rumpusetti,
pikkurumpu ja erinäinen joukko muita lyömäsoittimia. Vaskipuhallinsoittimet vaativat myös
keskimääräistä suuremman opetustilan. Musiikkiopiston opettajat kokoavat ajoittain yksilösoittajia
erikokoisiksi kamarimusiikkiryhmiksi, jonka vuoksi yksilöopetukseen suunnatuissa opetustiloissa tulee
mahdollistua myös 4-6 hengen kamarimusiikkiryhmien musisoiminen. Musiikkiopiston
yhteismusisointiopetusryhmiä ovat jousiorkesteri, puhallinorkesteri, kuorot, rytmimusiikkibändit ja
harmonikkaorkesteri. Musiikin hahmottamisaineiden opetuksessa liikutaan, kuunnellaan ja tehdään
kirjoitustehtäviä. Musiikkiopisto-opetuksen toteuttamiseksi tarvitaan 7 yksilöopetukseen suunnattua
opetustilaa, yksi musiikin hahmottamisaineiden ja varhaisiän musiikkikasvatuksen opetukseen suunnattu
normaalia suurempi opetustila, jossa mahdollistuu monipuolinen musiikinopetus, yksi
yhteismusisointiopetukseen suunnattu opetustila (orkesterit, kuorot ja bändit) sekä nuottien että
soittimien säilytykseen suunnatut varastotilat. Oppilaille ja opettajille suunnattujen soitinsäilyttimien tulee
sijaita lähellä musiikin laboratorioaluetta. Tarkemmat kuvaukset musiikkiopiston linjauksista tämän
asiakirjan Musiikkiopisto-osuudessa.
Uudenkaupungin yhtenäiskoulun ja Uudenkaupungin lukion musiikin opetus on ryhmäopetusta.
Opetuksessa soitetaan sekä bändi-, orkesteri- että koulusoittimilla (akustisilla ja sähköisillä), lauletaan
kuoromaisesti ja solistisesti mikrofoneihin, kuunnellaan musiikkia (sekä luokassa tapahtuva musisointi
että äänitteiden kuuntelu), liikutaan musiikin tahdissa, tehdään kirjallisia töitä ja käytetään tietotekniikkaa
säveltämiseen ja muihin toimintoihin. Opetustilojen suunnittelussa on otettava huomioon opetustilassa
yhtä aikaa tapahtuvat erilaiset toiminnot, esimerkiksi lyömäsoitin-, ukulele- ja lauluryhmät, jotka
harjoittelevat kukin omia erilaisia musisointitehtäviään saman aikaisesti. Tilojen on oltava joustavat ja
muunneltavissa erilaisiin toimintoihin. Joka puolella opetustilaa tulee olla hyvä kuuluvuus ja näkyvyys.
Perusopetuksen ja lukion musiikinopetukseen tarvitaan kaksi suurta musiikkitilaa, joihin tulee mahtua
paljon erilaisia soittimia. Molemmissa musiikkitiloissa on oltava suuret varastotilat koulusoittimien ja
muun välineistön säilyttämiseen. Musiikin opetukseen tarvitaan bändisoittotilat voimakkaalla
äänenpaineella soittamista varten. Bändisoittotila toimii myös studiona. Bändisoittotilassa on
huomioitava äänieristys sekä vaimennetumpi akustiikka. Tilojen akustisessa suunnittelussa on
huomioitava myös bändisoitinten käyttö yllä mainituissa suurissa musiikin opetustiloissa. Tilojen
yhteyteen tarvitaan myös opettajan suunnittelu- ja sovitustyöhön soveltuvat tilat. Näihin kaikkiin tiloihin
on yhteys musiikkitiloista. Tilojen avaamisella voidaan synnyttää laajempi alue musiikin esittämiseen.
Musiikkitiloihin johtaa ulkoa suuret ovet musiikkivälineiden kuljettamisen helpottamiseksi. Mikäli tiloissa
on ovia eri opetuspisteiden välillä, on niiden oltava suuria soittimien siirtelyn vuoksi.
Työturvallisuus on huomioitava tilassa liikkumisen kannalta – erilaiset piuhat pois lattioilta – liikkumisen
tulee olla vapaata ja vaaratonta.
Tiloissa on huomioitava myös opetuksen ja musisoinnin suunnat, jotta ne ovat ergonomisesti luontevia ja
mahdollisimman vähän rasittavia.
Sähkösuunnittelussa on huomioitava sähköisten soitinten sekä muun sähköisen laitteiston suuri määrä.
Luokassa on hyvä olla päävirtakytkin pistorasioihin. Valaistuksessa on huomioitava myös tilojen
jakaminen pienempiin työpisteisiin sekä esiintymistilan näyttämövalot, joiden tulee molemmissa
tapauksissa olla muunneltavissa ja himmennettävissä.
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Kädentaitojen- ja kuvataideaineiden laboratorioalue
Käsityö oppiaineena sisältää teknisen käsityön ja tekstiilikäsityön. Tilat sijoitetaan lähekkäin, sillä
oppiaineilla on yhteisiä töitä. Suunnittelutila on oppiaineiden yhteinen. Teknisen ja tekstiilityön
opetustilojen tulee olla tarpeeksi suuria.
Kädentaitotilojen sekä kuvataiteen tilat suunnitellaan yhdeksi tilaryhmäksi mahdollistaen tilojen
monipuolisen yhteis- ja iltakäytön. Taito- ja taideaineiden tilat sijoitetaan maan tasoon mm. siksi, koska
kulku teknisen työn materiaalivarastoihin tulee tapahtua suoraan ulkoa. Samoin purusäiliöt ja niiden
tyhjennys tulee olla suoraan ulkoa oman oven kautta. Keskeneräisille töille tulee olla omat varasto- ja
säilytystilat. Varastotilalla on useita käyttäjiä ja se tulee olla jaettavissa. Iltakäyttäjille tulee toteuttaa
erillinen varastotila.

Kädentaidon oppimisalue

Kädentaidon oppimisaluetta käyttävät Uudenkaupungin lukio, Uudenkaupungin yhtenäiskoulu,
VakkaSuomen kansalaisopisto sekä kaupungin muut yhdistykset ja yritykset siltä osin kuin tiloja voidaan
ulkopuolisille käyttäjäryhmille antaa hyödynnettäväksi. Opetustilojen tulee mahdollistaa näiden kaikkien
eri toimijoiden toiminnalliset ja ajalliset vaatimukset, jotta opetustilojen yhtäaikainen ja monipuolinen
käyttö toteutuu.
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Yhteinen kädentaitojen katettu oppimisympäristö ulkona, voisi palvella hyvin kevät ja syyskuukausina
erilaisten yhteisöllisten ja perinnetyötapojen opetuksessa.
Nykyaikaisen kädentaitojen tilan tulee olla esteetön ja mahdollistaa kädentaitojen opetus kaikille. Taitoja taideaineiden ympäristönäkökulma tulee huomioida materiaalien kierrätyksen suunnittelussa
kalustuksen osalta opetustiloissa sekä yhteisissä materiaalien kierrätyspisteissä
Tilojen toiminnallinen sisältö
Oppimisalueelta löytyy tekstiilityön kolme varsinaista opetustilaa: ominaisuuksiltaan yksi opetustila
soveltuu parhaiten alaluokkien, yksi yläluokkien ja yksi kansalaisopiston opetustilaksi. Oppimisalueella
on opettajan työskentelytila ja havaintomateriaalivarasto.
Opetustilan tulee mahdollistaa 16 oppilaan ryhmän opetus perusopetuksessa ja kansalaisopiston
luokassa 20 opiskelijaa. Materiaalien ja työvälineiden sekä oppilastöiden turvalliseen, pölyttömään ja eri
käyttäjäryhmät huomioivaan varastointiin tulee kiinnittää huomiota. Lisäksi oppimisalueella on
muunneltava yhteinen suunnittelutila kuvataiteen ja käsityön kanssa. Suunnittelutilassa toteutetaan
teoriaopetusta, yhteisöllisiä projekteja, dokumentointia ja näyttelyitä. Märkätila värjäykselle,
huovutukselle ja painannalle voi samoin olla eri käyttäjäryhmien yhteinen tila. Kädentaitoaineiden
oppimisalueella suunnittelutilassa tai sen yhteydessä on tila nykyaikaiselle suunnittelulle (tvt eri
muodoissaan, 3d-tulostus, skannaukset, tulostukset jne.).
Kovien materiaalien (tekninen käsityö) osalta tilojen toiminnallisuuden kannalta tarvitaan seuraavat tilat:
puutyösali perusopetuksen ja kansalaisopiston tarpeisiin, monitoimisali, joka palvelee puuntyöstön lisäksi
mm elektroniikan, hopea ja korutöiden ym. tarpeissa, konesali johon yhteys molemmista puutyösaleista,
maalaushuone, puunhiontatila, metallityösali, joissa on erilliset kuumakäsittelytila ja metallinhiontatila,
varastot puu, metalli ja oppilastyöt, ohjaamo/opettajatila.
Tilojen suunnittelussa huomioidaan, että tiloissa on mahdollista opettaa samanaikaisesti alaluokkien ja
yläluokkien opetusryhmiä. Tästä syystä puutyösaleja on kaksi. Asia on huomioitava erityisesti konesalin
osalta, jossa valmistellaan molempien ryhmien töitä. Konesalissa työskentelevät myös yläluokkien
oppilaat niiltä osin kuin koneen käyttö kuuluu osana opetussuunnitelmaa oppilaiden sallittaviin töihin.
Tilojen toiminnallisuuden kannalta on huomioitava, että kyseessä on kädentaitoaine, jossa varastojen
täyttäminen ja varastojen käytettävyys on keskeinen asia. Tavaran liikuttelun on oltava sujuvaa ja
tarkoituksenmukaista. Opettajan ohjauksessa toimii luokassa eri työvaiheessa olevia oppilaita, joten
tiloissa liikkumisen on oltava helppoa ja näkyvyyden on oltava hyvä.

Kädentaitojen opettaja tekee osan suunnittelutyöstä koululla, jolloin tarvitaan tila, joka mahdollistaa
opetuksen suunnittelun, pehmeiden materiaalien pienimuotoiset työt (ompelukone ja saumuri) ja tieto- ja
viestintäteknisen työskentelyn. Tila palvelee perusopetuksen sekä opiston kädentaidon opettajia.
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KÄDENTAITOJEN (KOVA) OPETUSALUE

Pehmeiden materiaalien tilojen vaatimuksia
Tekstiilikäsityöluokkien pinnat tulee olla helposti puhdistettavia ja pölyä keräämättömiä. Luokassa tulee
olla tehokas mikropölyjen poisto työtiloista. Yleisvalaistus luokissa tulee olla tehokas ja työpisteissä
erillinen tarpeen mukaan lisättävä kohdevalaistus. Luokkien pöytä- ja tuolivalinnoissa ja niiden
säädettävyydessä ja pintamateriaaleissa otetaan huomioon eri ikäiset käyttäjäryhmät. Luokan sisäinen
kulkeminen työpisteestä toiseen tulee olla esteetön (myös pyörätuolille) ja ergonominen.
Kalusteiden (pöydät, tuolit, työpisteet) tulee olla siten säädettäviä, että se mahdollistaa eri kokoisten
oppilaiden työskentelyn oppilaspöytien tulee olla tarvittaessa ryhmiteltävissä tarpeen mukaisesti.
Koneompelu tarvitsee kiinteät työskentelypisteet. Neulonnan, virkkauksen ja muiden lankatöiden
tekemiseen voidaan kalustuksen avulla toteuttaa soppi, jossa esimerkiksi säkkituolit tms. pöydättömät
istuimet. Kankaan leikkaamiseen tarvitaan isot pöydät, joissa voidaan piirtää kaavoja ja leikata kangasta.
Leikkauspöytään voisi sijoittaa myös pientyökaluille säilytystilan. Vesipisteet oppiaineen tarvitsemille
toiminnoille. Jokaisessa opetustilassa tulee olla työväline- ja materiaalivarasto sijoitettuna tilaan
lukittaviin vetolaatikoihin/kaappeihin suojaan pölyltä. Jokaiselle oppilaalle oma säilytyslokero.
Kuumaliimaus vaatii erityisen työskentelypaikan (sähkö).
Opetukselle ja sen havainnollistamiselle tarvitaan tavallista opetustilaa vastaavat tekniset valmiudet.
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Kovien materiaalien tilan vaatimuksia

Työtilojen turvallisen käytön vuoksi tarvitaan erillinen lukollinen tila, josta voidaan hallita koneiden
sähköjärjestelmiä. Koneiden (puu ja metalli erillisinä) osalta tarvitaan käyttöoikeusjärjestelmä, jota
voidaan etähallita kauko-ohjauksella eri puolilta työsaleja. Samaa tilaa voidaan käyttää
havaintomateriaalien ja erikoistyökalujen ja -materiaalien säilytykseen. Tilan tulee olla keskeisellä
paikalla, josta on hyvä näkyvyys eri puolille tiloja.
Tiloissa on otettava huomioon erityiset ilmanvaihdon, kohdepoistojen ja mikropölyjen suodatus
käsityöluokan vaatimusten mukaisena.
Maalaushuoneessa on saostuskaivot, lämmityspuhallin, ruiskumaalauskaappi, vesipisteet, lukittavat
asianmukaiset säilytyskalusteet materiaaleille ja tarvikkeille huomioiden eri käyttäjäryhmät. Tilassa tulee
olla oma ilmanvaihto, jota voidaan tilasta käsin säätää.
Puuntyöstötiloissa tulee olla korkeapainepurunpoistojärjestelmä automaattikäynnistyksellä sekä riittävästi
siivousimupisteitä. Teknisen työn koneiden turva-alueiden mitoitus tulee tehdä siten, että kaikkia koneita
voidaan käyttää yhtäaikaisesti. Samoin pölyn- ja purunpoisto tulee mitoittaa niin että imuteho riittää,
vaikka kaikki koneet ovat yhtä aikaa käynnissä. Puutyösalin yhdeydestä tulee löytyä oma, eristetty tila
pölyävälle koneelliselle hionnalle.
Paineilmakoneita ja huoltotöitä varten tiloissa tulee olla kattava paineilmajärjestelmä, jossa on riittävä
määrä kytkentäpisteitä ulottuvuuden takaamiseksi.
Metallityötiloissa on yksi iso työsali, erilliset tilat kuumatyöstölle sekä metallin koneelliselle hionnalle.
Metallityön työsalissa ja sen koneistuksessa tulee huomioida sekä peruskoulun, että kansalaisopiston
tarpeet. Työsalista tulee olla suora yhteys ulos, jotta opiskelijat voivat tuoda omia kulkuneuvojaan huolto
yms. opetustilanteita varten. Metallityötiloissa tulee olla öljyn- ja hiekanerotuskaivo.
Opetukselle ja sen havainnollistamiselle tarvitaan tavallista luokkatilaa vastaavat tekniset valmiudet .

Käyttäjäryhmävaatimukset pehmeiden materiaalien osalta
Perusopetuksessa tilatarve on yhtäaikaisesti maksimissaan yhdelle alaluokkien ja yhdelle yläluokkien
ryhmälle (tai kahdelle alaluokkien ryhmälle). Mahdollinen tilojen lisävara löytyy kansalaisopiston luokan
lukujärjestysvaran kautta. Perusopetuksessa oppilasarvion mukaan pakollisena aineena käsityötä
opiskelee noin 132 oppilasta vuosiluokalla 7 ja 270 oppilasta alaluokkien vuosiluokilla 3-6. Tämän lisäksi
valinnaisena aineena opiskeleville oppilaille tulee varata oppilastyö ym. tilaa.
Kansalaisopisto käyttää yhtä kolmesta tekstiilityön opetustilasta koulupäivän aikana ja ainakin
yläluokkien tekstiilityön tilaa iltaisin opiston luokan lisäksi. Päiväkurssien kysyntä on kasvussa, joten
opiston luokkatila on päiväaikaan opiston käytössä noin kolme päivää viikossa. Opiston opiskelijaryhmät
vaihtelevat 8-20 opiskelijan välillä. Opistossa opiskelee enimmäkseen aikuisia ja ikääntyvien
opiskelijoiden tarpeet tulee huomioida kalusteita valittaessa. Opistolla on tarve omalle varastotilalle
(tarvikkeet, välineet, materiaalit, opiskelijatyöt, erikoiskurssien tarvikkeet), joista osaan soveltuvat
kalustesäilytystilat ja osalle paremmin kiinteä varasto. Opisto-opetus hyötyy fyysisestä läheisyydestä
muiden opistotoimintojen kanssa.
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Käyttäjäryhmävaatimukset kovien materiaalien osalta

Puuntyöstötiloissa, metallityön tiloissa ja tilojen koneistuksessa ja kalusteissa tulee huomioida sekä
perusopetuksen että kansalaisopiston tarpeet.
Kuvataideaineiden oppimisalue
Kuvataiteen tiloissa (3 opetustilaa) on otettava huomioon eri käyttäjien (perusopetus, lukio,
kansalaisopiston taideopetus ja kuvataidekoulu, joka on myös osa kansalaisopiston opetusta) tarpeet.
Kaikkien käyttäjäryhmien on saavutettava oppimisalueen luokat sujuvasti. Kuvataide hyödyntää
kädentaitojen ja kuvataideaineiden laboratorioalueen muunneltavaa yhteistä suunnittelutilaa
toiminnassaan. Suunnittelutilassa toteutetaan teoriaopetusta, yhteisöllisiä projekteja, dokumentointia,
näyttelyitä ja se mahdollistaa toiminnan nykyaikaiselle suunnittelulle (tvt eri muodoissaan, 3d-tulostus,
skannaukset, tulostukset, studiotyöskentely valokuvauksessa ja videokuvauksessa jne.).
Tilojen toiminnallinen sisältö
Kuvataiteen tiloissa tehdään ns. perinteistä kuvataidetta, piirustusta, maalausta, taidegrafiikka ja
kuvanveistoa sekä valokuvausta, videokuvausta, editointia ja muuta tietokonetyöskentelyä.
Kuvataiteen tiloissa tuleekin huomioida erikseen mahdollisuus nostopöytien tai maalaustelineiden
ääressä tehtäviin töihin, pölyävien kuvanveiston tekniikoiden tekoon ja tila tietokoneavusteiseen
opiskeluun ja esim. videoiden ja animaatioiden kuvaamiseen, valokuvausstudiotilaa (nämä toiminnot
voivat liittyä myös yhteiseen suunnittelutilakokonaisuuteen). Mahdollisuus valokuvien kehittämiseen eli
pimiötila vesipisteineen tarvitaan, mutta voi yhdistyä muuhun tilaan.
Näkyvyys käyttötarpeiltaan erilaisten tilojen kesken on opettajan työn kannalta olennaista. Opetustilassa
on oltava myös helppo liikkua, opettajalla ja oppilailla tulee olla esteetön kulku, tunnin kesken liikutaan
usein, haetaan välineitä, käydään pesualtailla yms. ja opettajan tulee päästä oppilaan lähelle helposti
ohjaamaan.
Tilavaatimukset
Kuvataiteen kaikissa opetustiloissa (kolme perusluokkatilaa ja ml. erityistekniikoiden tilat) tilamitoitus on
huomioitava riittävän suureksi, jotta työskentely erilaisilla tekniikoilla on oppilasryhmille mahdollista.
Kuvataiteen tekniikat ja välinehuolto edellyttävät tilaan useampia vesipisteitä sekä suuret ja syvät
pesualtaat. Kaikkien tilojen pintojen ja kalusteiden tulee olla helposti puhdistettavia. Kalusteiden tulee
olla myös helposti siirreltäviä ja käyttöä, esim. grafiikan kaivertimien kolhuja kestäviä, kovapintaisia
pöytiä. Grafiikan työmenetelmät edellyttävät tilaa grafiikan prässille, pölytyskaapille ja vedostustyöhön
erillistä pöytätilaa.
Kuvataiteen tiloissa on välttämätöntä, että suurille kolmiulotteisille teoksille, esim. pienoismalleille ja
lavasterakennelmille on säilytystilaa. Kuvataiteen tilat edellyttävät erilliset lukolliset väline- ja teosvarastot
eri käyttäjätahoille. Myös opetustilojen kaappien ja laatikoiden tulee olla lukittavissa.
Erillinen kuvanveiston tila on peruskoulun, lukion ja kansalaisopiston yhteiskäytössä. Tila mahdollistaa
savitöiden tekemisen, dreijaamisen, töiden kuivatuksen ja varastoinnin, polttamisen ja työhön kuuluvan
välinehuollon.
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Eri käyttäjätahot tarvitsevat paljon materiaali- ja teosvarastotilaa. Opetustilasta liukuovin avautuva
varastotila, josta eri ryhmien (kaikille koululuokille ja -ryhmille omat kärrynsä) teos- ja tarvikekärryt on
helppo rullata luokan puolelle. Tilaa tarvitaan myös siirreltäville materiaalikärryille ja hylly- ja kaappitilaa
suurille papereille, maalauspohjille jne.

Käyttäjäryhmät ja niihin liittyvät vaatimukset
Kuvataiteen tiloissa (3 luokkatilaa) on otettava huomioon eri käyttäjien (perusopetus, lukio,
kansalaisopiston taideopetus ja kuvataidekoulu) tarpeet. Perusopetuksen ja lukion opetustilat ovat
päivittäin kokonaan koulukäytössä. Kansalaisopiston ja kuvataidekoululle päivätunneille tulee olla oma
opetustila. Kaikki luokkatilat ovat n. klo 15 jälkeen opiston ja mahdollisten muiden toimijoiden käytössä.
Olennaista on, että tiloissa on ryhmän mahdollista työskennellä rauhassa. Erityisesti taideterapeuttisissa
ryhmissä oma turvallinen tila ilman lasiseiniä on tärkeä. Myös kuvataiteen työskentelyssä yksityisyyden
turvaaminen on tärkeää.
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Kotitalouden oppimisalue

Kohteeseen toteutetaan kaksi opetuskeittiötä, jotka tulee olla yhdistettävissä suuremmaksi
kokonaisuudeksi kotitalouden oppitunteja varten. Ruokailutila on yhteinen molemmille opetuskeittiöille.
Ruokailutilaa käytetään kahvilana jonkin aulatilan yhteydessä koulutoiminnan ulkopuolella. Luokat
sijaitsevat pohjakerroksessa, maanpinnan tasalla. Koulun jätekatos on luokan lähellä, jotta kulku
ulkokautta sinne valvotusti mahdollistuu.
Kotitalouden opetustilat pitävät sisällään saarekemuotoisen opetuskeittiön16 henkilölle, vaatehuoltotilan,
kahvilamaisen ruokailutilan sekä asianmukaiset varastotilat sisältäen opettajien sosiaalitilat, väline- ja
elintarvikevaraston sekä kylmiön. Varastotiloihin rakennetaan ulkotiloista sisäänkäynti
elintarvikekuljetuksia ja jätehuoltoa varten.
Opetuskeittiöt kalustetaan neljälle neljän hengen oppilasryhmälle nykypäivän ruoanvalmistustekniikka
apuna käyttäen. Tarve on myös työpisteiden lisäksi muulle astiasäilytykselle opetustilassa. Lisäksi
jokaisessa opetuskeittiössä on työpiste opettajalle materiaali- ja astiasäilytyksineen. Tilaan sisällytetään
eteistila naulakkoineen oppilaiden henkilökohtaisia tavaroita varten. Eteistila on tarkoitettu oppilaiden
keittiövaatetuksen säilytykseen ja vaihtoon. Ergonomia huomioidaan opetustiloissa.
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Tekniseltä varustukseltaan luokassa on 8 kpl induktioliesiä sekä uuneja ja 5 astianpesukonetta.
Jokaisessa luokassa on oma jääkaappipakastinyhdistelmä. Valaistuksessa huomioidaan riittävän
yleisvalon lisäksi huolellisesti suunniteltuun työskentelypisteiden kohdevalaistukseen. Opettajan
käytössä on ajankohtaiset ja tarkoituksen mukaiset av-laitteet.
Ruokailutila toimii päivällä kahden kotitalousluokan yhteisenä opetus- sekä ruokailutilana ja kouluajan
ulkopuolella kahvilamaisena kokoustilana. Tilaa voidaan myös vuokrata juhlien tai tapahtumien
järjestelyyn esim. catering palveluiden käyttöön. Tämän vuoksi ruokailutila tulee rajata johonkin
rakennuksen aulatilaan avattavalla lasiseinäratkaisulla, sisältäen lasiseinän myös opetuskeittiön ja
ruokailutilan välillä. Seinien yhteyteen on rakennettava myös verhoratkaisu käytännön opetuksen
tarpeeseen. Ruokailutilan sisällä tilanjakamiseen voidaan käyttää äänieristeverhoja.
Ruokailutilassa on tarve kahdelle viiden ruokapöydän ryhmälle, joiden väliin sijoitetaan yksi
saarekemallinen keittiöpiste sohvaryhmällä. Tähän yhteyteen kalustetaan myös pieniä irtonaisia
seisomapöytiä kahvila-asiakkaiden käyttöön. Kahvilan seisomapöytien päälle tarvitaan pistekohtainen
tunnelmavalaistus.
Tekniseltä varustukseltaan ruokailutilan keittiöpisteeseen tarvitaan tiskiallas, jääkaappi sekä
astianpesukone. Keittiöpiste on kouluaikana tarjoiluastioiden sijoitus- ja puhdistuspaikka. Tilassa
tarvitaan asianmukaiset av-laitteet molempien pöytäryhmien yhteyteen, yhtäaikaista käyttöä varten.
Vaatehuoltotila on yhteinen luokkien kesken ja tilaan tulee olla suora pääsy opetustilasta. Tila tarvitaan
päivittäiseen tekstiilihuoltoon, joten tekniseltä varustukseltaan tilaan sijoitetaan syväaltainen vesipiste, 2
pyykinpesukonetta, kuivausrumpu ja -kaappi, mankeli sekä laatikostoon sijoitetut kaksi silityslautaa ja
säilytyskaappi pölynimureille. Tilassa on lisäksi paikka kuivaustelineelle ja korkeat kaapit
tekstiilisäilytykseen.
Kotitalouden varastotila muodostuu yhdistelmästä, jossa on opettajien sosiaalitila sisältäen wc- ja
suihkutilan, väline- ja elintarvikevarasto sekä huonekylmiö. Tilaan pitää olla suora yhteys
molemmista opetuskeittiöistä sekä ulkoa, jotta elintarvike ja jätehuollon logistiikka toimivat. Teknisiltä
varustuksiltaan tilassa pitää huonekylmiön ja wc/suihkutilojen lisäksi olla arkkupakastin. Erilliseen
kotitalouden opetustilaan tulee näiltä osin sijoittaa riittävä määrä ylimääräistä huone- tai kaappimuotoista
säilytystilaa.

5.5.2. DIGTEC- laboratorioalue
Uusien digitaalisten taitojen ja tietojen hallitsemisen kehittäminen oppilailla, opiskelijoilla ja
aikuisväestöllä on uuden monitoimitalon keskeisiä tavoitteita. Tulevaisuuden taitojen opettaminen on osa
kaikkea opetusta, mutta erityisiä tiloja näiden opettamiseen sijoitetaan DIGTEC-laboratorioalueelle.
Laboratorioalue jakaantuu tietotekniseen opetusalueeseen ja maker-opetusalueeseen. Tietoteknisessä
opetustilassa opetetaan tietokoneohjelmien hallintaa työasemilla. Maker-opetusalueella on tilat 3dtulostimille, robotiikan maker-tilalle, valokuvauksen tilalle sekä virtuaalitilalle.

5.6. Oppimisen tuki (mukaan lukien erityisopetus) vuosiluokilla 1-9
Oppilailla on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Tuen
suunnittelussa lähtökohtana ovat oppilaiden yksilölliset tarpeet. Tuki pyritään ensisijaisesti tuomaan
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lähelle oppilasta hänen omalle oppimisalueelleen. Tällöin erityisopetusta toteutetaan joustavasti
tupamallitoiminnan mukaisesti. Tupaopetusmallissa erityisopettaja voi työskennellä
samanaikaisopettajana yleisopetuksen ryhmässä tai tarvittaessa ohjata pienryhmää erillisessä tilassa.
Jokaisella oppimisalueella on oltava tähän tarkoitukseen sopivat tilat. Tilat olisi hyvä sijoittaa
oppimisalueelle niin, ettei niihin ole kulkua monen eri tilan kautta. Ja myöskin niin, että erityisopetuksen
tilojen läpi tai kautta ei kuljeta muihin tiloihin, jotta voidaan luoda riittävä työrauha.
Eriyttämisessä tarvitaan monipuolista välineistöä, jonka on oltava helposti saatavilla. Erityisopettajan
työtilan tulisikin olla pysyvä, jotta työskentely on suunnitelmallista ja tehokasta. Välineille ja materiaaleille
on hyvä olla toimivat ja riittävät säilytystilat. Osa säilytyskalusteista on oltava lukollisia. Erityisopetuksen
tiloissa tai välittömässä läheisyydessä tulisi olla naulakot. Isompien kaappien ja säilytysratkaisujen lisäksi
tarvitaan lokerikkoja, joissa oppilaat voivat säilyttää omia opiskeluvälineitään, oppikirjojaan ja vihkojaan.
Eriyttävän tilan tulisi olla äänieristykseltään sellainen tila, jossa myös helposti häiriintyvät oppilaat
pystyvät opiskelemaan.
Erityisopettajan ohjaaman ryhmän koko vaihtelee muutamasta oppilaasta kymmeneen oppilaaseen.
Tilan tulisi olla riittävän suuri, mutta samalla joustavasti jaettava ryhmän koon ja toiminnan vaihdellessa.
Oppilaan tukea suunniteltaessa tulee huomioida oppilaiden ikätaso. Tämän tulee näkyä myös
oppimisen tilojen suunnittelussa ja sisustamisessa. Nuorimpien oppilaiden kohdalla keskittymisen
ylläpitäminen edellyttää toiminnan suurempaa jaksottamista ja pikkuvälituntien pitämistä. Tilassa voisi
olla esim. puolapuut, rentoutumiskeinu ja leikkinurkkaus tähän tarkoitukseen. Myös vanhempien
oppilaiden tiloissa on tarvetta esim. leuanvetotangolle tai muulle pienimuotoisen liikunnan
mahdollistavalle laitteelle. Alkuopetuksen tupaan tulisi varata kiinteä paikka puheopetukselle, jossa
tarvitaan vähintäänkin pöytäpeili, säkkituoli ja kopiointimahdollisuus.
Hyvän yleisvalaistuksen lisäksi erityisopetuksen tiloissa pitää olla mahdollisuus himmentää valaistusta.
Jokaisessa erityisopetuksen tilassa pitää olla vesipiste riittävän korkealla hanalla. Pieni kuivauskaappi
vesipisteen yläpuolella on myös tarpeen. Ylempien luokkien pienryhmätiloissa yhteinen pienkeittiö
mahdollistaa riittävän kotitalous- ja käytännön opetuksen.
Erityisopetuksen tiloissa tulisi olla mahdollisuus rentoutumiseen (sohva, säkkituoleja). Oppilaitten
työpöytien tulee olla muunneltavat ja säädettävät ja istuimia monenlaisia, jotka mahdollistavat tarpeen
mukaan keskittymistä helpottavan liikkumisen.
Oppimisalueille suunniteltujen eriyttämisen tilojen, tupaopetustilojen, lisäksi tarvitaan alaluokkia varten
yksi erillinen pienryhmätila. Yläluokille erillisiä pienryhmätiloja tarvitaan oppimisalueilla toimivan
tupaopetuksen lisäksi neljä pienryhmätilaa.
Nämä tilat olisi hyvä sijoittaa siten, että toimintaympäristö on mahdollisimman rauhallinen, mutta
kuitenkin niin, että oppilaiden integroiminen muille oppimisalueille on mahdollisimman luontevaa.
Pienryhmätilojen liikenteessä tulee myös huomioida ryhmien erityistarpeet, huomioitava esimerkiksi
hissin läheisyys.
Rauhallisten työskentelytilojen lisäksi tulee olla riittävä tila toiminnalliseen työskentelyyn. Tiloissa tulee
olla mahdollista myös pienimuotoiset liikuntatuokiot esim. edellä mainitut puolapuut, leuanvetotanko,
rentoutuskeinu, hyppyruudukko tms. Pienryhmätiloissa tulee olla sama varustelu ja kalusteet kuin
tupaopetuksenkin tiloissa. Pienryhmätiloissa opetetaan usein kaikkia oppiaineita, joten säilytettävää
materiaalia on runsaasti. Tämä huomioitava kalusteratkaisuissa. Näihin tiloihin tulisi sijoittaa myös yksi
minikeittiö alaluokkien erityisopetuksen käyttöön. Pienryhmätiloja suunniteltaessa on hyvä ottaa
huomioon myös koulussa toimiva monialainen yhteistyö. Oppilaiden esim. toimintaterapia- ja
puheterapiakäyntejä toteutetaan koulun tiloissa. Näin ollen näillekin toiminnoille olisi hyvä olla omat
tilansa.
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Myös aineenopetuksen tupaopetuksessa erityisopettaja voi työskennellä samanaikaisopettajana
yleisopetuksen ryhmässä tai tarvittaessa pienryhmässä erillisessä erityisopetukseen suunnitellussa
tilassa.
Luokkiin johtavien ovien tulee olla lukittavia. Eriyttämisen täytyy olla mahdollista erityisopetuksen tiloissa.
Koulussa opiskelee monenlaisia opiskelijoita. Erityisluokissa opiskelee mm.
-aistiyliherkkiä ja keskittymisongelmallisia oppilaita
-sosiaalisesti sopeutumattomia oppilaita
-psyykkisen tuen piirissä olevia oppilaita
- oppimisvaikeuksia (luki,puhe,matematiikka) lapsia
Pienryhmätilojen akustiikkaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Hiljainen aistihuone toimii rauhoittavana
paikkana erityisesti erityisoppilaille. Erityisopetuksen tilojen on tarkoituksenmukaista olla muokattavia
pienempiin ja isompiin kokonaisuuksiin. Jos seinä on liikutettava, sen on hyvä olla äänieristetty ja
lukittavissa paikoilleen.
Erityisopetuksen tiloissa ei voi olla pelkästään lasiseiniä tai suuria ikkunoita seinien alaosissa, sillä ne
haittaavat oppilaiden keskittymistä. Luokkien valaistuksen pitää olla säädettävissä riittävästi. Valot pitää
saada himmeäksi ja myös tarpeeksi kirkkaaksi. Valojen kirkkautta pitää saada säädettyä eri puolelta
opetustilaa riippuen yksilöllisistä tarpeista.
Uudenkaupungin yhtenäiskoulussa oppimisen ja koulunkäynnin tuki oppivelvollisuuden alkaessa on
mahdollista aloittaa joustavan alkuopetuksen ryhmässä. Joustavaan alkukasvatukseen tullaan koko
kaupunkialueen päiväkodeista.

6. UUDENKAUPUNGIN LUKION TILAT
6.1 Yleistä
Uudenkaupungin lukio suunnitellaan 200 opiskelijan lukioksi.
Lukiokoulutuksella itsellään on oma merkittävä tehtävänsä. Se ei ole pelkästään perusopetuksen jatke,
eikä yksinomaan astinlauta korkean asteen opintoihin. Lukion sijaitessa perusopetuksen yhteydessä –
kuten Uudenkaupungin yhtenäiskoulun ja Uudenkaupungin lukion kohdalla toteutuu – rakentamisessa,
kalustamisessa ja sisustamisessa tehdään näkyväksi se, että lukio erottuu perusopetuksesta. Monelle
lukion aloittaminen on tärkeä siirtymäriitti kohti aikuisuutta ja siten lukion tilojen tulee kuvastaa
aikuistuvan nuoren maailmaa. Lukiolla on oltava käytössä omat tilansa, joiden käyttö on selkeää ja
pysyvää. Lukion opiskelutilojen tulee saada selkeästi oma leimansa.
Lukiokoulutuksessa korostuvat tulevaisuuslähtöisyys ja vahvojen akateemisten taitojen lisäksi tiivis
yhteistyö työelämän ja yrityselämän kanssa. Lukiokoulutuksen keskeiset tehtävät ja tavoitteet ovat
löydettävissä vuonna 2016 käyttöönotetusta opetussuunnitelmasta. Opetussuunnitelma asettaa
tavoitteet, joihin toiminta nojaa. Rakennuksen toimintakulttuurin asettaa myös tiloille tavoitteen, jonka
mukaan tilojen on oltava pedagogisesti monipuoliset ja joustavat, niiden on mahdollistettava
toiminnallisuus, tutkiminen ja luovat ratkaisut. Lukiokoulutuksessa focus on siirtymässä voimassaolevan
ja syksyllä 2021 uudistuvan opetussuunnitelman sekä uudistuvan lukiolain myötä entistä
voimakkaammin opiskelijaan, oppimaan oppimiseen, tekemällä oppimiseen, geneeristen taitojen
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vahvistamiseen ja osaamisperusteiseen arviointiin. Niin ikään tulevaisuudessa korostuu yksilöllinen
oppimispolku erilaisten valintojen ja oppimisen tuen muodoissa. Työtapojen osalta korostuvat
tulevaisuudessa entistä voimakkaammin oppiainerajat ylittävät teemaopinnot ja tiimioppiminen, jotka
asettavat omat haasteensa tiloille. Niiden tulee olla helposti muunneltavissa niin suuropetustiloiksi kuin
pienryhmätyöskentelylle sopiviksi. Myös hiljaisen työskentelyt tiloja tulee olla, jotta opiskelijat voivat
laatia omia projektejaan rauhallisessa tilassa. Tiloja suunniteltaessa voi hyödyntää esim.
monitilatoimistojen ideoita ja ratkaisuja koskien etäneuvottelupaikkoja ja keskusteluun tarkoitettuja
kohtaamispaikkoja.
Lukion voimassaolevan opetussuunnitelman perusteissa todetaan, että ”tavoitteena on, että
opiskeluympäristöt ovat monipuolisia ja että ne rikastuttavat opiskeluun liittyviä kokemuksia ja edistävät
opiskelumotivaatiota. Opiskeluympäristöjen kehittämisellä tuetaan vuorovaikutusta ja yhdessä oppimista
itsenäisen työskentelyn ohella. Opiskeluympäristöjä koskevissa ratkaisuissa otetaan huomioon, että
oppimista tapahtuu mitä moninaisimmissa tilanteissa ja paikoissa.
Opiskeluympäristöjä laajennetaan oppilaitoksen ulkopuolelle myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen.
Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja muiden oppilaitosten, kirjastojen, liikunta- ja luontokeskusten,
taide- ja kulttuurilaitosten, työelämän ja yritysten sekä muiden tahojen tarjoamia opiskeluympäristöjä
hyödynnetään monin tavoin.”
Lukion linjauksissa on asetettu tiloille tavoitteeksi mm. seuraavat asiat:
•

nykyaikaiset ja toimivat tilat

•

monipuolistaa opetusta ulos luokkahuoneesta hyödyntäen ympäristöä, tieto- ja
viestintäteknologiaa ja muiden tahojen tarjoamia opiskeluympäristöjä

•

lisätään kursseille tutkimuksellista otetta keräämällä palautetta ja tekemällä lähiyhteisöstä
ainerajat ylittäviä tutkimuksia

•

aktiivisen opiskelijakunnan tukeminen ja sen osallistuminen lukion päätöksentekoon

•

vahva yhteisöllisyys, osallisuus ja välittäminen

Lukion tilojen suunnittelun näkökulmasta tiloilta odotetaan joustavuutta ja yhteisöllisyyden tukemista.
Tilojen tulee mahdollistaa ja monipuolistaa oppimista erilaisissa ympäristöissä, sekä opiskelijakunnan
toimintaa. Yleisenä toiveena on tilojen avoimuus/joustavuus, avaruus, esteettisyys, ja valoisuus.
Luokkahuoneet eivät ole täten enää ”vain luokkahuoneita” vaan oppimis- ja opetustiloja. Perinteinen
luokkahuone säilyttää paikkansa, mutta sen rinnalle tarvitaan monimuotoisuutta koskien tila-, kaluste- ja
laiteratkaisuja. Etä-, verkko- ja monimuoto-opetus, kansainvälisyys, sähköiset kokeet yms. yleistyvät
entisestään. Teknologia integroituu tilaan ja virtuaaliratkaisuin tilaa laajennetaan hyödyntäen koulun
ulkopuolista maailmaa. Digitaalisuus monissa muodoissaan on osa lukioiden arkipäivää. Se
huomioidaan sekä tiloissa, sähköisissä ratkaisuissa että ergonomiassa. Teknologia integroidaan
oppimisen tiloihin joustavasti siten, että se on käyttöönotettavissa luontevasti kaikessa opiskelussa.
Lukiossa opiskelijat tuovat pääsääntöisesti omat laitteensa kouluun ja yo-kirjoituksiin. (BYOD=bring your
own devices) Opettajilla on käytössään koulun puolesta kannettava tietokone ja opetuksessa vaadittavat
laitteet, kuten projektori tms. Varmistetaan koulun laitekannan yhteensopivuus eri tiloissa. Koululla on
jonkin verran vara- ja lainakoneita ongelmatilanteita varten. Lisäksi monitoimitalossa on tila, jossa voi
tehdä erityisohjelmistoja vaativia tehtäviä, kuten esim. videoiden editointia tai 3D-mallinnusta. Koululla
on myös laitteita spesifeihin tarpeisiin, kuten esimerkiksi tabletteja taito- ja taideaineiden käyttöön ja
virtuaalitodellisuuden mahdollistavia laitteita.
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Lukion tilojen tulee mahdollistaa oppiainerajat ylittävän yhteistyön ja ne soveltuvat monenlaisiin
työtapoihin niin eri aineryhmien kuin vaikkapa teemaopintojen tarpeisiin. Toisaalta on huomattava se,
että yksilöllisempi oppimispolku edellyttää myös tuen saannin turvaamista opiskelijoille. Tuki integroituu
opiskelijoiden arkeen niin opintojen ohjauksen, erityisopettajan palveluiden kuin koulupsykologin ja
koulukuraattorin palveluiden muodoissa. Uusi lukiolaki edellyttää korostuneesti juuri tuen muotojen
turvaamista ja tarjoamista opiskelijoille. Lukiossa oppimisen tuki korostuu ennaltaehkäisyyn ja
opiskelutaitojen kehittämiseen. Lukiossa erityisopettaja, opinto-ohjaaja ja koulupsykologi muodostavat
oppimisen tuen tiimin. Tiimin työssä korostuu oppilaan ohjaus ja oppimisstrategioiden harjoittelu,
yhteisöllisyyden ja yleisten tuen muotojen tarjoaminen sekä aineenopettajien konsultointi.
Ennaltaehkäisyyn kuuluu toimiva nivelvaiheyhteistyö yläluokilta lukioon. Opiskelun tuelle asetetut
vaatimusten täytyy näkyä myös tiloissa. Opinto-ohjaajan ja erityisopettajan tilat tulee sijoittaa siten, että
ne ovat lukiolaisten helposti saavutettavissa. Lisäksi tuen antamiseksi lukiossa on oltava käytettävissä
neuvottelutila moniammattillisen työryhmän palavereita varten, kuten myös ryhmätyö- ja vetäytymistiloja.
Lukion omien tilojen ja monitoimitalon yhteisten tilojen tulee tukea liikunnallisuutta, viihtyisyyttä,
rentoutumista sekä yhteisöllisten tilaisuuksien järjestämistä, kuten erilaiset juhlat. Suunnittelussa ja
rakentamisessa luodaan puitteet myös lukion taidekasvatukselle ja siksi yhteisissä monitoimitalon
tilaratkaisuissa huomioidaan myös kuvataiteiden, teatterin ja musiikin harjoittamisen edellytykset.
Taidekasvatukseen ei kuulu vain taiteen luominen, vaan otetaan huomioon myös sen esittäminen ja
esille laittaminen.
Tilat suunnitellaan sellaisiksi, että ne edesauttavat ja ohjaavat vuorovaikutukseen ja toiminnallisuuteen.
Suunnittelussa huomioidaan sosiaalisen vuorovaikutuksen mahdollistaminen niin yksittäisen tilojen
sisällä kuin koulun eri tilojen välillä. Oppimismotivaation vahvistamisessa oleellista on kohtalaisen vapaa
liikkuminen, elämyksellisyys, esteettisyys, itseohjautuvuus ja ryhmään kuulumisen tunne. Viihtyvyyttä
lisäävät valoisuus, tilan tunne ja hyvät aulatilat. Tilojen suunnittelussa tulee erityisesti kiinnittää huomiota
akustiikkaan. Rauhallinen ja levollinen äänimaailma edistävät opiskelijoiden viihtyvyyttä. Niin tekevät
myös visuaalisesti miellyttävät ja virikkeelliset tilat. Niin ikään tilojen tulee olla valoisia ja ikkunapinta-alaa
tulee olla runsaasti avoimuuden ja avaruuden tunteiden luomiseksi. Tilat mahdollistavat vihertilojen
käytön sisätiloissa ja mahdollisesti yhteyden ulkopuoliseen luontoon. On myös huomattava, että
varsinkin lukiolaiset jäävät työskentelemään koululle myös varsinaisten koulupäivien jälkeen.

6.2 Lukion opetustilat
Lukion tilat muodostavat oman kokonaisuutensa sivistys- ja hyvinvointikeskuksessa sisältäen:
1) aineopetustiloja erityisesti matemaattisluonnontieteellisten aineiden osalta (5 kpl)
2) humanististen aineiden opetustiloja (10 kpl)
3) lounge-tilan (1 kpl)
4) hiljaisen työskentelyn tila (1 kpl)
5) ryhmätyö- ja vetäytymistiloja (4 kpl)
6) aulatilaa
7) varastotiloja
Lukion tilat mahdollistavat monenlaisien opetusmenetelmien sekä työskentelytapojen käyttämisen. Kaikki
lukion tilat ovat ns. oppimis- ja opiskelutiloja. Lukio myös hyödyntää tarvittavilta osin rakennuksen
laboratoriotiloja.
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Toiminnallisesti lukion tilat kiinnittyvät uudessa sivistys- ja hyvinvointikeskuksessa, monitoimitalossa
matemaattis-luonnontieteellisten (matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantiede) opetustilojen kautta
osaksi perusopetuksen matemaattis-luonnontieteellistä laboratorioaluetta. Kuitenkin niin, että nuo lukion
ns. matemaattis-luonnontieteelliset tilat ovat välittömästi kosketuksissa lukion muuhun alueeseen ja
erottuvat omaksi “lukion matemaattis-luonnontieteelliseksi alueeksi” esimerkiksi perusopetuksen ja
lukion matemaattis-luonnontieteellisten aineiden varastotilojen avulla. Tämänkaltainen rakenne
mahdollistaa kyseisten ainetilojen monipuolisen hyödyntämisen kokonaisuudessaan niin lukion kuin
perusopetuksen osalta, mutta samalla erottaen lukion kyseiset ainetilat omaksi kokonaisuudekseen.
Matemaattis-luonnontieteelliset tilat jakautuvat seuraavasti kolmeksi eri opetustilaksi: a) matematiikan ja
kemian opetustila, b) matematiikan ja fysiikan opetustila sekä c) biologian ja maantieteen opetustila.
Varastotilojen tulee olla yhteiset perusopetuksen kanssa näiden aineryhmien osalta esimerkiksi
vaarallisten kemikaalien varastoinnin helpottamiseksi. On myös huomattava, että lukio-opetuksen
vaatimukset edellä mainituille matemaattisluonnontieteellisille tiloille ovat hiukan erilaiset kuin
perusopetuksessa. Lukiossa ryhmäkoot voivat olla merkittävästi isompia niin kemian kuin fysiikan
tunneilla verrattuna peruskouluun.
Muiden aineopetustilojen eli taito- ja taideaineiden osalta, lukion opiskelijoiden opiskelu tapahtuu
rakennuksessa muualla sijaitsevissa tiloissa. Näin esimerkiksi musiikin, kuvataiteen tai vaikkapa
liikunnan kohdalla.
Humanististen aineiden opetustiloja lukiossa on n. kymmenen. Tiloissa voidaan käyttää samaa
tilatyyppijakoa ( A-E) kuin perusopetuksen tiloissa. Kaikki lukion opetustilat avautuvat lukion yhteistilaan
eli loungeen tai lukion aulatiloihin. Lounge on lukion monitoimitila, jota voidaan käyttää yhtä lailla
opiskeluun, virkistäytymiseen, ryhmätöiden tekemiseen kuin tarvittaessa myös opettamiseen. Vieläpä
niin, että tuo lounge ja kaksi opetustilaa tulee olla yhdistettävissä ja rajattavissa suuropetustilaksi, jossa
voidaan järjestää tarvittaessa esimerkiksi koko lukion luentotilaisuuksia, uusintakuulusteluja ja
pienimuotoisia juhlia. Lisäksi lukion puolella aulatiloissa on säilyttimet.
Lukio-opinnoissa korostuvat vahvasti opiskelijoiden itsenäinen työskentely kuin myös
ryhmätyömuotoinen opiskelu. Kyseisille opiskelutavoille on varattava riittävästi tiloja. Opiskelijoiden oma
lounge, kuten edellä todettiin vastaa osittain tähän tarpeeseen. Sen lisäksi lukion tiloissa on oltava omia
ryhmätyö-/vetäytymistiloja sekä yksi isompi tila hiljaista työskentelyä varten.
Varsinaisten opetus- ja opiskelutilojen lisäksi lukiossa tarvitaan varastotiloja esimerkiksi
opetusmateriaalien säilyttämiseen, sähköisiin kokeisiin liittyvien laitteiden ja opiskelijoille varattujen
varatietokoneiden, kuulokkeiden ja hiirien säilyttämistä varten. Myös opiskelijakunnan käyttöön
tarkoitetuille materiaaleille on oltava varastotilaa. Lisäksi lukion käytössä saattaa olla mm. omia
liikuntavälineitä, joille on kohdennettava varastotilaa.
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6.3. Ylioppilaskirjoituksien asettamat vaatimukset tiloille
Ylioppilaskirjoituksille on varattava tarkoituksenmukaiset tilat (suurimmillaan noin 100 opiskelijalle)
uudessa monitoimitalossa. Ylioppilaskirjoituksiin tarvittavaa tilaa pitää pystyä käyttämään myös muuhun
toimintaan, kuitenkin siten, että sekä keväällä että syksyllä nuo kyseiset tilat ovat
ylioppilaskirjoituskäytössä kolmen viikon ajan. Tarkoituksenmukaisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä
sitä, että tila on muunnettavissa sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin soveltuvaksi helposti, joten se asettaa
omat vaatimuksensa mm. sähkösuunnittelulle. Tämä tila/tilat tulee varustaa pysyvästi sähköisten
kirjoitusten vaatimalla varustuksella eli kiinteillä sähkö- ja verkkojohdotuksilla. Muun ajan tilan/tilojen
tulee olla käytettävissä muuhun oppimis- ja opetuskäyttöön. Luonnollisesti, ko. Tilojen ja niiden
ympäristön tulee olla hiljaiset ja rauhalliset. Kirjoituksia varten tarvitaan normaalia leveämpi
kirjoituspulpetti. Tila(t) tulee olla helposti muokattavissa kolmeen tai neljään osaan; näin saadaan
optimoitua kokelaiden tilantarve, jolloin muuta osaa voidaan käyttää samanaikaisesti muuhun
opetukseen.
Lisäksi on huomioitava se, että ylioppilaskirjoituksissa saatetaan päätyä kokelaiden osalta
erityisjärjestelyihin niin koeaikaa pidentämällä kuin vaikkapa erillisen tilan muodossa. Tuon erillisen tilan
tulee silloin sijaita valvonnan helpottamiseksi kuitenkin samassa tilassa kuin varsinainen
ylioppilaskirjoitustila. Ylioppilaskirjoitustilojen välittömässä läheisyydessä täytyy sijaita myös vessat,
joiden käyttö on rajoitettu kirjoituspäivinä. Tässä on linkki ylioppilastutkintolautakunnan verkkosivulle,
josta löytyy määräyksiä ylioppilastutkinnon järjestämisestä lukioilla ja näin ollen myös vaatimukset tiloihin
ja sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin liittyen: https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/yleiset-maarayksetja-ohjeet
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7. VARHAISKASVATUKSEN TILAT
7.1 Yleistä varhaiskasvatuksen tiloista
Varhaiskasvatuksen tilat muodostuvat päiväkodista, joka on 87 lapsen päiväkoti. Päiväkodissa on viisi
kotialuetta, kolmessa niistä on kullakin 21 lasta ja kahdessa kotialueessa kussakin 12 lasta.
Päiväkodin tilojen toiminnallisissa tavoitteissa pidetään minimitasona päiväkotisuunnittelun yleisiä
ohjeita, joita RT-kortistossa, OPH:n oppaissa, varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa ja
varhaiskasvatustilojen käsittelevässä kirjallisuudessa on esitetty (luettelo julkaisuista asiakirjan lopussa).
Näitä ohjeita on täydennetty tässä asiakirjassa.
Toteuttajan on tärkeää huomioida, että hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa mennään pedagogiset
tarpeet ja toiminnallisuus edellä. Tilojen toimivuutta ja pedagogista soveltuvuutta tullaan arvioimaan
varhaiskasvatuksen loppukäyttäjien lähtökohdista.
Varhaiskasvatuksessa tavoitteena on varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen
oppimisympäristö. Erilaisten oppimisympäristöjen monipuolista hyödyntämistä korostaan sekä sisällä
että ulkona. Lapset otetaan osalliseksi oppimisympäristöjen suunnitteluun ja rakentamiseen. Ergonomia,
ekologisuus, viihtyisyys ja esteettömyys sekä tilojen valaistus ja akustiikka, sisäilman laatu ja siisteys
otetaan huomioon oppimisympäristöjä rakennettaessa ja kehitettäessä.

7.2 Tavoitteet
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) mukaan varhaiskasvatuksen tehtävänä on edistää
lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhdessä huoltajien kanssa. Tavoitteena on lapsen
kokonaisvaltainen hyvinvointi, jossa toimintaympäristö on merkittävässä roolissa.
Oppimisympäristöllä tarkoitetaan kaikkia niitä tiloja, paikkoja, yhteisöjä, käytäntöjä, välineitä ja
tarvikkeita, jotka tukevat lasten kehitystä, oppimista sekä vuorovaikutusta. Varhaiskasvatuksen
oppimisympäristöjen tulee olla kehittäviä, oppimista edistäviä, terveellisiä ja turvallisia.
Oppimisympäristöjä kehitetään siten, että ne mahdollistavat varhaiskasvatukselle asetettujen
tavoitteiden saavuttamisen. Ympäristöjä tulee suunnitella ja muokata yhdessä lasten kanssa,
huomioiden lasten leikit, ideat ja kiinnostuksen kohteet (Varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteet,
2016, 31-32).

7.3 Työtavat varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa: leikin, liikun, tutkin, ilmaisen
Työtapojen valintaa ohjaavat varhaiskasvatukselle ja esiopetukselle asetetut tehtävät ja tavoitteet sekä
lasten ikä, tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet. Toiminnalliset sekä luovuutta ja osallisuutta
edistävät työtavat ovat lapsille luontevia oppimisen tapoja. Tällaisia ovat esimerkiksi lasten omaehtoinen
ja ohjattu leikki, tutkiminen, liikkuminen sekä taiteellinen kokeminen ja ilmaisu. Monipuoliset työtavat ovat
sekä oppimisen väline että opettelun kohde, joita hyödynnetään eri oppimisen alueissa.
Työskenneltäessä lapsia rohkaistaan kyselemään sekä päättelemään ja ratkaisemaan ongelmia
yhdessä.
Monipuolisten työtapojen käyttö edellyttää, että oppimisympäristöissä on riittävästi erilaisia leikkiin ja
opetteluun soveltuvia materiaaleja, havainto- ja työvälineitä sekä mahdollisuuksia käyttää tieto- ja
viestintäteknologiaa. Toimivat oppimisympäristöt tarjoavat tilaisuuksia eriyttää lasten työskentelyä.
Onnistumisen kokemuksilla ja kannustavalla palautteella tuetaan lasten myönteisen itsetunnon
kehittymistä. Tavoitteena on, että lasten halu kokeilla ja opetella vahvistuu ja heille syntyy luottamus
siihen, että he pystyvät oppimaan uutta. Oppimisympäristön tulee tukea lasten luontaista uteliaisuutta ja
oppimisen halua sekä ohjata leikkiin, fyysiseen aktiivisuuteen, tutkimiseen sekä taiteelliseen ilmaisuun ja
kokemiseen. Lapsilla tulee olla mahdollisuus tutkia maailmaa kaikilla aisteillaan ja koko kehollaan.
Oppimisympäristöt tarjoavat lapsille vaihtoehtoja mieluisaan tekemiseen, monipuoliseen ja
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vauhdikkaaseen liikkumiseen, leikkeihin ja peleihin sekä rauhalliseen oleiluun ja lepoon. Lasten ideat,
leikit ja heidän tekemänsä työt tuodaan näkyville oppimisympäristöissä.
Leikin
Leikki on varhaiskasvatusikäisten lasten oppimiselle merkityksellistä. Tämä tulee huomioida muun
muassa erikokoisia ja -tyyppisiä tiloja tarjoamalla sekä luomalla koko rakennus piha-alueineen
oppimisen käyttöön. Ohjattu ja lasten omaehtoinen leikki sekä havainnolliset, lasten aktiivisuutta ja
luovuutta edistävät työtavat ovat olennainen osa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintaa.
Suunnittelussa tulee huomioida, että tilat ovat leikilliset ja luovat.
Liikun
Lapsella on tarve ja oikeus liikkua joka päivä. Lapsen päivittäisen vähintään kolmen tunnin fyysisen
aktiivisuuden suositus koostuu kuormittavuudeltaan monipuolisesta liikkumisesta: kevyestä liikunnasta ja
reippaasta ulkoilusta sekä erittäin vauhdikkaasta fyysisestä aktiivisuudesta. Päivittäinen liikunta on
lapselle yhtä tärkeää kuin riittävä uni ja terveellinen ravinto. Lapselle tulee antaa mahdollisuus myös
rentoutumiseen ja rauhoittumiseen. Välineet ja lelut kiehtovat lasta. Ne kannustavat liikkumaan ja
monipuolistavat samalla lapsen kehollisia kokemuksia ja elämyksiä. Tukea tarvitseville lapsille tulee
tarjota välineitä, jotka mahdollistavat ja helpottavat heidän liikkumistaan.
Tutkin
Lapsi on luontaisesti utelias. Aikuinen tukee tätä luontaista uteliaisuutta suunnittelemalla toimintaa ja
järjestämällä oppimisympäristöä niin, että lapsi saa tilaisuuksia ja aikaa tapahtumien ja ilmiöiden
tutkimiseen yksin, pienryhmässä ja/tai vuorovaikutuksessa toisten lasten kanssa. Lapsilla tulee olla
mahdollisuus tutkia maailmaa kaikilla aisteillaan ja koko kehollaan sekä kokeilla erilaisia työtapoja.
Työtapojen vaihteleva käyttö tarjoaa eri-ikäisille ja eri tavoin oppiville lapsille onnistumisen kokemuksia.
Monipuoliset työtavat edellyttävät monipuolisia oppimisympäristöjä. Päiväkodin kalustamisessa tulee
huomioida tutkimisen näkökulma hankkimalla muun muassa tutkimuspöytiä ja -välineitä.
Ilmaisen
Uuden rakennuksen on täytettävä lapsen esteettiset tarpeet hyvällä arkkitehtuurilla. Luovuuteen
kannustetaan erilaisilla esteettisillä ratkaisuilla. Rakennuksessa on lapsen mielenkiinnon herättäviä
yksityiskohtia ja se tarjoaa myös ympäristöineen avaruudellisen hahmottamisen kokemuksia - korkeaa ja
matalaa, pitkää ja leveää lapsen mittakaavassa. Myös pintamateriaalit ovat monipuolisia sekä kestäviä ja
helposti puhtaana pidettäviä. Tilojen tulee mahdollistaa myös erilaisten oppimisen tuotosten näyttelyn ja
esilläpidon helposti, esteettisesti ja lapsilähtöisesti. Lapset osallistuvat oppimisympäristöjen
rakentamiseen.

7.4 Digiloikka leikkiin
Leikki on lapselle ominainen tapa jäsentää kuulemaansa ja näkemäänsä, rakentaa merkityksiä ja oppia.
Leikki sijaitsee varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin keskiössä, eikä digitaalisuus saa syrjäyttää sitä.
Sen sijaan digitaalisuutta, sen välineitä ja mahdollisuuksia, tulee hyödyntää tavoilla, jotka tukevat paitsi
lapsen leikkiä, myös mahdollistavat monipuolisen vuorovaikutuksen ja oman mielikuvituksen
käyttämisen. Tavoitteena on sellainen varhaiskasvatuksen toimintaympäristö, jossa digitaalisuus
sulautuu luonnolliseksi osaksi päivittäistä arkea - erilaiset TVT-välineet ovat lasten saatavilla ja
käytettävissä osana leikkiä ja muuta toimintaa.
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen on tärkeä kansalaistieto, jota tarvitaan lasten ja perheiden
arjessa, ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja yhteiskunnallisessa osallistumisessa.
Varhaiskasvatuksen tehtävä on kotien rinnalla edistää lasten tieto- ja viestintäteknologista osaamista
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sekä siihen läheisesti liittyvää monilukutaitoa, joka luo perustaa muulle oppimiselle ja myöhemmin
opiskelulle.
Jokaisella päiväkodin ryhmällä on käytössään ajanmukaiset tvt-laitteet, joita käytetään
varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisen pedagogiikan
toteuttamiseen tavoilla, jotka tukevat mm. lasten vuorovaikutusta, mielikuvitusta, leikkiä, liikuntaa,
osallisuutta, ajattelun taitojen kehittymistä sekä mahdollisuutta tuoda omaa ääntään ja ajatuksiaan
kuuluville. Painopiste on tieto- ja viestintäteknologian käyttämisessä omien mediasisältöjen tuottamiseen
valmiiden mediasisältöjen kuluttamisen sijasta. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tvt-välineitä
käytetään usein yhdessä ja niiden avulla hankitaan, tuotetaan sekä jäsennetään tietoa.
Varhaiskasvatuksen Medialeikkitoimintaa sekä tvt- ja teknologiakasvatuksen toimintoja tukevat sellaiset
tilat tai alueet, joita voidaan varata erilaisten projektien, esimerkiksi animaatiokuvausten tai
robotiikkapajan, käyttöön tarvittavaksi ajaksi. Tällaisen tilan on oltava muunneltavissa siten, että
työskentelytasot ovat helposti käyttöön otettavissa ja pois tieltä siirrettävissä aina kulloisenkin
käyttötarpeen perusteella. Langattoman verkon tulee kattaa kaikki päiväkodin tilat ja sen tulee olla
toimiva yhtä hyvin hallinnon verkon kuin vieras- ja opetusverkkojenkin osalta. Verkkoon tulee voida liittyä
kaikilla laitteilla.
Tieto- ja viestintäteknologian välineet sekä niihin liittyvät varhaiskasvatuksen työskentelytavat ja
toimintakulttuuri asettavat omat vaatimuksensa päiväkotitiloille. Esimerkiksi pistokepaikkoja tulee olla
riittävästi. Tulevaisuudessa tieto- ja viestintäteknologia piiloutuu yhä pienempiin laitteisiin, pintoihin ja
rakenteisiin sekä arkipäiväistyy entisestään, mikä tulee ottaa huomioon tilojen suunnittelussa. Lisäksi
sekä kiinteästi asennettujen että liikuteltavien tvt-laitteiden johtoihin ja kaapelointeihin on kiinnitettävä
huomiota, jotta ne rajoittaisivat mahdollisimman vähän liikkumatilaa ja työskentelyä. Sekä
ryhmäkohtaiset että yhteiset tvt-laitteet tarvitsevat lukittavia säilytysratkaisuja, jotka mahdollistavat myös
tablet-laitteiden sekä kannettavien tietokoneiden akkujen lataamisen.
Varhaiskasvatuksessa suositaan liikkuvuutta ja joustavia tvt-ratkaisuja, jotka vastaavat sekä
hallinnollisen että pedagogisen työskentelyn tarpeisiin. Myös lapset käyttävät tvt-välineitä ja hyödyntävät
monipuolisesti niiden mahdollisuuksia.

7.5 Päiväkodin liikenneympäristöä koskevat vaatimukset
Saattoliikenteen sujuvuuden varmistaminen tulee ottaa huomioon jo suunnittelussa. Myös muun
liikenteen (huoltoliikenne) järjestäminen turvallisesti tulee huomioida. Huomioitava mm. likaisen ja
puhtaan pyykin huoltoliikenne.

7.6 Päiväkodin tilat
Päiväkodin tilasuunnittelun lähtökohtana on päiväkodin toiminnalle asetetut tavoitteet, lapsiryhmät ja
henkilökunta. Lasten jakaminen lapsiryhmiin on osa toiminnan rakennetta. Lapsiryhmän koko vaihtelee
kasvattajien lukumäärän, lasten iän ja hoidon tarpeen mukaan.
Varhaiskasvatusympäristö ymmärretään laajasti psyykkisenä, fyysisenä ja sosiaalisena tilana, jossa
toimitaan lasten ja aikuisten keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Varhaiskasvatusympäristö on
olennainen osa pedagogiikkaa ja fyysinen ympäristö – sekä sisä- että ulkotiloissa – tulee nähdä
toiminnallisena, dynaamisena, jatkuvasti kehitettävänä ja uudistuvana osana varhaiskasvatuksen
toimintaa.

7.7 Tilan tarve
Päiväkodin eri ryhmien tulisi olla erotettavissa ovilla toisistaan tarttuvien tautien leviämisen
ehkäisemiseksi. Tilaa on varattava riittävästi hoidossa olevien lasten ikärakenne huomioiden.
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Tiloja suunniteltaessa tulee huomioida tilojen esteettömyys. Ympäristö ja yksittäinen rakennus on
esteetön silloin, kun se on kaikille käyttäjille toimiva, turvallinen ja miellyttävä ja kun rakennuksen kaikkiin
tiloihin ja kerrostasoihin on helppo päästä. Monet esteettömyyteen tähtäävät rakennetun ympäristön
määräykset ja ohjeet parantavat myös päiväkodin turvallisuutta.

7.8 Lapsiryhmien omat tilat
Kullakin lapsiryhmällä on omat toimintatilansa eli kotialueensa. Ryhmätiloille on esitetty toivotut
neliömäärät, näitä neliöitä voidaan jakaa myös toisin kuin on mainittu. Päiväkodin tilat tulisi suunnitella
siten, että vältetään kulkeminen lapsiryhmästä toiseen tai yhteistiloihin jonkun muun lapsiryhmän omien
tilojen kautta.
Sisäänkäynti
Lapsiryhmien sisäänkäyntien tulee avautua päiväkodin piha-alueelle. Sisäänkäynnin edessä on hyvä olla
katos tai lippa, joka voi toimia rattaiden säilytyspaikkana ja sadekatoksena. Liikuntaesteisillä lapsilla
tulee olla myös vaivaton kulku päiväkodin tiloihin.
Varhaiskasvatuksen yksikköön ensisijainen kulku tapahtuu kunkin ryhmän omasta sisäänkäynnistä
varhaiskasvatukselle varatun piha-alueen kautta. Varhaiskasvatuksen asiakkaille varataan riittävästi
pysäköintipaikkoja ja selkeät kulkureitit lasten tuomista ja hakemista varten. Märkäeteisen tulee olla
lähellä eteistä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää meluun, lepotilat täytyy suunnitella siten, että
varhaiskasvatuksen lapset eivät häiriinny melusta lepohetken aikana.
Varhaiskasvatusyksikön aulaan kootaan koko yksikön yhteisiä tiloja: mahdollinen palvelukeittiö ja tila
isompien lasten ruokailua varten; kodinhoitotila, jossa mahdollisuus säilyttää ja pestä likapyykkiä; pieni
salitila; ateljeetila (joka voi olla yhtä kuin märkäleikkitila). Lisäksi tarvitaan varastotilaa mm.
liikuntavälineille. Aulatila voi olla laajennettavissa kotialueiden ryhmätiloihin, jolloin mahdollistetaan
suuremmat tilatarpeet useammalle ryhmälle kerrallaan.
Esi- ja alkuopetuksen eteistiloissa tulee olla mahdollisuus lasten märkien ja kuivien ulkovaatteiden sekä
kenkien säilyttämiseen ja kuivaamiseen. Soluissa tulee olla varavaatteiden säilytysmahdollisuus.
Ruokailu
Uudessakaupungissa tehtävä valmistuskeittiöratkaisu vaikuttaa tähän:
Varhaiskasvatusyksikön ruuat toimitetaan päiväkodin mahdolliseen palvelukeittiöön valmistuskeittiöstä.
Pienimmät lapset ruokailevat ryhmätiloissa, jotka varustetaan keittiösaarekkeella ja vesipisteellä.
Isommat lapset ruokailevat monitoimitalon aulan yhteyteen varattavissa ruokailutiloissa. Lasten
omatoimisuus huomioitava ruoanottopisteessä. Päiväkodin aulan tilan yhteyteen sijoitetaan
palvelukeittiö, jossa ruoan lämmitys ja säilytys sekä astioiden pesu onnistuu. Keittiössä tulee olla riittävät
säilytystilat. Keittiö palvelee päiväkodin ollessa auki. Ruokailijoita on arkisin noin 120 henkilöä.
Eteinen
Hyvin toimiva kurapesutila on tärkeä osa päiväkodin arkea. Kurapesu- ja kuivaustilat on hyvä sijoittaa
erilliseksi tilakseen sisäänkäynnin yhteyteen. Kurapesutila on märkien ja kuraisten vaatteiden huolto- ja
säilytystila. Tilan suunnittelussa on erityisesti huomioitava tilan toimivuus ja tilanvaraus sekä pestäville ja
kuivattaville vaatteille että henkilökunnan työskentelylle vaatehuollossa.
Eteistila on yksi päiväkodin tärkeistä paikoista, joissa lasten vanhemmat tapaavat päiväkodin
henkilökuntaa. Lapset pukeutuvat ja riisuutuvat eteisessä päivän aikana useasti. Eteisessä on paljon
läpikulkuliikennettä. Eteistila voi olla jokaisella ryhmällä oma, kuitenkin niin, että yksi sisäänkäynti
märkäeteisineen yhdistää eteistilat kahden tai kolmen ryhmän eteistilat.
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Kaksi ryhmää voi jakaa yhteisen eteisen (märkä- ja kuivaeteinen, jossa vaatesäilytystilat). Eteisen
yhteyteen varataan henkilökunnalle pukuhuonetila, jossa vaihtaa vaatteita. Kuivaeteinen voi toimia myös
leikkitilana. Naulakoissa huomioitava pitkäaikainen säilytys, esim. vaatekassit. Eteistiloissa tulee olla
riittävästi kuivaustilaa.
WC-pesuhuone
Tartuntatautien leviämisen ehkäisemiseksi jokaisella ryhmällä tulee olla omat wc-tilat. Jokaista alkavaa
kymmentä lasta kohti tulee olla wc-istuin ja käsienpesuallas, jossa kädet voi pestä lämpimällä vedellä.
Vaippaikäisille on oltava erilliset pesu- ja vaipanvaihtopisteet. Vaipanvaihtopisteeseen tulee varata
riittävästi asianmukaista säilytystilaa puhtaille vaipoille, kertakäyttökäsineille ym. tarvikkeille sekä
kannellinen roska-astia käytetyille vaipoille.
Pesutiloissa lapsi opettelee ja häntä ohjataan huolehtimaan omasta puhtaudestaan. Tiloissa hoidetaan
usein myös pieniä päivähoitoikäisiä lapsia, jolloin tarvitaan tilaa hoitopöydälle ja pesutilalle. WC- ja
pesutiloja on varattu jokaiselle lapsiryhmälle yksi, jolloin käytössä on 2-3 WC- ja käsienpesuallasta.
Lasten wc-tilat sijoitetaan pääosin vaatesäilytystilojen lähelle. Mikäli mahdollista, olisi hyvä, että wctiloihin pääsisi myös ryhmätilojen kautta. Wc-tila on samalla oppimisympäristö, jossa tilaa potille sekä
hoitopöydälle. Kahdella ryhmällä tulee olla yksi yhteinen suihkutila, jonka voi sijoittaa wc-tilojen
yhteyteen. Kuitenkaan kahden kotialueen yhdistetty ratkaisu ei ole mahdollinen.
Opettajille varataan wc- ja pukuhuonetila, jossa vaatesäilytysmahdollisuus, ryhmäeteisten yhteyteen.
Myös varhaiskasvatusyksikön aulatilojen yhteyteen sijoitetaan wc:t sekä lapsille että aikuisille.

Ryhmätilat
Ryhmätilassa työskennellään, leikitään, pelataan ja ruokaillaan. Tilassa käytettävät kalusteet ovat sekä
aikuisten että lasten kokoa. Tiloissa on hyvä olla runsaasti säilytystilaa.
Lasten ryhmätilat voidaan suunnitella monella tavalla. Usein ryhmätilat on suunniteltu yhden lapsiryhmän
tarpeeseen, johon kuuluvat lepo- ja leikkihuone sekä ruokailu- ja askartelutila. Tilat tulee suunnitella
viihtyisiksi, toiminnallisuutta mahdollistaviksi sekä käyttötarkoitukseltaan joustaviksi.
Vaihtoehtoisia ja myönteisiä ratkaisuja ovat myös useammalle, esimerkiksi kahdelle lapsiryhmälle
suunnitellut ”tuplakotialueiden tilat”, jolloin huoneiden lukumäärä voisi olla 2+1 (esim. yksi yhteinen
lepotila ja kaksi tilavaa askartelu- ja leikkitilaa) ja pienryhmätilat.
Tuplakotialueissa molempien ryhmien lepohuoneet tulee sijoittaa vierekkäin. Valvojalla tulee olla sekä
näkö- että kuuloyhteys molempiin lepohuoneisiin ja mahdollisuus nopeasti päästä apuun, jos jotain on
hätänä.
Lepotila suunnitellaan ja mitoitetaan kalusteiden mukaan. Vaihtoehtoisia ratkaisuja ovat muun muassa
kerrossängyt ja ”kaappisängyt”. Vuodevaatteille tarvitaan myös säilytyskaappitilaa. Lepotila toimii myös
leikkitilana.
Varhaiskasvatus muodostaa oman, melko itsenäisen kokonaisuutensa. Kaikki 5 ryhmää tarvitsee oman
rajattavissa olevan tilansa, joka koostuu lepotilasta, toiminnallisesta tilasta ja pienryhmätilasta.
Tilapaikkaluku on kaikkiaan 87 lasta. Tilat ovat yhdistettävissä ja ryhmistä toiseen on selkeä reitti
esimerkiksi ruokien kuljetusta varten. Pienten ryhmissä syödään ryhmätiloissa, joten keittiösaareke
vesipisteineen on tarpeen. Ruokailutiloissa tulee huomioida astiasäilytys. Jokaiseen kotialueeseen tulee
toteuttaa tila (ns. ”märkäleikkitila”), jossa on vesipiste sekä valmiudet tehdä sotkuisia töitä, esim.

Uudenkaupungin sivistys-ja hyvinvointikeskus
Sivu 58 / 89

vesivärit, ruoanlaitto yms. Erillistä lattiakaivoa ei kyseiseen tilaan kuitenkaan tarvita, mutta pintojen tulee
olla vettä sietävät.
Varastotilat
Kotialueella on pieni varastotila, jossa säilytetään askartelumateriaalia ja muuta toimintaan liittyvää
varustusta. Yhteisissä tiloissa tulee olla varastotila.

7.9 Päiväkodin yhteistilat
Sali ja pienkeittiö
Salitila ja pienkeittiötila ja usein myös ryhmien pienryhmätilat ovat päiväkodin yhteiskäyttötiloja.
Pienoiskeittiön paras sijoituspaikka on lähellä salia, jolloin sitä voidaan käyttää myös iltatilaisuuksien
tarjoiluvalmisteluihin. Pienkeittiötila vastaa kalusteiltaan tavallisen asunnon keittiötä.
Aulan yhteyteen sijoitetaan varhaiskasvatuksen kompakti sali/liikuntatila. Tila voi olla osaksi tai
kokonaankin muussa käytössä, kun liikuntaa ei harrasteta. Tilassa tulee olla mahdollisuus juosta,
kiipeillä ja leikkiä yhden ryhmän kerrallaan. Salia siis voidaan käyttää monenlaiseen toimintaan, kuten
liikuntaan, laulu- ja liikuntaleikkeihin, yhteisiin juhliin ja tilaisuuksiin jne. Salin tulee olla suljettavaa tilaa ja
sen kautta ei saa olla läpikulkuliikennettä. Se voidaan kuitenkin avata ja laajentaa ulottumaan esim.
siirtoseinän avulla keskeisiin aulatiloihin. Salin yhteyteen tulee suunnitella varasto (tuolivarasto sekä
säilytystilat musiikki- ja liikuntavälineille).
Salin varastotila toimii nukketeatterinäyttämönä salin suuntaan. Tilan pariovet jaetaan pystysuunnassa
kahteen osaan.
Verstas/”ateljee” / kädentaitotila
Päiväkodin verstas/ateljee on ennen kaikkea monitoimitila kaikenlaiseen ympäristölle erityisvaatimuksia
asettavaan tekemiseen, maalaamiseen, savitöihin jne. Tila on sekä henkilökunnan että lasten käytössä.
Henkilöstötilat
Henkilökunnan sosiaalitilat ovat pukuhuone-, wc- ja suihkutilat sekä kahvi-/ruokailutila. Henkilökunta
ulkoilee lasten kanssa päivittäin, siksi sosiaalitilojen on sijaittava lähellä päivähoidon muita tiloja, jotta
ulkovaatteiden vaihtaminen voidaan suorittaa helposti ja nopeasti. Vaihtoehtoisesti tulee järjestää
henkilökunnalle erilliset ulkovaatekomerot eteis- tai märkäeteistiloihin. Työturvallisuuslaissa ja
asetuksissa on määritelty vaatimukset henkilökunnan sosiaalitiloille. Ratkaisussa tulee huomioida tilat
molemmille sukupuolille.
Toimistotila on henkilökunnan käytössä hallintoon liittyviä töitä varten. Tilassa hoidetaan myös
asiakaspalvelua. Lisäksi on huomioitava tauko- ja kokoustilat, joista viimeksi mainittu mahdollistaa mm.
luottamukselliset tapaamiset vanhempien kanssa. Henkilökunnalle on varattava omaa työskentelytilaa
mm. atk-työskentelyyn ja suunnitteluun (SAK-tila).
Henkilökunnan osalta ensisijaisesti hyödynnetään kaikkien ammattiryhmien yhteisiä hallinto- ja
sosiaalitiloja. Varhaiskasvatushenkilökunnan on kuitenkin käytännön syistä pystyttävä suunnittelemaan
työtään ja esim. vaihtamaan vaatteitaan nopeasti lasten läheisyydessä. Siksi varhaiskasvatusyksikön
aulaan varataan tilat ko. yksikön hallinto- ja sosiaalisiksi tiloiksi.
Varhaiskasvatuksen erityisopettajalle tarvitaan oma työskentelytila.
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Siivous- ja kodinhoitotilat sekä varastot
Päiväkotiin tulee varata myös säilytystilaa liinavaatteita varten ja tämän yhteyteen myös pyykinpesu-,
kuivaus-, silitys- sekä tähän liittyvää työskentelytilaa. Lisäksi päiväkotiin tarvitaan yhteisiä, tilavampia
varastotiloja toimintamateriaalia, leikkivälineitä, AV-laitteita yms. varten.
WC-tilat
Yhteistilojen yhteyteen tulee sijoittaa vähintään yksi inva-wc -tila, joka tarvittaessa on myös lasten
käytössä. Yksi erillis-wc tulee sijoittaa, joko pihaa lähimmän märkäeteisen yhteyteen tai suoraan pihalta
käytettäväksi.

7.10 Leikkipihat
Leikkipihat tulee suunnata lämpimään ja aurinkoiseen ilmansuuntaan. Toisaalta on huolehdittava, että
pihalta löytyy tarvittaessa varjopaikkoja esim. suurten puiden varjoista tai katoksista.
Luonto, pihat ja muut rakennetut ympäristöt ovat myös varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjä. Niin
ulko- kuin sisätilojen tulee tukea lasten omaehtoista leikkiä ja liikkumista, luovuutta sekä tutkimista. Piha
oppimisympäristönä tarjoaa myös erilaisia kokemuksia ja materiaaleja. Pihalle tulee rakentaa suojaavia
katoksia ja/tai leventää rakennuksen räystäitä niin, että näiden alle muodostuu suotuisa, sateelta
suojattu alue.
Pihan eri alueet tulee jakautua loogisesti niin, että jokaisen ryhmän sisäänkäynti rakennukseen sijaitsee
luontevasti kulloisenkin ryhmän oman pihan yhteydessä. Pihoilla tulee olla sekä valoa että varjoa ja
ikätasot huomioivia leikkivälineitä sekä leikkivälineille hyvät varastot.
Päiväkodin käytössä tulee olla riittävän kokoinen ulkoilu-leikkialue, (vähintään 20 m2/lapsi).
Päiväkotipiha-alueen lisäksi voidaan käyttää myös läheisyydessä olevaa puistoaluetta. Pihan
kulkureittien suunnittelussa on otettava huomioon, että lapset saapuvat tai saatetaan päiväkotiin lähes
aina piha-alueen kautta.
Pihat jäsennellään lähi- ja liikuntaleikkejä varten käyttämällä hyväksi maaston tasoeroja, erilaisia
luonnonmuotoja, kasvillisuutta jne. Tarvittaessa käytetään väliaitaa. Tasaisella tontilla olisi hyvä käyttää
keinotekoista maaston muotoilua tontin elävöittämiseksi ja laskettelukumpareiksi. Leikkivälineet
ryhmitellään siten, että tontille jää vapaata, yhtenäistä aluetta. Pihan kesä- ja talvihuolto (lumen läjitys)
on otettava huomioon kulkureittien muotoilussa sekä leikkivälineiden ja pihan rakenteiden sijoituksessa.
Hiekka-altaita ei tule sijoittaa sisäänkäyntien välittömään läheisyyteen.
Jokaiselle pihalle on oltava sekä käyntiportti/-portit että ajoportti. Porttien salvat pitää sijoittaa portin
ulkopuolelle, etteivät lapset ylety pihan puolelta avaamaan niitä.
Suojaamattomien teräsrakenteiden käyttöä pitää mahdollisuuksien mukaan välttää sellaisissa paikoissa,
joissa lapset voivat helposti jäädyttää kielensä niihin kiinni. Leikkivälineiden pitäisi olla sopivia
mahdollisimman monen ikäisille lapsille ja niiden korkeudet olisi syytä merkitä suunnitelmiin.
Leikkivälineiden perustamistapa tulee ilmetä suunnitelmista.
Keinut sijoitetaan turvallisuussyistä korkeintaan kahden ryhmiin ja sivuun kulkuväylistä. Liukumäissä
käytetään leveää teräsliukua, jota ei pidä suunnata etelään liian kuumenemisen takia. Liukumäet voivat
olla vapaasti seisovia tai maastoon sijoitettuja. Liukumäen lähtötasanne ei saa olla maapohjainen vaan
se on rakennettava esim. puusta. Liukumäki, palloseinä yms. rakenteet eivät saa muodostaa
näkemäesteitä.
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Leikkivälineiden ja niiden sijoituspaikkojen, turvaetäisyyksien yms. on täytettävä EU-normit. Erityisesti
myös lasten leikkipihoilla olevien kiinteiden rakennelmien/ rakennusten kuten varastojen syöksytorvien
jne. on oltava turvallisia, eikä niihin tai niiden kiinnityksiin saa jäädä rakoja, joihin kiipeilevä lapsi voi
jäädä kiinni. Kaikkia varusteita ja rakenteita suunniteltaessa on otettava huomioon yleisiin alueisiin
kohdistuva suuri kulutus ja ilkivalta.
Piha-alueen ominaisuuksia:
●

monipuolinen, toiminnallinen ja kaunis piha

●

piha, missä lapsi voi tehdä paljon jo pelkän maaston ansiosta

●

päiväkodin pihat monimuotoisia, erilaisia maastomuotoja, liikkumiseen aktivoivia

●

mahdollisuus viettää leirielämää, metsä lähellä ja pihassakin puita, pensaita ja piilopaikkoja

●

leikkivälineet eri ikäiset huomioiden

●

tutkimista myös ulkona

8. OPPILAS- JA OPISKELUHUOLLON TILAT

Koulukuraattorit, koulupsykologit, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon henkilökunta, opinto-ohjaajat ja
nuorisotyöntekijät tekevät jatkuvasti yhteistyötä eri toimijoiden ja verkostojen kanssa sekä yhteisöllisen
että yksilöllisen opiskeluhyvinvoinnin edistämiseksi. Oppilas- ja opiskeluhuollon kokonaisuudella
tarkoitetaan toimintaa, jonka avulla tuetaan yhteisöllistä ja yksilöllistä hyvinvointia sekä terveellisen ja
turvallisen oppimisympäristön syntymistä. Lisäksi oppilas- ja opiskeluhuollon palveluilla edistetään
mielenterveyttä ja ehkäistään syrjäytymistä sekä edistetään koulu- ja oppilaitosyhteisön hyvinvointia.
Savuttomuus, päihteettömyys ja asiallinen kohtelu ovat tavoitteena yhteisöissä. Lisäksi kiinnitetään
huomiota sosiaaliseen, pedagogiseen ja psyykkiseen esteettömyyteen.
Kouluterveydenhuollon, - kuraattorien, - psykologien, opinto-ohjaajien sekä nuorisotyön työtilat ovat
kiinteä osa monitoimitalon toimintaympäristöä. Tilojen suunnittelussa on otettava huomioon
asiakkuuksien luonne ja yksilön tietosuojaan liittyvät asiat. Psykososiaalisen oppilashuollon ja
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koulu/opiskeluterveydenhuollon henkilökunnan tiloihin kulku tulee olla sijoitettu niin, että tiloihin on oma
kulku sekä ulkoa että sisältä.
Tiloissa tulee olla omat vastaanottohuoneet ja niiden äänieristykseen yksilön intimiteettisuojan
saamiseksi on kiinnitettävä huomiota. Äänenvaimennus sekä seinien ja ovien ääneneristys on tarpeen
tietoturvan kannalta. Henkilökunnalle järjestään työtiloista poistumistiet kahteen suuntaan.
Yksityisten vastaanottotilojen lisäksi on suunnittelussa otettava huomioon yhteiset odotus- ja sosiaalitilat
erilaiset tarpeet huomioiden.

9.LIIKUNNAN LISÄÄMINEN JA LIIKUNTATILAT
9.1. Liikunnan lisääminen
Viime vuosikymmenen aikana on ns. omatoiminen liikunta lisääntynyt, uusia liikuntalajeja on kehittynyt ja
yksityisen sektorin rooli on lisääntynyt erityisesti aikuisliikunnassa.
Liikunta vaikuttaakin myönteisesti fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Jokaisella on
oikeus saada nautintoa, mielihyvää ja positiivisia kokemuksia liikunnasta.
Tiedostetaan myös hyvin, että kaikissa ikä- ja väestöryhmissä tarvitaan lisää liikuntaa.
Varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, toisella asteella, työyhteisöissä ja ikäihmisten ryhmässä
tarvitaan lisää liikuntaa.
Uudet monitoimitilat mahdollistavat kaupunkilaisten liikunnan lisäämisen ja monipuolistamisen.
Kaupungin onkin hyvä rakentaa ja pitää yllä monipuolisia liikuntapaikkoja lähellä asuinalueita ja kouluja.
Edelleen liikuntapaikkojen käyttöasteen tulee nousta korkeaksi.
Alueella, mihin monitoimitilat rakennetaan, on runsaasti jo olemassa olevia liikuntapaikkoja (mm. jäähalli,
keinonurmikenttä, hiekkakenttiä, kuntoputki, pururata yms.). Näiden liikuntapaikkojen ja uusien,
rakennettavien liikuntapaikkojen synergian on toteuduttava.

9.2 Liikunnan tilojen merkitys
Liikkumattomuus on siis yksi hyvinvointia murentavista tekijöistä. On todettu, että vain noin neljännes
väestöstä liikkuu terveytensä kannalta riittävästi.
Kaupungin tehtävänä on luoda edellytyksiä liikunnalle rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.
Rakennettuja liikuntapaikkoja tarvitaankin Uudessakaupungissa erityisesti sisäliikuntalajeille. Kaupunki
samalla edistää liikunnan harrastamista, kun järjestää liikunnan harrastamiseen olosuhteet ja tukee
kunto- ja harrasteliikuntaa.
Uudessakaupungissa tavoitteena on edistää liikkumista yhä laaja-alaisemmin kaupungin tuottamilla
palveluilla. Kaupungin liikuntapaikkoja ja liikuntatarjontaa kehitetäänkin liikkumiseen ja aktiivisuuteen
kannustaviksi. Keskeisesti kaupunki pitää huolta erilaisista liikkumisympäristöistä ja liikuntapaikkojen
kunnossapidosta sekä järjestää liikuntapalveluja yhteistyössä eri toimijoiden (mm. yhdistykset, seurat,
yritykset) kanssa.
Uudenkaupungin kaupunkikeskustassa liikuntatilojen kysyntä on ylittänyt tarjonnan erityisesti
sisäliikuntatilojen ja palloiluvuorojen suhteen. Tähän viitaten uutta sisäliikuntatilaa tarvitaan nimenomaan
kaupungin keskusta-alueelle. Myös sisäliikuntatilojen kehittäminen vastaamaan ajan tarpeisiin on
tavoitteena.
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Hankkeen suunnittelualueelle jää yksi jo olemassa oleva sisäliikuntahalli, Pohitullin palloiluhalli.
Uudenkaupungin uimahalli on rakennettu 1980-luvulla. Vuonna 2017 arvioitiin, että uimahallin
korjausaste nousisi yli 80 %:iin ja korjausrakentamiseen liittyvät taloudelliset sekä tekniset riskit olisivat
merkittävät. Edellä kerrottuihin tekijöihin viitaten päätettiin, että uimahalli toteutetaan uudisrakennuksena.

10. MONITOIMIHALLI
10.1. Yleistä
Toiminnallisen tarkastelun lähtökohtana on, että kaupunginvaltuuston linjauksen mukaisesti Pohitullin
olemassa oleva urheiluhalli säilyy. Pohitullin hallissa tällä hetkellä on parkettilattiainen n. 800 m2 kenttä
katsomoineen. Kentän lisäksi samassa tasossa on varastotiloja. Alemmassa kerroksessa on
väestönsuojatiloihin liittyviä tiloja, joissa toimii jatkossakin voimailijoiden tiloja. Hallissa olevat budolajien
tilat ja tanssitila siirtyvät monitoimihallin uusiin tiloihin. Samassa kerroksessa sijaitsevat puku- ja
pesutilat palvelevat jatkossakin samassa tarkoituksessa. Kouluterveydenhuollon tilat muutetaan
palvelemaan liikuntatoimintoja esim. toimitsijoiden tiloina.

10.2. Kentät
Salibandy- ja koripalloliikunnan osalta ongelmallista on lattiamateriaalin erilainen soveltuvuus lajien
käyttöön. Tästä syystä uuden liikuntahallirakennuksen toiminnallisuutta ohjaa materiaalivalinta, joka
mahdollistaa molempien keskeisten lajien harjoittamisen. Pohitullin nykyinen lattia muutetaan tilaajan
omana hankintana synteettiselle pinnalle ja se lajikohtaisesti tukee näin näiden kahden lajin välillä
salibandyn harrastamista. Vastaavasti uuden areenan kenttämateriaaliksi valikoituu parketti, joka
soveltuu koripallon pelaamiseen. Isoimpien salibandy-tapahtumien järjestäminen edellyttää uudella
areenakentällä siirrettävää lattiamattoa, joka tarvitsee omat varastotilat (esim. 30 kpl rullia, tilanvaraus 15
m2).
Uusi monitoimihalli mahdollistaa kahden koripallokentän sijoittamisen koko kenttäalueelle reunaaluevarauksineen (vaihtopenkit ym. toiminta). Salit erotetaan toisistaan verhoilla (verhomateriaalin
valinnassa huomioidaan äänenvaimennusominaisuus). Verhojen tilanvaraus on huomioitava
kenttämitoituksessa. Verhon toivotaan olevan liikuteltava vaakasuunnassa, jotta voidaan muodostaa eri
kokoisia kenttiä. Kentän mitoituksessa on huomioitava koripallotelineratkaisun tilanvaraus. Yhden kentän
sijoittaminen kentälle jättää tilaa samassa tasossa katsomoille (n. 1200 paikkaa). Salibandy-kenttä 23m
x 44m mahtuu myös tälle alueelle, siten että siihen saadaan riittävä määrä katsomopaikkoja
siirtokatsomoratkaisulla (600 paikkaa). Paikkoja on mahdollista sijoittaa myös ylemmälle tasolle aulaan,
jolloin katsomokapasiteetti kasvaa molemmissa tilanteissa (koripallokatsomossa 1200 paikkaa /
teleskooppikatsomo). Tällöin em. alue ei ole muussa toiminnassa.
Kentän muu käyttö (muut lajit) merkitään teippauksin. Tässä asiassa pyritään pitämään rajojen määrä
rajallisena. Teippausten värit tulee määrittää huolella, jotta niiden välinen hierarkia on oikea. Erityisesti
koululiikunta tarvitsee monien lajien harjoittamisen mahdollisuuden. Tilaaja määrittelee asian
myöhemmin.
Salissa varaudutaan näihin pelikenttiin ja niiden tarvitsemiin rajamaalauksiin:
-

Yksi virallisen kokoinen koripallokenttä, missä koripallotelineineiden ratkaisun täytyy
mahdollistaa telineiden käyttöön ottaminen ja käytöstä poistaminen.

-

Yksi virallisen kokoinen salibandykenttä, viivat oltava parketissakin.
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-

Yksi virallisen kokoinen lentopallokenttä tarvittavine tolppineen, verkkoineen, niiden
säilytyskonsoleineen ja lattiaholkituksineen.

-

Kaksi poikittaista koripallokenttää, missä koripallotelineineiden ratkaisun täytyy mahdollistaa
telineiden käyttöön ottaminen ja käytöstä poistaminen (erilliset itsellään seisovat telineet tai
katosta ripustetut).

-

Kolme poikittaista sulkapallokenttää verkkoineen (siirrettävät sulkapallotelineet).

-

Salin suuntaisten, pitkittäisten verkkojen mahdollisuus. Sulkapallo, lentopallo, tennis isoille
ryhmille.

-

Futsal-kenttä (mitoitus vastaa salibandy-kentän mittoja)

-

Varaus sähköisiin tulostauluihin, yksi kuhunkin yksikköön. Päätulostaulu sijoitetaan koko hallin
päätyyn. Toimitsijapaikat vaihtuvat salissa, joka tulee ottaa huomioon ratkaisussa.

-

Rekki (2 kpl), pylväät, tangot, lattiakonsolit vantit kiinnikkeineen, renkaat kattokiskoilla 8 paria
köysineen ja kiinnikkeineen, köydet kattokiskoilla 8 paria, puolapuut yhteen yksikköön.

Kenttää tullaan käyttämään myös muihin tapahtumiin, kuten messut ja konsertit ym. laajat
yleisötapahtuma. Kentän suojaaminen em. tilanteissa on tapahtuman järjestäjän tehtävä ja em. asia on
ohjeistettava tarkasti.
Konsertteja varten tilaan tarvitaan esiintymislava. On huomioitava lavan rakentaminen eri kokoisina
vaihtoehtoina. Lavan varastointi ja helppo liikuteltavuus tulee ottaa huomioon. Tilan akustiikassa
huomioidaan myös konserttikäyttö, mm. vahvistettu ja akustinen musiikki.
Riittävän suuri huolto-ovi suoraan ulkoa esiintymislavan sijainnin läheisyyteen.
Salin vapaan korkeuden tulee olla 10 metriä. Liikuntatilan katosta alaslaskettavat väliverhot ovat
ääntävaimentavia.
Koulun oppilaiden/opiskelijoiden ikäkauden huomioiden liikunta on osalle lapsista yksityisyyttä vaativaa
toimintaa. Liikuntatila on voitava saada helposti katseilta suljetuksi tilaksi, mikäli suunnitelmassa
liikuntatila on visuaalisesti avattu johonkin koulun julkiseen tai puolijulkiseen tilaan.
Turvallisuuden vuoksi pilarirakenteet tulee upottaa seinän sisään tai estää muulla tavoin niihin
törmääminen.
Salissa on oltava riittävästi tyhjää seinää, jossa voidaan harjoittaa mm. kuntopallon heittoa ja suorittaa
move-testejä. (sijoitus salitilaan ja muualle esim. juoksusuoran yhteyteen).
Lipunmyyntipistettä käytetään myös mm. konserteissa. Lipunmyyntipiste on suunniteltava niin, ettei se
tuki sisääntuloväylää ennakkolipun ostaneilta. Lipunmyyntipisteessä on hyvä olla luotettava nettiyhteys.
Hallin sijoitetaan seuroja palvelevat Buffet-myyntipisteet. (Vesipiste toiminnan yhteydessä).
Salibandyyn tarkoitetut siirtomatto: Taraflex (väristä konsultoitava seuroja). Ei RU.
Kenttä tarvitsee riittävän varastomäärän, joka määritettään yhdessä koulun ja toimivien seurojen kanssa
(ohjeellinen tilaohjelma).
Monitoimihallin vaatteiden säilytys eli narikka suunniteltava tarkoituksenmukaiseksi.
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Hallitilan tekniikka
Tilojen äänentoiston on oltava helppokäyttöinen ja johdotuksen ja ohjauspisteiden on sijaittava siten,
ettei pintavetoja tarvita. Tilan av-tekniikasta on erillinen suunnitelma. Saliin asennetaan kaksi, kattoon
nostettavaa valaisintrussia. Trussien tulisi olla moottoroidut, jotta ne ovat helposti myös vierailevien
konserttituotantojen käytettävissä. Olemassa olevien trussien lisäksi tarvitaan nostinpisteitä lisätrusseja
varten.
Tulostaululla tulee näkyä kummankin joukkueen tehdyt maalit, pelin juokseva aika sekä kummankin
joukkueen jäähyajat. Tulostaulun tulee sijaita hallissa siten, että kummatkin joukkueet ja yleisö näkevät
sen.
Trusseihin esiintymislavalle kohdistettu perusvalaistus etu- ja takavaloin värinvaihtomahdollisuudella.
Konserttikäyttöön lavan taakse musta molton-kangas vaimentamaan heijastuksia takaseinästä. Joko
omassa trussissa tai muuten helposti katosta laskettavana.
Salibandykentän valaistukseksi riittää harjoitusolosuhteissa n. 300 - 500 luxia ja kilpailukäytössä n. 500 700 luxia. Valaistusvoimakkuuden tulee jakautua tasaisesti kentälle. Suoran auringonvalon tulo kentälle
ja katsomoon tulee estää. Sali pystyttävä pimentämään ottelutapahtumia ja konsertteja varten.
Ottelutapahtumissa joukkueilla on usein seinille asetettavia mainoksia tai sähköisessä muodossa olevia
mainoksia. Suunnitelmassa tulee olla ratkaisu, esim. kisko tms., jolla mainokset saadaan nopeasti,
helposti ja turvallisesti esille ja pois.
Ottelupöytäkirjat ovat netissä, joten riittävä langaton yhteys on hyvä olla toimitsijapöydällä. Verkon
saatavuus on varmistettava mahdollisella kiinteällä kaapeloinnilla toimitsijapöydän lähistölle.
Toimisijapöydän sijainti on eri paikoissa lajista riippuen Tämä otettava huomioon äänentoisto-,
kellontaulun käyttö- ja verkkokaapelointiratkaisuissa.
Tv-lähetyksiä varten on hyvä olla riittävät datayhteydet, myös kameran paikka otettava huomioon
suunnittelua tehdessä. Katsomotilojen yhteydessä (tms.) on hyvä olla selostamo otteluiden paikan päällä
selostamista varten. Selostamo toteutetaan irtokalusteina. Kylmäkamerajärjestelmä mahdollistaa helpot
lähetykset.
Avoin WLAN verkko hallissa yleisölle. Tulevaisuudessa ottelulehtiset yms. ovat digimuodossa.
Saliin tarvitaan myös matalan kynnyksen teknologiaa, mobiili- ja av-tekniikkaa.

10.3 Varastot
Varastotilaa tarvitaan tuoleille (1200 kpl), urheiluvälineille, siirtomatoille ja esiintymisalavan moduuleille.
Mm. seuraavien tilaajan hankintoihin kuuluvien varusteiden säilytys huomioitava varastotilaa
suunniteltaessa
-

Puomi, eritasonojapuut, voimistelupenkkejä (min 6), pukki, hyppyarkku, trampoliini, pitkä air
track, isot paksut patjat, pienemmät paksut patjat ja jumppamattoja. Kaikki matot erillisissä
helposti siirreltävissä kärryissä.

-

Salibandykaukalo (1 kpl) ja salibandymaalit joka lohkoon 2 kpl.
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-

Futsal-maalit, 2 kpl.

-

Koripallotelineet 6 kpl, mikäli kenttäratkaisu perustuu siirrettäviin telineisiin.

-

Pienet maalit koko 90x60 joka lohkoon 2 kpl

Varastot sijoitetaan kentän kanssa samaan tasoon ja välittömään läheisyyteen. Tila varustetaan
urheiluvälineiden säilytyskonsolein ja tarkoituksenmukaisin välineiden säilytyshyllyin ja telinein.
Koulun varastotilaa tarvitaan minimissään seuraaville eri lajien maalit ja verkot, pallot (kunto-, lento-, kori,
salibandy-, pehmo-, jalka-, jättipallot), mailat (salibandy, sulkapallo, tennis), maalivahdin varusteet
(kypärät, vaatteet), hyppynarut, vanteet, peliliivit sekä lisäksi muu piensäilytys (esim. frisbeet,
tennispallot, suojalasit). Lisäksi koulun ulkoliikuntavälineiden säilytysvarasto jalkapallo, amerikkalaiset
jalkapallot, pesäpallovälineet, katusählyvälineet, frisbeegolfkiekot, tötsät, liivit sekä muu piensäilytys.
Nämä varustehankinnat ovat tilaajan hankintoja.
Tuolien säilytys toteutetaan tuolivarastoissa. Ohjelman mukaiselle tuolimäärälle onkin osoitettava tilat.
-

Riittävän leveät ja korkeat varastojen ovet, helpottaa välineiden siirtelyä ja säästää kolhuilta. Ei kynnyksiä varaston ja salin väliin.

-

Jokaisesta liikuntasalin osasta on päästävä varastoon kulkematta toisen tilan kautta. Suurien
esineiden varastointi voidaan sijoittaa suoraan kentän yhteyteen (hyväksytään läpikuku esim. koripallotelineet)

10.4 Pukuhuoneet- ja pesutilat
Kentän tasolle sijoitetaan toiminnan kokoon suhteutettu määrä pesu- ja pukuhuoneita sekä tilat
toimitsijoille / opettajille / valmentajille. Tiloja käyttävät myös ulkokenttien käyttäjät. (10 kpl 20 hengen
pukuhuoneita.)
Pukeutumis- ja liikuntatilojen välinen henkilöliikenne on toteutettava puhdas/likainen liikenne
periaatteella. Tämä vaatimus on huomioitava koulun sisältä suuntautuvan ja suoraan ulkoa tulevan
liikenteen osalta. Liikuntaesteiset tulee huomioida.
Pukutiloissa, sekä mahdollisissa kentänlaidalle tulevissa vesipisteissä on oltava hanat/lavuaarit, joissa
juomapullojen täyttö onnistuu.
Tiloista oltava sujuvat yhteydet kuhunkin liikuntatilayksikköön. Pukutiloissa huomioitava, että 20 henkilöä
varustekasseineen mahduttava pukuhuoneeseen. Tiloissa tarvitaan seurakohtaiset ensiapukaapit.
Pukuhuoneiden varaaminen tapahtuu digitaalisella varausjärjestelmällä (ovella tilakohtaiset näytöt ja
auloissa sekä sisäänkäynnillä opastavat infonäytöt).

10.5 Tanssisali ja kuntosali
Hallin yhteyteen sijoitetaan tanssisali ja kuntosali. Alustavat koot tilaohjelman mukaan. Tanssin
salin akustiikka ja äänentoisto vaativat oman suunnittelun.
Tanssisali
•

Lattiamateriaalin pitää olla puulattia eli liikuntasaliparketti.
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•
•

•

•

•

•

•
•
•

•

Lattian tulee olla suorakaiteenmuotoinen. Tällöin vaikkapa ryhmäliikunnassa päästään
levittäytymään pitkälle sivulle tasaisemmin ja kaikki näkevät ohjaajan paremmin.
Kummallakin pitkällä sivulla ja vähintään yhdellä lyhyellä sivulla pitää ehdottomasti seiniin liimatut
peilit. Peilit antavat mahdollisuuden monipuolisemmalle koreografiaohjaukselle, kun ohjaajan ei
tarvitse juosta ryhmän toiselta puolelta toiselle puolelle koreografian kääntyessä. Toisaalta kehon
hahmotus on liikkujilla usein vaillinaista verrattuna ohjaajan ohjaamaan koreografiaan ja liikkeisiin.
Tällöin vain peilien kautta liikkujat saavat itselleen palautetta omasta liikkeestään. Seinien
peilipintojen pitää olla niin korkeita, että tanssijan ylös ojennettu käsi näkyy kokonaisuudessaan,
arvioilta peilien korkeus pitäisi olla täten noin 2,5 metriä.
Äänentoisto on tällaisissa tiloissa ehdottomasti tehtävä ensiluokkaisesti. Tilan joka kulmalle on
tuotava kaiuttimet, jolloin ääni jakaantuu tasaisesti, eikä äänenvoimakkuus kasva yhteen kohtaan
salia liikaa. Jos ääni tuotetaan vain yhdeltä seinältä, voimakkuutta pitää nostaa, että taaempana
olevatkin kuulevat, jolloin edessä oleville ääni tulee liian voimakkaana. Äänentoistolaitteet pitää olla
laadukkaat ja tehokkaat: bassot pitää kuulua hyvin. Äänentoiston laatu on yksi tärkeimpiä liikuntaa
motivoivia tekijöitä vaikkapa ryhmätanssiliikunnassa.
Äänentoistoon pitää ohjaajan voida liittää oma musiikki mm. Bluetoothin ja vaikkapa audio-liitännän
avulla ja tilassa pitää olla wifi. Ohjaajalle pitää olla äänentoiston yhteydessä laskutilaa omalle
musiikintoistotekniikalleen ja hän pitää voida liittää omaa laitteistoa tilan videoprojektoriin. Eli
ohjaajalle pitää olla tietynlainen oma pöytäpiste, jossa on kontrolli äänentoistolle ja valoille.
Äänentoistossa pitää olla mukana langaton liikunnanohjaukseen soveltuva päämikrofonijärjestelmä.
Mikäli liikkujia on paljon, ohjaajan suullinen rytmien ja liikkeiden ohjaus ei muuten kuulu.
Äänentoistoon pitää voida liittää myös normaaleja langallisia mikrofoneja (esim. normaali mikrofonin
xlr-liitäntöjä).
Valaistus voisi olla muokattavissa. Tällaisissa tiloissa voisi pitää vaikkapa koululaisten tanssibileitä.
Nykyisellä led-tekniikalla voidaan edullisesti tuottaa erilaisia valoefektejä: “discopallo”, stroboja,
värejä ym. Tällöin myös valoja varten pitää siis olla oma pieni valojen kontrollointipöytä (valomixeri).
Tilassa pitää olla dataprojektori ja valkokangas erilaisia demoja ja harjoituksia varten.
Tilaan pitää varata myös varastotilaa erilaisten liikuntaryhmien välineistöille sekä yleisöesityksien
tuoleille.
Tila pitää voida jakaa mahdollisimman hyvin ääntä eristävällä väliverholla kahteen osaan. Tällöin tila
saadaan joskus kahden pienemmän ryhmän käyttöön, jolloin äänentoiston voi hoitaa
kannettavilla/ladattavilla bluetooth-kaiuttimilla.
Lyhyelle peiliseinälle pitää laittaa tangot balettiharjoitteita varten. Alatanko 85 cm korkeudella ja
ylätanko 110 cm:n korkeudella.

Kuntosali
Kuntosalin käyttäjät ovat pääasiallisesti kuntoliikkujia nuorista ikäihmisiin. Salilla tulee olemaan myös
ohjattua ryhmätoimintaa. Tarve on siis peruskuntosalille, kooltaan noin 200m2. Toimivalla
kulunvalvonnalla mahdollisuus omaan sisäänkäyntiin tarvittaessa, se mahdollistaa kuntosalin käytön
myös monitoimihallin aukioloaikojen ulkopuolella.
Kalusteet/kiintokalusteet kuntosalissa
•
•
•
•

Kameravalvonta
Oma äänentoisto, laitteet lukitussa kaapissa (ohjattua toimintaa varten). Radion ohjaus asiakkaiden
käytössä
Painonnostolava 3m x 3m kyykkytelineen alle
Vesipiste
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Laitteet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kuntopyörä
Kuntopyörä, tuolimalli
Crosstrainer
Juoksumatto
Soutulaite
Jalkaprässi
Smith-kyykky
Kyykky-teline
Reiden ojentaja
Reiden koukistaja (mahallaan)
Reiden loitontaja
Reiden lähentäjä
Pakaraprässi
Selkäpenkki
Rintalihaslaite
Vatsapenkki
Pohjelaite
Selkälaite
Vatsalaite
Pystypunnerruslaite
Ristikkäistaljat
Vartalonkierto
Ylätalja
Alatalja
Penkkipunnerruspenkki
Dippiteline

Muuta
•
•
•
•
•

Irtopainot ja telineet
Matot ja telineet seinille
Taljojen välineet ja telineet
Penkkejä ja korokkeita
Peilit

•

Lattiamateriaali joustomatto

10.6 Budosali
Monitoimihallin yhteyteen tulee myös budosali. Tilaan tulee erillinen nyrkkeilykehä (5mx5m) /
lattiatilantarve (6x6m). Salin tarvittava pinta-ala on 200m2 (+ kehän tilanvaraus 25 m2) yhtenäinen
tatamialue, joka on jaettavissa tarvittaessa paksulla "verholla" kahteen osaan (ääneneristys).
Kamppailusalin lattia oltava niin sanottu joustotatami, eli judomattoja ei voi laittaa suoraan lattiaan
(Judoliitto). Tilassa tulee olla pehmustetut seinät, mikäli tatamipinta-ala on kiinni seinässä asti/ lähellä
seinää. Tilaan tarvitaan riittävä korkeus, jotta kattoon tms. voidaan asentaa esimerkiksi
kiipeilyköysiä/liinoja. Tilan vapaakorkeus tulee olla 3,5 m. Osa tilasta kaksikerrosta korkea (kiipeily ja
köydet). Jollain seinustalla on peili pinta-alaa, mutta ei kuitenkaan sellaisella seinustalla, joka kiinni
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tatamissa (turvallisuus syistä). Jokaiselle kamppailuseuralle varataan oma iso lukollinen kaappi
varusteita varten.
Tilan muita varusteita ovat mm.
- Leuanvetotangot. ja jalkojenpesuallas
- Kiinnityspisteitä muun muassa "kuminauhoille" (näillä esimerkiksi harjoitellaan judoheittoja/judoheittojen
horjutuksia), alhaalla olevia kiinnityspisteitä ns. voimaköysille. Kiinnityspisteet nyrkkeilysäkeille seinän
viereen.
- Ns. heittopatja (paksumpi patja) ja tälle säilytyspaikka.

10.7 Yleisurheilu
Hallin ylätasanteelle voidaan sijoittaa tiloja/alueita yleisurheilulle.
Alueella on oltava vähintään 4 ratainen juoksurata (60 m) sekä tilat heittolajeille ja pituushypylle,
korkeushypylle sekä seiväshypylle. Korkeushyppy mahdollinen myös salitilassa.
Heittolajien korkeusvaatimus vähintään 8 m. Seipään kantamista tai heittojen korkeutta rajoittavia
kattorakenteita tai verhokiskoja ei tilassa saa olla. Korkeushyppypaikan sijoittamisessa huomioitava
riittävä tila vauhdinottoa varten.
Korkeushypyn alastulopatjan tulee olla vähintään 80 cm paksu. Seiväshypyn alastulopatjan täytettävä
viralliset turvallisuusstandardit suojuksineen. Seiväskuopan on oltava peitettävä.
Heittopaikalla oltava suojaverkko keihään heittoa ja kuulan työntöä varten. Suojaverkon kattokiskojen
oltava sopivalla korkeudella. Heittoringin on myös oltava riittävällä etäisyydellä pressuista. Heittopaikan
lattia tulee olla kestävä, mutta riittävän pehmeää materiaalia, jotta heittovälineet eivät vahingoitu.
Heittopaikan pressujen tulee olla u-muotoisesti seinien vierellä.
Kuntopallon heittoa varten tilaan kova heittoseinä, leveys vähintään 8 m. (Vrt. Kenttätilassa esitetty
vaatimus)
Pituushypyn alastulopaikan hiekan sallitaan olevan hiekkalaatikon kannen verran alle vauhdinottoradan.
Pituushypyn ponnistuslankun oltava samassa tasossa vauhdinottoradan kanssa.
Kiinteät ajanottokennot sijoitetaan seinän puoleiselle radalle. Myös näyttötaulu huomioitava.
Juoksuradan pintaan merkinnät pika-aidoille (kuten ulkokentilläkin on).
Ääntä vaimentava verho yleisurheilun ja ison salin/kentän jakajana.
Tilassa oltava kiinteät kamerat suoritusten kuvaamista varten. Myös kuulutuslaitteet huomioitava.
Yleisurheilutilassa huomioitava seuraavat tilaajahankintoihin kuuluvat varusteet: pikajuoksun
lähtötelineet, aidat, korkeushyppytelineet, seiväshyppytelineet, korkeushyppyrima, seiväshyppyrima,
heittoringin supistaja, kuularingin noja/parru, irrallinen ponnistuskoroke pituushyppypaikalle,
pituushyppypaikan normaalit varusteet (lana, lapio, harja)
Patjojen ja varusteiden säilytys huomioitava.
Tilaan tarvitaan vesipiste pituushypyn hiekan kastelua varten.
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11. UIMAHALLI
11.1. Yleistä
Uudenkaupungin uimahallilla on vuosittain n. 75 000 käyttäjää. Uimahalli on pääasiassa kuntoilu- ja
liikuntapaikka eikä erityisesti kylpyläpalveluiden paikka. Uimahalli on nykyään avoinna n. 80 tuntia/viikko.
Uudenkaupungin uimahallin toiminnot
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kunto- ja virkistysuinti
Kilpauinnin harjoittelu
Uimaopetus
Vesivoimistelu
Erityisryhmien kuntoutus
Vauva- ja perheuinti
Urheilusukellus
Uppopallo
Saunominen ja peseytyminen

Viihtyvyyttä lisäävät toiminnot
•
•
•
•

Vastavirtauinti
Vesiliukumäki
Vesihierontalaitteet
Kylmäallas

11.2

Yleiset tilat

Monitoimitalon aulatilat toimivat pääsääntöisesti myös uimahallin ja ison sisäliikuntahallin auloina ja
kahvila- ja ravintola-alueina. Uimahallin kosteustekijät ja hajut on kuitenkin otettava huomioon tilojen
yhteyksiä suunniteltaessa. Uimahallille ominaiset tuoksut eivät saa siirtyä muiden tilojen puolella.
Aulatilojen tulee olla riittävän suuret, jolloin suurempikaan ryhmä (esimerkiksi oppilasryhmä) ei tuki
kulkureittejä. Lipunmyynti- ja infotila tarvitaan uimahallille omien tilojen alueella.
Uimahallin aulatilasta kulunvalvontaporttien sijoittamisessa on huomioitava ryhmien sujuva siirtyminen
pukuhuoneisiin.

11.3

Allastilat

Allastiloja käyttävät yksittäiset uimarit ja vesiliikuntaryhmät (koululaiset, vauvauinti/jumppa- ja
uimakouluryhmät). Allastiloissa on oltava riittävän leveät käytävät. Kaiken kaikkiaan allastiloissa tulee
olla riittävä äänentoisto- ja kuulutuslaitteisto ja medialaitteet. Edelleen allastiloissa on oltava riittävästi
WC-tiloja ja useampia varastoja lähellä opetustiloja.
Valvomo
Valvontatilan tulee olla selkeästi altaita korkeammalla ja sijoittua niin niin, että näkyvyys on jokaiseen
altaaseen. Valvontatilan sijoittamisessa tulee ottaa huomioon myös, että auringonvalo ei aiheuta
häikäisyä. Pääaltaassa, monitoimialtaassa, hyppyaltaassa ja opetusaltaassa tulee olla vedenalainen
kameravalvonta, valvontapisteet valvonnassa ja lipunmyynnissä. Tämän lisäksi allastilaan tarvitaan
korkeita valvontatuoleja.
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Pääallas (+26 C - +28 C)
Kunto- ja kilpauintiin soveltuva 6- ratainen, pituudeltaan 25m allas. Huomioiden n. 10 mm paksuiset
ajanottolevyt. Allasta tullaan käyttämään myös vesivoimisteluun ja urheilusukellukseen. Vastavirtalaite
joko pääaltaan altaan syvään päähän tai opetusaltaaseen. Liikkumis- ja toimintaesteisiä varten allas
tulee varustaa loivilla portailla sekä itsenäisesti käytettävällä allasnostimella tai -hissillä. Altaan pitkät
reunat tulee varustaa tartuntakaiteilla. Altaan syvyyden tullee portaattomasti muuttua 1350 mm...2000
mm.
Monitoimiallas (+30 C - +32 C)
Allasta tullaan käyttämään vesivoimisteluun, uinninopetukseen ja terapiaan. Liikkumis- ja toimintaesteisiä
varten allas tulee varustaa loivilla portailla sekä itsenäisesti käytettävällä allasnostimella tai -hissillä.
Allas varustetaan reunoiltaan tartuntakaiteilla. Altaan syvyyden tulee portaattomasti muuttua 900
mm...1400 mm.
Hyppyallas (+26 C - +28 C)
Hyppyaltaassa tulee olla 1m, 3m ponnahduslaudat ja 5m kerrostaso. Hyppytelineet tulee varustaa
turvallisilla, sääntöjen mukaisilla kaiteilla. Altaan pohjan värin tulee olla mielellään sininen vedenpinnan
hahmottamiseksi. Altaassa tulee olla kiinteästi vesisuihku vedenpinnan rikkomiseksi. Syvyys vähintään 4
m.
Opetusallas (+28 C - +30 C)
Opetusaltaan koko n. 100 m2. Altaan syvyyden tulee portaattomasti muuttua 600…900mm. Pohja ei saa
olla liukas. Allas varustetaan reunoiltaan tartuntakaiteilla. Pieni liukumäki joko opetusaltaaseen tai
kahluualtaaseen. Opetusallastilojen on oltava erotettavissa muusta allastilasta. Opetusallasalue on myös
pystyttävä rajaamaan helposti esimerkiksi verholla. Äänentoisto ja äänieristys on huomioitava
opetusaltaalla.
Kahluuallas (+30 C - +32 C)
Kahluualtaan koko 20 – 30 m2, allas tulee sijoittaa opetusaltaan kanssa samaan tai opetusaltaan
viereen. Pieni liukumäki joko opetusaltaaseen tai kahluualtaaseen
Kylmävesiallas (+4 C - +8 C)
Läpikäveltävä allas.
Liukumäki
N. 50 m liukumäki omalla laskeutumisaltaalla tai sen sijoittaminen toiseen altaaseen niin, ettei se häiritse
altaan muita toimintoja. Liukumäen omaan altaaseen voi myös sijoittaa hierontalaitteet.
Vesihierontalaitteet
2-3 vesihierontalaitetta terapia-altaaseen tai esim. vesiliukumäen alatuloaltaaseen niin, ettei ne häiritse
altaan muita toimintoja.

11.4

Muut tilat

WC-tilat
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WC-tilat x 3 allastilojen puolelle, myös inva-WC.

Pukutilat
Naisille ja miehille suunnitellaan omat pukuhuoneet sekä erillinen ryhmäpukuhuone. Pukuhuoneissa on
80 pukukaappia ja pukuhuoneiden yhteydessä wc-tilat ja erillinen pukeutumishuone. Liikkumis- ja
toimintaesteisille on varattava pukeutumistilat muiden pukutilojen yhteyteen, esimerkiksi pieni
pukukaappi/huone/koppi noin 2m2.Pyörätuoleille ja hoitopöydille varastotilaa pukeutumistilojen
yhteyteen. Pukukaappien pohjat ritilää, jotta hiekka ei jää kaappiin.
Pesutilat
Pesuhuoneiden on hyvä olla tarpeeksi väljiä pyörätuolikäyttäjille samanaikaisesti. Pesutiloissa tulee olla
ainakin yksi kiinteä suihkupenkki. Pesutilojen seinissä tulee olla tukikaiteita tasaisin välein. Pesutiloihin
kaksi WC-tilaa, joista toisen on oltava inva-WC. Pesuhuoneissa on oltava riittävästi suihkuja ja lokeroita
sekä koukkuja pyyhkeille. Yksityisyys ja esteettömyys on huomioitava.

Saunatilat
Sekä miesten että naisten pesutiloissa on 2 erikokoista saunaa.
Perhesauna
Perhesaunassa huomioitava se, että avustaja voi olla eri sukupuolta. Perhesaunassa on oltava täysin
esteettömät sauna-, peseytymis- ja pukeutumistilat sekä inva-WC.
Siivoustilat
Märkien ja kuivien tilojen siivousvälineet erikseen. Märkien tilojen siivousvaraston sijoittelu niin, että
siivousvälineiden kanssa ei tarvitse mennä ”likaiselle puolelle”.
Henkilöstön sosiaali- ja taukotilat
Henkilöstön sosiaalitilojen sijoittelu niin, että sieltä mahdollisesti pääsee suoraan altaiden puolelle tai
kenkien vaihdolle on tila.
Varastotilat
Varattava varastotilaa uimahallin käyttöön sekä seuroille oma varasto. Varastojen mitoituksessa
noudatetaan voimassa olevien rt-korttien ohjeistuksia. Varastoissa tulee huomioida märkien varusteiden
aiheuttama kosteus ja tämän myötä lisääntynyt ilmastoinnin tarve. Varastohyllyjen tulee olla ritilää.
Rataköysien varastointi kellaritasolla --) altaan päätyihin pudotusaukot.
Katsomo
Katsomo ei ole välttämätön.
Lipunmyynti
Lipunmyynti ja kahviotilat voidaan yhdistää, mahdollisesti myös liikuntahallin ja liikuntapalveluiden
palvelutiski, riippuen tilojen sijoittelusta. Toimintojen tulee olla lähellä toisiaan, jotta yksin työskentely on
mahdollista. Mahdollisen kahvion työskentelytilat tulee sijoitella niin, että näkyvyys kassalle säilyy.
Tila sijoitetaan siten, että siitä on suora näköyhteys allastiloihin tai kameravalvontayhteys. Myös
henkilökunnan kulku allasosastolle tulee olla mahdollinen.
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UIMAHALLIN TOIMINNALLINEN KAAVIO
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12. NUORISOPALVELUT
12.1 Yleistä
Nuorisopalveluiden toiminnot ja hallinto sijoittuvat uutteen monitoimitaloon, sivistys- ja
hyvinvointikeskukseen. Nuorisopalveluiden toimintoja on myös Kalannin nuokkarilla sekä Lokalahden
nuortentuvalla. Kalannin ja Lokalahden ohjaajien hallinnolliset työpisteet sijaitsevat kuitenkin
monitoimitalossa. Talossa työskentelee arviolta 6-7 nuoriso-ohjaaja, 2 etsivää nuorisotyöntekijää sekä
nuorisopalveluiden esimies.
Nuorisopalveluiden toimintaa pyritään kehittämään tuomalla toiminta sinne, missä nuoret ovat.
Tavoitteena on, että nuorisopalvelut tulisivat mahdollisimman monelle nuorelle tutuksi tahoksi, johon on
helppo ja luonteva olla yhteydessä koulupäivän aikana tai sen jälkeen.
Nuorisotyölle varataan oma tila monitoimitalon sisääntuloaulan ensimmäiseen kerrokseen, jossa se toimii
helposti tunnistettavana nuorisopalveluiden näyteikkunana tai ”majakkana”, johon on helppo mennä.
Muu nuorisotoiminta jalkautuu talon opetuksen ja kasvatuksen muihin tiloihin: aulaan, taito- ja
taideaineiden tiloihin tai oppimisalueille. Nämä tilat tulee suunnitella siten, että kulku niihin mahdollistuu
rajatusti.
Nuorisopalveluiden säilytystilatarpeet huomioidaan rakennuksen suunnittelussa. Nuorisopalveluissa
työskentelevä henkilöstö käyttää monitoimitalon yhteiskäytössä olevia hallintotiloja, työpisteitä ja
neuvotteluhuoneita verkostopalavereihin.
Nuorisopalvelujen läsnäolo monitoimitalossa on tärkeä ja luonteva osa sitä kokonaisuutta, missä
nuorisopalvelujen asiakkaat viettävät aikaansa opiskellen ja harrastaen. Nuorisopalvelut pyrkivät
tavoittamaan kaupungin nuoret, alkaen 5-luokkalaisista aina 29-vuotiaisiin asti.

12.2 Nuorisotilatoiminta
Nuorisotilatoiminta on iltapäivä- ja iltatoimintaa uusikaupunkilaisille nuorille. Sen imago perustuu
vapaavalintaisuuteen ja rentoon paikkaan viettää aikaa päihteettä. Nuorisotalot ovat osa vapaa-ajan
toimintoja, joihin osallistutaan muiden harrastusten tapaan.
Nuorisotilassa tekemisen pääpaino on läsnäolossa, yhteisessä ajanvietossa ja keskusteluissa nuorten
kanssa. Tilatoiminta on mm. pelaamista, askartelua, kokkailua tai ohjattuja pienryhmiä esim.
”rauhoitettu”/teemallinen nuokkari-ilta, jolloin arempikin halukas kävijä uskaltaisi tulla.
Nuorisotilojen yhteiskäytön suunnittelulla lisätään monitoimitaloon sijoitettavan nuorisotilan käyttöä
laajemmin. Nuorisopalvelujen (nuoriso-ohjaajat sekä etsivä nuorisotyö) lisäksi tilojen käyttäjinä ovat
perusopetuksen tai lukiokoulutuksen luokat, kuraattori, psykologi tai opinto-ohjaaja, silloin kuin
tekeminen tarvitsee ns. vapaamman tilan.
Lisäksi tiloissa voi toimia myös monipalvelukeskus Ohjaamo, mikä tarjoaa alle 30-vuotiaille maksutonta
apua ja tukea monenlaisiin asioihin opiskelusta ja työllistymisestä asumiseen ja kaikkeen näiden väliltä.

12.3 Koulunuorisotyö
Koulunuorisotyön kärkenä pidetään yhteisöllisyyden lisäämistä ja kehittämistä koulussa, ennalta
ehkäisevää kasvatustyötä sekä oppilaiden osallisuutta koulun arjessa. Tarkoituksena on tukea koulun
aikuisten, opettajien ja oppilashuollon henkilöstön opetus- ja hyvinvointityötä.
Koulunuorisotyön muotoina ovat mm.
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Ryhmäytykset
7.luokille järjestetään koulun, nuorisopalveluiden ja seurakunnan kanssa yhteistyössä
ryhmäyttämispäivät. Monitoimitalossa ryhmäyttämistä voidaan tehdä pitkin vuotta.
Oppilas/opiskelijahuolto
Nuorisopalveluiden osallistuminen yhteisölliseen oppilas/opiskelijahuoltoon, tuoden vapaa-ajan tärkeät
näkökulmat keskusteluun.
Varhainen puuttuminen
Varhaisen puuttumisen toimintamallin ideana, on tarttua aikaisessa vaiheessa ilmenneeseen huoleen tai
ongelmaan, jossa nuori hyötyy koulun ulkopuolisen työntekijän tapaamisesta ja asian selvittämisestä.
Kiusaamis- ja ongelmatilanteet
Kiusaamistilanteiden ennalta ehkäisy ja selvittäminen heti on ensiarvoisen tärkeää. Nuorisopalveluiden
henkilökunta on ryhmädynamiikan ja ryhmän hallinnan ammattilaisia, he voivat mm. välituntitoiminnan
kautta ehkäistä välitunnilla tapahtuvaa kiusaamista. Toisaalta voidaan myös olla apuna erilaisten
tilanteiden selvittäjinä ja ratkaisijoina.
Pienryhmätoiminta
Pienryhmätoiminta on työmuoto, jota kehitetään. Pienryhmätoiminnot voivat olla kohdennettu nuorille
itselleen tai heidän vanhemmilleen.
Välituntitoiminta
Nuorisopalveluiden työntekijät ovat läsnä koulupäivän jälkeen arjessa, mutta tarkoituksenmukaista olisi
järjestää koulunpäivän sisällä olevalle vapaa-ajalle myös toimintaa ja mahdollisuutta keskustella nuorisoohjaajan kanssa. Välituntitoiminta voi olla yksilöohjausta, toiminnallisia aktiviteetteja tai nuorten
kohtaamista arkisissa asioissa keskustellen ja kuunnellen.
Teematunnit
Vuoteen mahtuu opetussuunnitelman mukaisia erityispäiviä/teemoja. Myös valtakunnallisesti on
olemassa paljon erilaisia teemoja, joita toteutetaan esim. teemaviikkojen järjestelyinä.
Nuorisopalveluiden koko tehtäväkentässä eri teemapäivien suunnittelu ja hyödyntäminen on
laajamittaisesti käytössä jo nyt. Monitoimitalossa sitä voidaan tehdä laajemmin esim. teematunteina
yhteistyössä opettajan kanssa.
Verso – vertaissovittelu
Sovittelu on toimintamalli, jonka avulla sovittelijoiksi koulutetut koulun henkilökunnan jäsenet auttavat
osapuolia itse löytämään ratkaisun ristiriitaansa. Sovittelussa kaikki kertovat omat näkökulmansa
tapahtuneista, kertovat tunteistaan ja yhdessä pohditaan ratkaisuja. Nuoriso-ohjaaja voi toimia
sovittelijana. Tarkoituksena on vähentää konflikteja yhteisössä vuorovaikutustaitoja edistämällä.
Sovittelulla puututaan toimintaan mahdollisimman varhain.
Koulunuorisotyö on jalkautuvaa työtä, joka voi käyttää nuorisotilan lisäksi koulun muita tiloja.
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12.4 Etsivä nuorisotyö
Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja etsiä
luottamuksellisessa, vapaaehtoisessa kontaktissa ratkaisuja nuorten pulmiin ja kysymyksiin. Työmuodon
ensisijainen tarkoitus on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden
ulkopuolella tai tarjota varhaista tukea nuoren niin halutessa.
Etsivä nuorisotyö kohtaa vuoden aikana Uudessakaupungissa noin 400 – 500 alle 29-vuotiasta nuorta
eri tapahtumissa ja toiminnan kautta. Yksilöasiakkaita työmuodossa vuoden aikana on noin 60,
yksilökohtaamisia on noin 300. Uudenkaupungin etsivän nuorisotyön päätyömuotoina ovat mm.
yksilötyö, Novidan koulupäivystys, verkostoyhteistyö, kotikäynnit, jalkautuva työ eri tapahtumiin sekä
pienryhmätoiminta.
Erityisesti huomioidaan etsivän nuorisotyön saavutettavuuden takaaminen. Etsivän nuorisotyöntekijän
tulee kyetä tarjoamaan palveluita omalla työpisteellä, kynnyksettömästi ilman ajanvarausta, eikä vain
tiettyinä kellonaikoina tietyssä paikassa (päivystysmuotoisesti). Vrt. em. työ/vastaanottotilat

12.5 Nuorisotyön tilatarpeet työmuotojen mukaan

Nuorisotila monitoimitalossa
●

Nuorisotilatoiminnot pysyvät kaupungin keskusta-alueella nykyisellä tasolla

●

Esteetön kulku ja käynti katutasosta (matalan kynnyksen periaate palvelujen saatavuudessa), käynti
mahdollista myös ulkokautta suoraan tilaan

●

Tilan rakentamista nuorisotyön käyttöön ja nuorisotyön näkökulmasta huomioiden yhteiskäytön
mahdollisuudet unohtamatta nuorisotyön tarpeita

●

Tilassa kalusteet (sohvaryhmät, pelinurkkaukset, biljardipöydät ym.)

●

Riittävä koko ja kapasiteetti iltakäyttöön, kävijöitä jopa 60 hlö/ ilta

●

Tilan valvottavuus merkittävässä asemassa, samoin lukitus ja kulku muihin tiloihin, joissa
nuorisotyöntekijä ei ole mukana

●

Mahdollisuus jakaa tila kahtia
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●

Äänieristys

●

Varastoinnin suunnittelu

●

Työ/vastaanottotilat
○ Asiakkaan arkaluontoisten asioiden käsittely on mahdollista
○ Nuorisopalveluiden henkilöstön toimistotilat osin monitoimitalon hallinnon tiloissa, mutta myös
nuorisotilojen yhteydessä (etsivä nuorisotyö)
○ Salassapidettävien dokumenttien säilytys ja käytettävyys huomioidaan

12.6 Nuorisopalvelujen hallinnolliset tilat
Hallinnolliset tilat tukevat laadukasta ja toimivaa yhteistyötä - myös oppilashuollon yhteistyön
näkökulmasta. Hallinnon tilat sijaitsevat monitoimitalon hallintotilojen yhteydessä.
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13. VAKKA-SUOMEN KANSALAISOPISTO
Kansalaisopistotoiminta on vapaata, omaehtoisuuteen perustuvaa eri-ikäisten ja varsin suurten
ihmisjoukkojen koulutus- ja harrastustoimintaa, johon osallistujat tulevat omasta halustaan ja
tarpeestaan, joten tiloilla, esteettisyydellä ja oppimisympäristöllä on merkittävä vaikutus oppimiseen,
toiminnan piiriin hakeutumiselle sekä toiminnan kiinnostavuudelle. Tilojen joustavuus ja sopivuus,
laitteiden toimivuus ja helppokäyttöisyys sekä ilmapiiri luovat edellytykset sille, minkälaiset
opetusjärjestelyt ovat jatkossa optimaalisia vapaan sivistystyön opetuksessa. Tila ohjaa merkittävällä
tavalla myös kansalaisopistotoiminnan pedagogiikkaa, mutta on myös osaltaan vaikuttamassa sen
houkuttavuuteen. Kansalaisopistossa elinikäinen oppiminen on sanan syvimmässä merkityksessä
todellisuutta, vuosittain opiston kursseille osallistuvien jopa 13 500 kurssilaisten ikäjakauma on
muutaman kuukauden ikäisistä vauvamuskarilaisista yli 90-vuotiaisiin eläkeläisiin ja kaikki ikäryhmät
tuolta väliltä ovat kattavasti edustettuina lukuvuoden aikana päivittäin ja viikoittain opiston kursseilla.
Vakka-Suomen kansalaisopisto toimii kuuden osakaskunnan alueella. Uudessakaupungissa toteutui
esimerkiksi kalenterivuonna 2017 yhteensä 332 kurssia, joihin käytettiin 6060 opetustuntia (koko opiston
alueella 832 kurssia ja 16 748 opetustuntia). Niin sanottuja netto-opiskelijoita eli henkilöitä kerran
laskettuna oli v. 2017 Uudenkaupungin kursseilla 2523 ja kursseille osallistuneita yhteensä 6450
kurssilaista. Näin suuret opiskelijamäärät tarkoittavat käytännössä sitä, että opiston kursseille osallistuu
eri puolilla Uuttakaupunkia olevissa opetustiloissa lukuvuoden aikana useampia satoja opiskelijoita
päivittäin.
Uudenkaupungin keskustan alueella Vakka-opisto toimi esimerkiksi kalenterivuoden 2017 aikana
yhteensä 23 eri toimipaikassa. Eniten opetustoimintaa oli Pohitullin koulukiinteistössä opiston omassa
käytössä olevissa kolmessa luokassa eli 1608 tuntia. Pohitullin koulukiinteistön muita luokkia käytettiin
1409 tuntia. Viikaisten koulukiinteistössä opetusta toteutettiin 722 tuntia. Pohitullissa ja Viikaisilla oli
täten opetusta yhteensä 3739 tuntia eli 61,7 % kaikesta Uudenkaupungin osaston opetuksesta.
Näiden kahden koulurakennuksen lisäksi Vakka-opisto hyödynsi Uudenkaupungin keskusta-alueella
erityisesti mm. Seikowin koulun liikuntasalia, Seikowin koulun ns. kivikoulu-rakennusta sekä
kulttuurikeskus Crusellia. Näiden edellä lueteltujen tilojen lisäksi opetusta on ollut pienemmässä määrin
vielä 17:sta muussa toimipaikassa keskustaalueella. Lisäksi on huomattava, että Uudenkaupungin
opetusta on ollut jonkin verran myös entisissä
kuntakeskuksissa eli Kalannissa, Pyhämaassa ja Lokalahdella. Tulevassa monitoimitalossa järjestetään
vähintään 70-80 % Uudenkaupungin osaston opetuksesta, mutta on huomattava, että opetusta on
tarkoituksenmukaista tulevaisuudessakin järjestää myös muissa tiloissa kaupungin alueella.
Toimisto/hallinnolliset tilat
Opetushenkilöstön lisäksi Uudessakaupungin toimipisteessä työskentelee kokoaikaisesti opistosihteeri,
suunnittelija, valvoja sekä joitakin päiviä viikossa rehtori/koulutuspäällikkö. Toimistossa otetaan vastaan
ilmoittautumisia, laskutetaan, kopioidaan, tehdään kurssisuunnittelua, suunnitellaan opetusta, pidetään
monenlaisia pieniä ja isompia palavereita, puhutaan puhelimessa, työskennellään verkossa jne.
Toimistossa asioivat niin opiskelijat kuin tuntiopettajatkin.
Tilat sijoittuvat opiston alueelle niin, että aula/lounge-tilasta on asiointiyhteys toimistoon, jossa työskentelee
opistosihteeri ja valvoja. Lounge-tilassa opiskelijat odottavat tuntien alkua ja pitävät lyhyitä taukoja tuntien
välissä. Siinä myös luetaan lehtiä ja syödään välipalaa. Näiden tilojen yhteyteen, mutta rauhallisempaan
työskentely-ympäristöön sijoitetaan työpisteitä suunnittelijalle, rehtorille/koulutuspäällikölle ja päätoimisille
opettajille. Myös opistosihteeri voi siirtyä työrauhaa tarvitessaan tälle alueelle työskentelemään.
Työskentelyalue voi olla osittain avokonttori, mutta sieltä pitäisi löytyä myös työhuoneita (esim. 2 kpl).
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Opisto tarvitsee käyttöönsä neuvottelutiloja myös päiväaikaan. Tilatarve on muutaman kerran viikossa
pienelle tilalle (< 6 hengelle) ja muutamia kertoja kuukaudessa isommalle (< 20 hengen) tilalle. Tilassa on
myös varastotilaa ja arkistointitila.

Henkilökunnan lakisääteiset taukotilat voivat sijaita muiden toimijoiden kanssa yhteisellä alueella tai
sitten toimistoon liittyen.
Kansalaisopistossa eri-ikäiset opiskelijat asioivat edelleen jonkin verran myös paikan päällä toimisto- ja
ilmoittautumisasioissa. Toimistotila tulisi olla järjestetty ja sijoitettu niin, että eri-ikäisten opiskelijoiden
paikan päällä tapahtuva asiointi on huomioitu (eläkeläiset, liikuntarajoitteiset jne.). Tämä esteettömyyden
huomiointi koskee sekä hallintotiloja että myös opiston opetustiloja kaikilta osin – se koskee niin
liikkumista kuin myös iäkkäämpien opiskelijoiden kuulo- ja näkövaikeuksia opetustilanteissa.
Opetus
Kansalaisopiston opetus on nykyisin ja tulevaisuudessa luonteeltaan laaja-alaista, mikä edellyttää, että
tähän vapaan sivistystyön opetukseen tarvitaan hyvin monenlaisia tiloja: ”tavallisten” yleisluokkien lisäksi
mm. liikunta- ja tanssitiloja, yleisöluentoihin soveltuva suurempi tila tai tiloja, kotitalouden opetustila,
teknisentyön tiloja. Lisäksi on huomioitava, että kansalaisopiston toimintaan osallistuvien asiakkaiden
ikähaitari on suuri, vauvasta yli 90-vuotiaisiin. Tämä opetuksen laaja-alaisuus sekä asiakkaiden ikähaitari
asettaa monenlaisia vaateita myös tilaratkaisuille. Esimerkiksi monitoimitalon yhteisesti käytettäviä tiloja
mietittäessä pitää ottaa huomioon, että suurin osa kansalaisopiston opiskelijoista on kuitenkin aikuisia.
Tämä vaikuttaa osaltaan yhteisesti käytettävien tilojen kalustukseen, mm. huonekalujen koon valintaan.
Opiston opetustoiminnan pedagoginen luonne edellyttää muutamia omia pysyviä, koko ajan opiston
käytössä olevia opetustiloja. Näitä opiston omassa käytössä olevia tiloja tarvitaan kaikkiaan kolme. Näitä
tiloja ovat omat tilat atk-opetukseen ja kaksi yleisluokkatilaa. Opiston omien, päiväkäytössä olevien
tilojen tarve lisääntyy jatkossa eläkeläisten, vuorotyötä tekevien ja maahanmuuttajien määrien
kasvaessa. Näiden omien tilojen tulee olla mahdollisimman joustavia ja muunneltavissa tarpeen
mukaan. Viestintäteknologian laaja käyttö tulee olla mahdollista kaikissa tiloissa. Monilla
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opistonkursseilla oppiminen on suurelta osin muuta kuin pulpetissa istuen tapahtuvaa perinteistä
luokkaopetusta, ja tähän tulisi kannustaakin.
Opistolla toiminta edellyttää muutamien omien opetustilojen lisäksi sitä, että opisto hyödyntää
monitoimitalon muita tiloja toimintansa toteuttamiseksi. Kuten edellä on todettu, toiminta on hyvin
monipuolista ja näin ollen myös tarve monipuolisten oppimistilojen käyttöön kurssien toteuttamiseksi on
välttämätöntä. Kansalaisopiston toiminnassa tarvitaankin esimerkiksi ns. yleisluokkia vaikkapa kielten
opetukseen, samoin kuin vaikkapa laivurikursseilla, erilaisissa perinne- ja puutarhapiireissä sekä
sanataiteen ja näyttämötaiteen kursseilla. Kansalaisopiston tekstiili- ja teknisentyön opetus voi
hyödyntää monitoimitalon tiloja, samoin kuin kotitalous, kuvataide, keramiikka, musiikki, liikunta ja
tanssinopetus. Lisäksi kansalaisopistolla on perinteisesti ollut Uudessakaupungissa mittava
luentotarjonta, joka edellyttää n. 100-150 hengen luentotilan käyttöä muutaman kerran viikossa. Niin
ikään Vakka-opiston alaisessa Uudenkaupungin kuvataidekoulussa opiskelee tällä hetkellä vuosittain n.
120-150 lasta ja nuorta, joille saadaan monitoimitaloon kuvataidetiloihin oma toiminta-alue, johon
voidaan jättää kuvataidekoulun omat tarvikkeet ja oppilaiden työt säilytettäväksi.

Ajatuksia kansalaisopiston pedagogiikasta ja tiloista oppiaineittain
1) Käden taidot Kädentaitojen opetus Uudessakaupungissa on painottunut lyhytkursseihin. Pitkien
kurssien lisäksi tarjotaan lyhyitä kursseja, joita on myös aamupäivä- ja päiväkursseina. Muutenkin
kursseja on nimenomaan Uudessakaupungissa oltava monipuolisesti erilaisina aikoina johtuen monista
vuorotyöläisistä ja eläkeläisten kasvavasta lukumäärästä.
Opiskelijat haluavat käden taidoissa uutuuksia ja erikoistekniikoita. Ajan hermolla pysyminen
kurssitarjonnassa on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää, kun trendit vaihtuvat nopeaa tahtia.
Kädentaitojen erikoiskurssit voivat olla hyvinkin erikoisia, joten tilalta vaaditaan joustavuutta. Tilan pitää
kestää sotkua, pölyä, tavaroiden siirtelyä jne. Kädentaidoissa tulevaisuutta ovat oppiaineiden rajat
ylittävät kurssit ja yhteistyö esimerkiksi kieltenopetuksen kanssa.
Kädentaitojen luokassa tarvitaan suuria pöytiä kaavojen piirtämiseen ja kankaiden leikkaamiseen.
Ompelukoneille ja saumureille tarvitaan oma paikka ja riittävästi pistorasioita. Toisaalta luokan
muunneltavuus on tärkeää, koska kädentaidoissa toteutetaan niin monenlaisia tekniikoita.
Erikoistekniikat tulevat myös tekniseen työhön. Vielä tarjotaan melkein ainoastaan pitkiä kursseja, mutta
lyhyiden erikoiskurssien määrä lisääntyy myös teknisessä käsityössä. Tämä tulee vaatimaan tiloilta ja
välineiltä enemmän ja vallitseva kehityssuunta kasvattaa todennäköisesti miesten osallistujamäärää.
Teknisessä työssä merkittävään
rooliin nousevat opiskelijoiden töiden varastotilat ja tekninen laitteisto, eli myös erilaisten puun- ja
metallintyöstökoneiden riittävä taso verrattuna nykyiseen peruskoulun opetussuunnitelmaan.
2) Kielet Kansalaisopiston kieltenopetuksessa on tarve yksilöllistää opetusta, jotta ihmiset voivat edetä
enemmän omaan tahtiin (lähtötasonsa, tavoitteidensa ja tarpeidensa mukaan); pitäisi olla paljon
vaihtoehtoja edetä opinnoissa (itseopiskelu, pienryhmät, normaalit ryhmät; kaikenlaisia etä- ja
lähiopiskelun yhdistelmiä); lyhyitä ja pitkiä kursseja ja ”tukiopetusta” sitä tarvitseville.
Edelliseen tarvitaan helposti muunneltavia tiloja, helposti siirreltäviä ja eri muodostelmat mahdollistavia,
aikuisten kokoisia kalusteita; isoja opetustiloja, joihin saa opiskelijoita ryhmiin samaan tilaan ja joissa voi
pitää myös luentoja (myös verkkovälitteisiä luentoja) isommille ryhmille; tiloja jotka kuitenkin saisi jaettua
erillisiksi luokiksi. Tämän jakamisen pitäisi tapahtua helposti, vaikka kesken tunnin tai illan, väliseinät eivät
saa kuitenkaan olla liian heppoisia, jotta äänieristys on kieltenopetuksen tarpeisiin riittävä.
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Opiston kieltenopiskelussa kielen kuuntelemiseen ja erityisesti ääntämisen omatoimiseenkin
harjoitteluun pitäisi olla paremmat mahdollisuudet. Ainakin kielissä tarvittaisiin myös yhteistä tilaa
säilyttää materiaaleja; paperisten kirjojen ja sanakirjojen käyttö on vähentymässä, samoin opettajan
oppaat ja äänitteet ovat tulevaisuudessa sähköisesti koneella - mutta erilaisia lippuja ja lappuja tullaan
jatkossakin tarvitsemaan, kun harjoitetaan suullista kielitaitoa.
Luokissa tarvitaan kunnolliset laitteet äänentoistoon ja kuvien ja videoiden yms. heijastamiseen seinälle;
laitteiden paikat kuvataan tarkemmin huonekorttisuunnitelmissa, käytännön esimerkkinä esim.
valkokankaan sijoittaminen muualle kuin taulun eteen, opettajan työpisteen sijoittaminen muualle kuin
valkokankaan eteen jne.
Päiväopetuksen opetustilojen osalta, aikuisten ja ikäihmisten pitäisi saada opiskella rauhallisissa tiloissa.
3) Tieto- ja viestintäteknologia Opistolla on tällä hetkellä ja myös tulevaisuudessa merkittävä rooli aikuisja eläkeläisväestön tieto- ja viestintäteknologian koulutuksessa. Muut koulutusmuodot eivät näitä
tietoyhteiskunnan perusvalmiuksia aikuisväestölle tarjoa. Opistolla tulee olla oma atk-opetukseen
soveltuva tila. TVT-opetuksessa päiväkurssien rooli on merkittävä juuri kohderyhmästä johtuen. Opiston
oman atk-luokan kalusto on Uudenkaupungin kaupungin investointimäärärahan avulla uusittu kesällä
2017, nykylaitteisto ja -kalusto vastaa tarpeisiin 2020-luvun puolelle saakka. Tulevaisuudessa, ainakin
2020-luvun puolella tultaessa opiston omien atk-laitteiden tarve vähenee ja opetuksessa tullaan
siirtymään entistä enemmän opiskelijoiden omien laitteiden käyttöön.

14. MUSIIKKIOPISTO
Vakka-Suomen musiikkiopisto on alueellinen musiikin alan oppilaitos, jossa annetaan varhaisiän
musiikkikasvatusta (=muskari), instrumenttiopetusta, musiikin hahmottamisaineiden ja yhteismusisoinnin
opetusta. Musiikkiopisto on alueen johtava musiikin taiteen laajaa perusopetusta järjestävä oppilaitos.
Musiikkiopisto-opetuksella on oma merkittävä tehtävänsä. Se ei ole pelkästään harrastustoimintaa, vaan
taiteen perusopetusta, jota osaltaan täydentää perusopetuksessa ja lukiossa annettava musiikinopetus.
Musiikkiopisto-opetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää, monipuolista eri tyylilajit kattavaa
musiikin taiteen perusopetusta laajan oppimäärän mukaan ja se antaa valmiudet musiikin
ammattiopintoihin elinikäisen harrastamisen lisäksi.
Vakka-Suomen musiikkiopiston opetus on vahvaa musiikkipedagogista perustyötä instrumentti-, musiikin
hahmottamisaineiden- ja yhteismusisointiopetuksena. Opetussuunnitelma asettaa tavoitteet, johon
toiminta perustuu. Toiminta perustuu muun muassa korkeatasoiseen ammatilliseen osaamiseen ja
monipuoliseen musiikkikasvatukseen, joissa tiloilla, niiden sijoittelulla ja välineillä (=soittimisto) on tärkeä
rooli. Musiikilla on merkittävä rooli kasvatuksessa ja opetuksessa myös persoonallisuuden ja luovuuden
kehittymistä ajatellen. Tämä tarkoittaa sitä, että musiikkiopisto-opetuksen pedagogiikkaa tukevat tilat
ovat merkittävässä asemassa. Asian- ja tarkoituksenmukaiset tilat, laadukkaat työvälineet (=instrumentit)
ja materiaalit sekä tieto- ja viestintäteknologian tarkoituksenmukainen käyttö antavat mahdollisuuden
musiikin opiskeluun opetussuunnitelman perusteiden 2017 mukaisesti. Opetuksessa painottuu
oppilaiden henkilökohtainen ohjaus.
Vakka-Suomen musiikkiopisto toimii kuuden osakaskunnan alueella. Oppilaita musiikkiopistolla on
yhteensä 625 (lukuvuosi 2017-2018), joista uusikaupunkilaisia 332. Oppilaat ovat pääosin perus- ja
lukio-opetuksen oppilaita. Opetus käynnistyy jokaisena viikonpäivänä heti, kun oppilaiden koulupäivä
päättyy. Joissakin tapauksessa osa oppilaista käy oppitunneillaan ennen koulupäivän alkua.
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Musiikkiopisto haluaa kehittää opetustyötä oppilaan ja hänen perheensä toimintaa tukien yhteistyössä
perusopetuksen kanssa. Opetusta voidaan järjestää tulevaisuudessa luontevana osana oppilaan
koulupäivää.
Tavoitteena musiikkiopistolla on, että sivistys- ja hyvinvointikeskuksen musiikin laboratorioalueen
opetustiloja voidaan jakaa eri osiin. Tämä mahdollistaa tilojen joustavan käytön yksilö- ja
ryhmäopetuksen toteuttamisessa. Musiikkiopistolle on taideoppilaitoksena tärkeää opetuksen
elämyksellisyys. Yhteys sivistys- ja hyvinvointikeskuksen muihin tiloihin on tärkeää olla helposti
saavutettavissa niin opiskelijoilla, heidän läheisillään ja yleisöllä. Musiikin laboratorioalueen tilojen yhteys
talon muuhun toimintaan tulee olla helposti saavutettavissa, jonka avulla niin musiikkiopisto kuin muut
musiikin toimijat kykenevät kehittämään pitkälle tulevaisuuteen tähtäävää uudenlaista musiikin opetusta.
On tärkeää huomioida oppilaiden ja opettajien työturvallisuusnäkökulma, erityisesti kuulonhuoltoon
liittyvät erikoisvaatimukset. Näistä syistä johtuen tulee kiinnittää erityisen ääniympäristön rakentamiseen.
Yhteistoiminta perusopetuksen ja lukion musiikinopetuksen kanssa asettaa yhteisille tiloille vaatimuksen,
jossa mahdollistuu samanaikaiskäyttö ja eri toimintojen yhtäaikainen käyttö. Musiikkiopistolla on oltava
käytössä omat tilansa, joiden käyttö on selkeää ja pysyvää.
Musiikkiopiston varhaisiän musiikkikasvatuksen ryhmät kokoontuvat aamu- ja iltapäivisin sekä illalla,
jolloin tulee huomioiduksi erilaisten perheiden vaihtelevat työajat. Perus- ja syventäviä musiikkiopintoja
tekevillä oppilailla tulee olla koulupäivien aikana mahdollisuus mennä musiikkiopiston tiloihin
harjoittamaan yksilö- ja/tai ryhmätaitojansa. Monitoimitalossa musiikkiopiston orkesterit ja kuorot
pystyvät harjoittelemaan pienryhmissä ja isommalla kokoonpanolla. Musiikin kuunteluun ja
harjoittelemiseen on asianmukaiset tilat.
Musiikkiopisto tarvitsee sekä avoimia että suljettuja tiloja. Lähtökohtana on, että oppimisympäristö on
fyysisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti turvallinen. Ilmapiiriltään musiikkiopiston oppimisympäristö on
avoin ja myönteinen, joka rohkaisee ja innostaa oppilaita kehittämään osaamistaan. Innostavat, valoisat
ja harmoninen värimaailma kannustaa ja motivoi oppilaita kehittämään omaa osaamistaan. Tavoitteena
on, että oppimisympäristö luo edellytykset musiikille ominaiseen aktiiviseen ja pitkäjänteiseen
työskentelyyn sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa.
Musiikkiopisto-opetus on esittävän säveltaiteen opettamista. Oppilaan oppimisprosessissa korostuu
esittämistottumuksen ja -taidon kehittäminen. Musiikin esittämiseen tulee olla monitoimitalossa riittävät
tilat, joka huomioi niin yksilö- kuin ryhmäesitykset. Myös esiintymistila, jossa iso orkesteri voi
konsertoida, tulee huomioida. Iso osa musiikkiopiston opetuksesta on yksilöopetusta, jolloin myös iso
osa musiikkiopiston tilatarpeesta kohdentuu yksilöopetustiloihin.
Musiikkiopiston linjauksissa on asetettu tiloille tavoitteeksi seuraavat asiat:
•
•
•
•
•
•
•
•

lähellä aulatiloja
musiikinopetukseen akustisesti soveltuvat tilat
tiloissa, joissa on akustisia soittimia, huomioidaan tasainen ilmankosteus ympäri vuoden
muuntojoustavat tilat yksilöopetuksesta orkesteriopetukseen
kiinteä, osin kalusteisiin integroitu äänentoistojärjestelmä opetusluokissa, joka mahdollistaa
tallentamisen ja livestriimauksen
opetustiloissa on huomioitu normaalia isompi huonekorkeus
mahdollisuus samanaikaiskäyttöön perusopetuksen ja lukion kanssa
mahdollisuus henkilökohtaisten ja erikokoisten soittimien säilytykseen opetustilojen välittömässä
läheisyydessä tai yhteydessä

Yksilöopetuksen tiloille asetetut tavoitteet
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

seitsemän opetustilaa, joissa huomioidaan eri instrumenttien erilainen luonne. Esimerkiksi
pianoopetusluokissa on vierekkäin kaksi flyygeliä. Lyömäsoittimien opetusluokassa on neljä
kappaletta patarumpuja, kaksi marimbaa, rumpusetti, pikkurumpu ja erinäinen joukko muita
lyömäsoittimia. Vaskipuhallinsoittimet vaativat myös keskimääräistä suuremman opetustilan.
flyygeli ja/tai akustinen piano jokaisessa opetustilassa, piano-opetuksen tilassa kaksi flyygeliä
vierekkäin
peili
älytaulu tms. ratkaisu
valkotaulu nuottiviivastolla
kiinteä audiojärjestelmä tallennusmahdollisuudella, joka mahdollistaa striimauksen
opetustilojen pimennysmahdollisuus
vesipisteet (mm. soitinhuoltoa varten)
tuoleja
opetustilat voivat olla yksilöllisiä koon ja muodon suhteen

Musiikin hahmotusaineen ja varhaisiän musiikkikasvatuksen opetustilalle asetetut tavoitteet
•
•
•
•
•
•
•
•

valkotaulu nuottiviivastolla
liikuteltavat kevyet pöydät, jotka toimivat myös nuottitelineinä
jumppapallot istuimina
lämmin lattia
soitinhyllykkö
muutama tuoli
peili
opetustilan pimennysmahdollisuus

•

helppo muunneltavuus: yksi iso tila musiikkiliikuntaan ja rytmiikkaan – pöydät ja tuolit paikoillaan
kirjoitustehtäviin
oppijoina eri ikäisiä pienistä lapsista aikuisiin, jonka vuoksi kalusteiden helppo ja vaivaton
muunneltavuus
WC opetustilan välittömässä läheisyydessä (erityisesti muskariopetuksen vuoksi)
kaappitilaa
kiinteä äänentoisto tallennusmahdollisuudella
videotykki
älytaulu
akustinen piano
laitelataus/säilytys
vesipiste

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yhteismusisointitila
•
•
•
•
•
•
•
•

kuorojen ja orkesterien harjoitustila
konserttitila
riittävän iso esiintymislava, joka tarjoaa mahdollisuuden myös liikkumiseen
voisi toimia myös luentotilana muille käyttäjille
akustinen ratkaisu tärkeä
kiinteä valo- ja äänitekniikka tallennus- ja julkaisumahdollisuudella (striimaus) (video, ääni)
projisointimahdollisuus seinille ja kattoon
soitinvarasto lyömäsoittimille, selloalustoille, bassojakkaroille, tuoleille, nuottitelineille,
kapellimestarin korokkeelle

Varastotila
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•

nuotistoa ja isompien soittimien säilytystä varten

15. RUOKAPALVELUT, RAVINTOLAT
Kohteessa on valmistuskeittiö.
Kohteeseen toteutetaan palvelukeittiöitä (0-4) - ratkaisusta riippuen (em. luvussa mukana myös
päiväkodin palvelukeittiö). Ruoka tullaan toimittamaan kohteeseen lämpimänä valmistuskeittiöstä, joten
lämpövaunuja varten tarvitaan riittävästi tilaa ja niille kytkentämahdollisuus. Kohteessa tullaan
valmistamaan mm. energialisäkkeet. Kylmätuotteita (mm. maito) varten tulee olla riittävät säilytystilat.
Ruoanjakelu tapahtuu keittiöratkaisusta riippuen 2-4 ravintolassa - tässä luetaan mukaan myös
päiväkodin ruokailutila.
Lounasvahvuus on luonnollisesti suurin huomioon otettava osa-alue, mutta varhaiskasvatuksen
asiakkaille tehdään myös muita aterioita (aamupalat, välipalat yms.). Tuotanto- ja varastotilat tulee olla
yhdessä tasossa.
Edellä kerrottujen palvelukeittiöiden/ravintoloiden lisäksi kohteessa on kahvila-ravintola liikuntatilojen
läheisyydessä tai yhteydessä, joka puolestaan voi integroitua johonkin edellä mainittuun keittiöön.
Tarvittaessa nykyisen valmistuskeittiön paikkaa voidaan suunnitelmassa esittää muutettavaksi.

16. KAUPUNKIVERSTAS JA DIGITAALINEN OMATOIMIKIRJASTO
Monitoimitalossa on digitaalinen omatoimikirjasto, joka ei sisällä laajoja aineistoalueita, vaan
toiminnallisia mahdollisuuksia. Digitaalinen omatoimikirjasto on sähköinen kirjasto, e-kirjasto, missä on
digi-neuvontaa.
Digitaalinen e-kirjasto on tila, jossa kirjaston käyttäjällä on tarjolla verkossa olevaan digitoitua aineistoa,
kirjallisuutta, lehtiä, elokuvia, musiikkia ja erilaisia tietolähteitä. Kaikkien käytössä olevassa tilassa on
vaakatasossa olevat hipaisunäytöt ensisijaisesti e-lehtien lukemista varten. Tilassa on myös
kirjastokortilla ja pin-koodilla telakalta lainattavia tabletteja/hubletteja.
Uudenkaupungin monitoimitalon kirjastotilassa on saatavilla digitukea, joka on viranomaisasioinnin,
palvelujen ja laitteiden käytön tukea, jotta asiakas voi itsenäisesti käyttää digilaitteita ja asioida
sähköisesti. Digitukea tarjotaan myös etätukena, lähitukena ja koulutuksena. Digitukeen sisältyy myös
ohjaus sähköiseen palveluun ja asiointiin.
Monitoimitalon digitaalinen kirjasto on samalla myös osa kaupunkiverstasta. Tilassa tarjotaan digitukea
laajempaa mediaopastusta. Kaupunkiverstaassa on mm. 3D- tulostin ja mahdollisuus soveltaa 3Dteknikkaa. Muina kaupunkiverstaan tiloina toimivat monitoimitalon taito- ja taideaineiden laboratoriotilat
sekä toiminnallinen pääaula.
Kaupunkiverstaan aulatilat ja/tai mahdolliset muut tilat hyödynnetään myös erilaisen taiteen esittämiseen
ja esille tuomisen.

Uudenkaupungin sivistys-ja hyvinvointikeskus
Sivu 85 / 89

Mm. kuvataidenäyttelyiden tarpeet huomioidaan valaistuksessa, ripustusjärjestelmissä, liikuteltavissa
moduuleissa tai seinäkkeissä, teosjalustoissa jne. Tilaan varataan myös suljettavia ja lukittavia vitriineitä,
joiden sisälle voidaan laittaa herkempiä taide-esineitä.
Erilaisen audiovisuaalisen taiteen esittäminen tiloissa myös huomioidaan.
Erilaiset seinäkkeet ja jalustat on siirrettävissä ja säilytettävissä helposti. Myös näyttelyn rakentaminen ja
purkaminen vaativat työskentelytilaa ja suurempien teosten kuljetus näyttelytilaan on oltava helppoa.
Monitoimitalon kaupunkiverstas on myös hyvä tila artoteekille. Tällöin sen edellyttämät säilytysratkaisut
huomioidaan suunnittelussa.
Kaupunkiverstaassa/aulatiloissa järjestetään myös pienempimuotoista konserttitoimintaa.
Kaupunkiverstas on samalla myös STEAMLab, jossa on Maker-kulttuuria. (STEAM
=Science, Technology, Engineering, the Arts and Mathematics)

17. JATKUVA OPPIMINEN, YHTEISÖLLINEN TYÖKULTTUURI JA COWORKING-TILAT
Yleisesti tunnistetaan, että työn tulevaisuus on jatkuvassa muutoksessa. Työt eivät ole loppumassa,
mutta ne muuttavat muotoaan. On syntynyt uudenlaisia työnteon malleja. Muutoksen myötä työt ovat
silppuna eri organisaatioissa ja työ vaatii uudenlaista osaamiskombinaatiota. Ihmisten tekemäksi jää
entistä enemmän luovuutta, suunnittelua, kriittistä ajattelua sekä vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoja
vaativia tehtäviä. Yhteisöllinen ja verkostomainen toiminta lisääntyy osana kaikkea työtä. Kaiken
kaikkiaan työn murros on suuri haaste osaamiselle. Uudenlainen työ vaatii siis myös uudenlaista
osaamista. Työelämän muuttuessa uusien asioiden oppimisesta tulee luonnollinen osa elämää: työ ja
oppiminen kulkevat käsi kädessä.
Tulevaisuudessa aiempaa merkittävästi enemmän ihmiset kouluttautuvat ja kehittävät osaamistaan
joustavasti elämän aikana. Ollaan toteuttamassa jatkuvaa oppimisen reformia. Jatkuva oppiminen
edellyttää uudistumista koulutusjärjestelmässä ja työn tekemisen uusia mahdollisuuksia. Perinteisten
tutkintojen rinnalle on tulossa monialaisia ja joustavia opintokokonaisuuksia. Ennustetaan, että on
tulossa monirahoitteisia jatkuvan oppimisen malleja, oppimistilejä ja esimerkiksi koulutusseteleitä.
Aikuiskoulutus uudistuu ja monimuotoistuu. Uusikaupunki ja sen monitoimitalo toimivat aktiivisesti tässä
työelämän ja koulutuksen muutoksessa.
Kansalaisyhteiskunta tulee mukaan aktiivisesti osaamisen jatkuvaan kehittämiseen.
Uudessakaupungissa yhdistysten ja järjestöjen arvokas kokemus työelämän murroksessa
hyödynnetään. Kansalaisopisto ottaa uutta suuntaa, jossa harrastustoiminnan lisäksi ihmisille tarjotaan
joustavia osaamisen kehittämismahdollisuuksia. Myös paikalliset yritykset ottavat aiempaa enemmän
vastuuta opetuksen kehittämisestä järjestämisestä. Kaupungin/monitoimitalon edustajien vahva
yhteistyö yritysten, korkeakoulujen ja muiden koulutusalan ja työelämän toimijoiden kanssa on
merkityksellistä tilojen yhteiskäytön edistämisessä.
Uuden monitoimitalon, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen, tilaratkaisut mahdollistavat omalta osaltaan
lähitulevaisuuden työelämän ja aikuiskoulutuksen haasteeseen vastaamisen. Tilaratkaisulla
ennakoidaan muutosta.
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Yhteisölliset, joustavat ja muuntojoustavat tilat yleissivistävän koululaitoksen (peruskoulu, lukio,
kansalaisopisto) puolella ja mm. kaupunkiverstaan tiloissa joustavat myös aikuiskoulutuksen tulevissa
tarpeissa ja uudenlaisessa tulevaisuuden yhteisöllisessä työkulttuurissa sekä coworking-toiminnassa.
Mm. Itsensä työllistäjät, etätyöntekijät, yksin yrittäjät voivat käyttää coworking-tiloja. Yhteisöllinen ja
verkostomainen toiminta ja työnteko mahdollistuu monitoimitalon tiloissa.

18. HALLINTOTILAT

Monitoimitalon hallintotilat palvelevat kaikkia talossa toimivia ammattiryhmiä ja tukevat moniammatillista
yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä. Hallinnon tilat tulee olla hyvin saavutettavissa.
Hallinto ja henkilökunnan tilat sijoitetaan rakennukseen omaksi kokonaisuudekseen. Ulkopuolisen (esim.
lasten vanhemmat) vierailijan on myös löydettävä reitti hallintoon helposti. Koulutussihteereille tulee
varata riittävät tilat. Hallinnon henkilökunnan työhuoneissa täytyy olla ikkunat. Henkilökunnan tiloissa
täytyy olla tilaa rentoutumiseen sekä rauhoittumiseen.
Tiloissa on oltava mahdollisuus työskennellä sekä keskustella virallisemmin ja epävirallisemmin.
Henkilökunnan eteis-, vaatesäilytys- ja wc-tilat sijoitetaan hallintotilojen yhteyteen.
Henkilökunnan taukotilat ovat enemmänkin viihtyisä kahvilamainen tila ja sen yhteydessä oleva
avotoimisto; työtiloiksi tulee varata erikokoisia, kaikkien käytössä olevia neuvotteluhuoneita ja yksittäisiä
työpisteitä.
Neuvottelutiloja tarvitaan riittävästi. Neuvottelutiloista osa on mahdollista sijoittaa muualle kuin hallinnon
yhteyteen.
Oppilashuollon tilat sijoitetaan lähelle hallintoa. Terveydenhoitajat, lääkäri, kuraattorit ja psykologit kuten
myös nuorisotyö sijoitetaan lähelle toisiaan. Oppilashuollon tilojen osalta on hyvä huomioida oppilaiden
ja huoltajien helppo ja esteetön kulku tiloihin.

Uudenkaupungin sivistys-ja hyvinvointikeskus
Sivu 87 / 89

Henkilökunnalle tarkoitetut postilokerot tulee sijoittaa keskitetysti hallinto- ja oppilashuollon kanssa.

19. MUUT TOIMIJAT
Monitoimitalosta varaudutaan osoittamaan (kuten tässä asiakirjassa jo aiemmin on todettu) tiloja
yhteiskäyttöön myös muille oppilaitoksille (toinen aste, korkea-aste, aikuiskoulutus yms.), yhdistyksille,
seuroille ja esimerkiksi yrityksille ja yrittäjille.
Lisäksi todettakoon, että Crusell-viikko on kesäisin yksi aktiivinen talon käyttäjä. Talon eri tiloissa
järjestetään mestarikursseja oppilaille, jotka myös majoittuvat koulun tiloissa. Mestarikurssilaisia ja
kilpailijoita on vuosittain noin 50-100 henkeä. Crusell-viikon puolesta talossa tullaan järjestämään myös
konsertteja.
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20. TEKNISET TILAT
Oikeilla ja tarkoituksenmukaisilla teknisillä ratkaisuilla varmistetaan se, uusi monitoimitilat tarjoaa
käyttäjille turvalliset ja terveelliset tilat ja että rakennus kokonaisuutena on elinkaareen mukautuva,
tasokas ja perusvarma rakennus.
Tekniset tilat suunnitellaan ja niihin asennettavat laitteet valitaan siten, että niiden huolto ja
tarkastaminen on tehtävissä helposti ja turvallisesti. Myös kulku ja varaosien ja tarvikkeiden toimitus ao.
tiloihin huomioidaan suunnitelmissa.
Materiaalivalinnat tehdään tilan ja toiminnan edellyttämällä tavalla huomioiden materiaalien kestävyys,
korjattavuus, turvallisuus ja puhtaanapito.
Ekologisuus ja uusiutuva energia tulee huomioida rakennuksen suunnittelussa. Monitoimitalossa on
erityiset vihreän rakentamisen tavoitteet.

21. MUUTA LISÄHUOMIOITAVAA TILOJEN TOIMINNALLISESTA KUVAUKSESTA
KYTKEYTYEN TEKNISIIN VAATIMUKSIIN
Tässä asiakirjassa, monitoimitilojen toiminnallisten vaatimusten kuvauksessa, on huomioitu paikka
paikoin eräitä teknisiä vaatimuksia, mm. valaistukseen ja akustiikkaan liittyviä tekijöitä. Tarkemmin
monitoimitilojen tekniset vaatimukset ja erityisvaatimukset esitetään teknisten vaatimusten
asiakirjoissa.
Asiakirjassa esitetyt suunnitteluohjeet ovat suuntaa antavia. Kohteen varsinaisessa
rakennussuunnitteluvaiheessa tulee suunnittelijoiden huomioida kaikki ajantasainen ja voimassa oleva
suunnitteluohjeisto, -määräykset ja asetukset.

Kohteen suunnittelussa noudatetaan seuraavia ohjeita soveltaen:
RT 103079 Perusopetuksen tilat. Rakennushankkeen valmistelun lähtökohtia
RT 103080 Perusopetuksen tilat. Suunnittelun lähtökohdat
RT 103081 Perusopetuksen tilat. Tilasuunnittelu
RT 103082 Perusopetuksen tilat. Sisustussuunnittelu
RT 103083 Päiväkotien suunnittelu
RT 103084 Päiväkodin ja perusopetuksen ulkotilojen suunnittelu
RT 94-11254 Ammattikeittiöt
RT 09-10884 Esteetön liikkumis- ja toimintaympäristö

Uudenkaupungin sivistys-ja hyvinvointikeskus
Sivu 89 / 89

RT 89- 10966 Ulkoleikkipaikat
RT 91-11282 Kiinteistön opasteet
RT 103059 Uimahallien suunnittelu
RT 97-11146 Sisäliikuntatilat. Liikuntasalit ja monitoimihallit.
RT 07-10805 Terveen talon toteutuksen kriteerit, Kriteerit ja ohjeet toimitilarakentamiselle.
RT 98- 11207 Pyörien pysäköinti ja säilytys
RT 103085 Päiväkodin ja perusopetuksen tilat, Turvallisuuden suunnittelu
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014
Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019
Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017
Lisäksi soveltuvin osin Oph:n oppiainekohtaiset oppaat.
Oph:n opas ”Liikkumis- ja toimintaesteisille soveltuvat perusopetuksen tilat, kalusteet ja varusteet” Kaikki
tässä julkaisussa mainitut RT-kortit ja ohjeet
Tulossa mm.:
Rakennuksen digitaalinen turvallisuus RT-kortti
Esteetön liikkumis- ja toimintaympäristö RT-kortti

