
Tämän oppaan tarkoituksena on antaa tietoa siitä, mitä asioita tulee 
ottaa huomioon suunniteltaessa peruskoulun tiloja, kalustusta ja va-
rustusta myös liikkumis- ja toimimisesteisille soveltuviksi.

Opas on tarkoitettu peruskoulun rakentamista ja peruskorjausta suun-
nitteleville arkkitehdeille ja erikoissuunnittelijoille, koulurakentami-
sesta vastaaville viranomaisille sekä suunnitteluun osallistuvalle kou-
lun henkilökunnalle.

Opetushallitus/kirjasto
PL 380 (Hakaniemenranta 6)
00531 Helsinki
Puhelin 040 348 7555 (vaihde)
Faksi 040 348 7865
kirjasto@oph.fi
www.oph.fi/julkaisut

ISBN 978-952-13-3912-7

Toim. Heli Anttalainen ja Reino Tapaninen

Liikkumis- ja toimimisesteisille  
soveltuvat perusopetuksen tilat,  
kalusteet ja varusteet

Liik
k

u
m

is- ja
 to

im
im

ise
ste

isille
 so

ve
ltu

va
t p

e
ru

so
p

e
tu

k
se

n
 tila

t, k
a

lu
ste

e
t ja

 va
ru

ste
e

t

http://www.edu.fi/julkaisut


Liikkumis- ja  
toimimisesteisille  
soveltuvat perus-
opetuksen tilat,  
kalusteet ja  
varusteet

Toim. 

Heli Anttalainen ja 

Reino Tapaninen



2

© Opetushallitus

ISBN 978-952-13-3911-0 

Valokuvat: Ossi Helander ja Reino Tapaninen

Kannen kuva: Mäntykankaan koulu, Reino Tapaninen

Taitto ja ulkoasu: Elvi Turtiainen

Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala 2009



3

Sisältö

Lukijalle   5

1 Lainsäädäntö ja opetussuunnitelman perusteet   6

2 Yleistä koulurakennuksen suunnittelusta   8

3 Ulkotilat   11

 Koulun tontti ja liikennejärjestelyt   11

 Oppilaspihat    12

4 Sisätilat    16

 Yleistä   16

 Sisätilojen pintamateriaalit   16

 Sisäänkäynnit    17

 Käytävät ja sisäovet   20

 Portaat   21

 Aulatilat   21

 Hissit ja nostimet   23

 Opetustilat   24

 Käden taitojen sekä fysiikan ja kemian opetuksen tilat   28

 Ruokailutilat   30

 Kirjastotilat   31

 Kuntoutuksen tilat   32

  Puheterapia   32

  Fysioterapia   32

  Toimintaterapia   34

  Erikoistuneet terapiamuodot  35

  Allasterapia   36

 Sauna-, pesu- ja pukuhuonetilat    38

 WC-tilat, hoitohuone ja vaatehuolto   40

 Lepotilat    42

 Terveydenhoitotilat   43

 Apuvälineiden varastointitilat    43



4

 Opettajien ja avustavan henkilöstön työskentelytilat   46

 Sosiaalitilat ja suojavaatteet   46

 Hallinto- ja neuvottelutilat   46

 Aamu- ja iltapäivätoiminnan tilat   47

5 Tilojen kalusteet ja varusteet   48

 Kiinteät kalusteet ja varusteet   48

 Irtaimet kalusteet ja varusteet   48

6 Fyysisen ympäristön vaatimukset huonokuuloisen oppilaan  
 näkökulmasta   49

 Yleistä   49

 Huonokuuloinen   49

 Kuuntelun apuvälineitä   49

 Opetusjärjestelyt    50

 Opettaja    50

 Lopuksi   51

7 Näkeminen ja toimiva ympäristö   52

 Yleistä   52

 Ympäristön kuvan rehellisyys tärkeää   52

 Toimivan ympäristön osatekijöitä   52

 Rakenteilla ja pintamateriaaleilla suuri vaikutus   53

 Värit ja kontrastit hyvän ympäristön elementteinä   53

 Valaistuksella ympäristö näkyväksi   53

 Äänilähteet, akustiset olosuhteet ja tuoksut orientoitumisen  

 tukena   56

8 Sähkösuunnittelu   57

Kirjallisuutta   58

Internet-sivuja   61  

Tapausesimerkki 1   63

Tervaväylän koulun Lohipadon yksikön uudisrakennushanke

Tapausesimerkki 2   91

Kauhajoen koulukeskuksen suunnittelu erityisopetuksen näkökulmasta



5

Lukijalle

Tähän oppaaseen on koottu ohjeita siitä, mitä pitää ottaa huomioon 
suunniteltaessa uusia ja peruskorjattaessa vanhoja koulurakennuksia kai-
kille lapsille ja nuorille soveltuviksi. Esteetön ympäristö tukee lähikou-
luperiaatetta ja antaa opiskelumahdollisuuden lähikoulussa erityisen ja 
tehostetun tuen tarpeessa oleville oppilaille. Esteettömyys tuo arkkitehti-
suunnitteluun monisäikeiset tarpeet. Pelkistäen tätä voi kuvata siten, että 
suunnittelijan tulee ratkaisuillaan tukea oppilaan omatoimista, helppoa 
ja turvallista liikkumista ja toimimista tiloissa kaikella tavoin. Lisäksi ti-
lojen tulee mahdollistaa joustavat ja monipuoliset pedagogiset ratkaisut. 
Jokaisessa rakennushankkeessa eteen tulevat haasteet ovat yksilöllisiä.

Uudisrakennuksen ja peruskorjauksen tarve voi perustua eri tekijöihin. 
Tärkeimmät niistä ovat oppilasmääräennuste ja vanhan rakennuksen 
kunto. Erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden kohdalla tarvitaan 
tietoa myös siitä, kuinka paljon ja millaisia oppilaita tulevaisuudessa 
koulussa opiskelee ja mitkä ovat heidän erityistarpeensa. Suunnittelu 
on myös yhteydessä koulun pedagogisiin ratkaisuihin, esimerkiksi ope-
tetaanko erityistä tukea tarvitsevia oppilaita muiden oppilaiden kanssa 
yhdessä vai omissa ryhmissään eli kuinka inklusiivista opetusta ja integ-
raatiota toteutetaan kyseisessä koulussa. Ennen hankkeeseen ryhtymistä 
on myös suunniteltava muutkin pedagogiset ja kuntoutukselliset lähtö-
kohdat. Tavoitteena on, että pedagogia ja kuntoutus tukevat toisiaan ja 
niiden rajapinnat kohtaavat mahdollisimman paljon myös tilojen osalta. 

Oppaan pääpaino keskittyy tilajärjestelyihin liikkumisesteisten oppilai-
den näkökulmasta. Liikkumisesteisillä tarkoitetaan tässä yhteydessä apu-
välineillä kuten sähköpyörätuolilla, kelattavalla pyörätuolilla, kävelyte-
lineellä sekä kävelysauvoilla liikkuvia. Oppilaalla voi olla lisäksi mm. 
aistivammoja, allergioita, lyhytkasvuisuutta sekä monivammaisuutta. 
Onnistuneiden tilaratkaisujen avulla erityistä tukea tarvitseva oppilas voi 
selviytyä yleisen oppimäärän mukaisista tavoitteista omassa koulussaan. 
Tilojen tulee mahdollistaa myös tehostetun tuen ja erityisopetuksen to-
teutuminen lähikouluperiaatteen mukaisesti.

Oppaan käsikirjoituksen on laatinut Tervaväylän koulun Lohipadon yk-
sikön uudisrakennushankkeen projektipäällikkö, erityisluokanopettaja 
Ossi Helander apunaan Tervaväylän koulun ja yhteistyötahojen asiantun-
tijoita. Oppaaseen on otettu julkaisusta Kaikille yhteiseen ammatilliseen 
oppilaitokseen seuraavat luvut tarkistettuina: Fyysisen ympäristön vaati-
mukset huonokuuloisen oppilaan näkökulmasta (opettaja Sari Tulonen) 
ja Näkeminen ja toimiva ympäristö (opetusneuvos Jouni Onnela). 
Oppaan liitteenä ovat kuvaukset Tervaväylän koulun Lohipadon yksikön 
suunnittelu- ja rakennusvaiheesta ja Kauhajoen kaupungin kouluraken-
nushankkeen suunnitteluvaiheesta. Opetushallituksen asiantuntijoina 
ovat toimineet opetusneuvos Pirjo Koivula, insinööri Heli Anttalainen ja 
yliarkkitehti Reino Tapaninen.
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1
Lainsäädäntö ja opetussuunnitelman 
perusteet

Kaikille yhteisten koulutilojen suunnittelu pohjautuu perusopetusase-
tuksen 2 §:ään, jossa opetusryhmien muodostamisesta ja ryhmäkoosta 
todetaan seuraavaa:

Opetusryhmät muodostetaan vuosiluokittain. Jos opetuksen tarkoituk-
senmukainen järjestäminen sitä edellyttää, eri vuosiluokkien sekä esi- ja 
lisäopetuksen oppilaita voidaan kuitenkin opettaa samassa opetusryh-
mässä tai antaa opetusta yhdessä muun koulun tai oppilaitoksen oppi-
laiden kanssa. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetusryhmien 
muodostamisesta päättää opetuksen järjestäjä.

Perusopetuslain (628/1998) 17 §:n 2 momentissa tarkoitettuun erityis-
opetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille annettavassa opetuksessa 
opetusryhmässä saa olla, jäljempänä säädetyin poikkeuksin, enintään 
kymmenen oppilasta. Opetusryhmän enimmäiskoko voidaan ylittää, jos 
se on oppilaiden edellytysten tai opetuksessa käytettävän työskentely-
tavan takia perusteltua, eikä järjestely vaaranna opetuksen tavoitteiden 
saavuttamista. (30.12.1998/1194) 

Perusopetuslain 25 §:n 2 momentissa tarkoitetun pidennetyn oppivel-
vollisuuden piirissä oleville oppilaille annettavassa opetuksessa opetus-
ryhmässä saa olla enintään kahdeksan oppilasta. Vaikeimmin kehitys-
vammaisista oppilaista muodostetussa opetusryhmässä saa olla kuiten-
kin enintään kuusi oppilasta. Jos tässä momentissa tarkoitetun oppilaan 
opetus annetaan yhdessä muiden kuin tässä tai 2 momentissa tarkoitet-
tujen oppilaiden kanssa, saa opetusryhmässä olla enintään 20 oppilasta. 
(30.12.1998/1194)

Perusopetuslain 29 §:ssä säädetään opetukseen osallistuvan oikeudesta 
turvalliseen opiskeluympäristöön.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2004, 
määräys 1/011/2004) 5 luku käsittelee erityistä tukea tarvitsevien oppi-
laiden opetuksen järjestämistä. Opetussuunnitelman perusteiden lukuun 
3.2 on kirjattu, että oppimisympäristön tulee tukea oppilaan kasvua ja 
oppimista, ja sen on oltava fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turval-
linen ja tuettava oppilaan terveyttä.

Tämän oppaan kirjoittamis- ja julkaisuvaiheessa erityisopetuksen alueel-
la tapahtuu muutoksia ja tehdään laajaa kehittämistyötä. Syksyllä 2007 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980852#a30.12.1998-1194
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980852#a30.12.1998-1194
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valmistuneen Opetusministeriön työryhmän Erityisopetuksen strategia 
-muistiossa luotuja kehittämislinjauksia ollaan viemässä käytäntöön. 
Perusopetuslakiin on tulossa muutoksia, samoin esi- ja perusopetuksen 
opetussuunnitelmien perusteisiin. Muutokset otetaan kouluissa käyttöön 
syksyllä 2010. Muutosten keskeisenä tavoitteena on vahvistaa oppilaan 
oikeutta saada oppimiselleen ja koulunkäynnilleen tukea riittävän var-
hain ja joustavasti opetuksen yhteydessä. Tavoitteena on myös lisätä 
oppilaille annettavan tuen suunnitelmallisuutta ja tehostaa nykyisin käy-
tössä olevia tukitoimia. Tuki porrastetaan siten, että opetuksen yhtey-
dessä annettavaa, lyhytaikaista tukea vahvemmat tukimuodot ovat te-
hostettu tuki ja erityinen tuki. Erityistä tukea saavan oppilaan opetus 
riittävine tukitoimineen järjestetään oppilaan lähikoulussa ja luontaisessa 
opetusryhmässä aina kun se on mahdollista. Koulurakennusten tilojen 
ja oppimisympäristön tulee mahdollistaa uusien strategisten linjausten 
toteutuminen käytännön työssä.  
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Yleistä koulurakennuksen  
suunnittelusta

Erityisopetuksen strategian mukaan oppimisessaan ja kehityksessään tu-
kea tarvitsevan oppilaan opetus järjestetään riittävin tukitoimin muun 
opetuksen yhteydessä oppilaan lähikoulussa. Tällä tarkoitetaan koulua 
tai muuta opetuspaikkaa, joka oppilaalle osoitettaisiin ilman tuen tar-
vetta. Koulu on suunniteltava siten, että se soveltuu kaikkien oppilai-
den, myös liikkumis- ja toimintaesteisten lasten käyttöön. Tavoitteena 
on lisäksi, että opetuksessa tarvittavat tukipalvelut ovat saatavissa ja to-
teutettavissa koulun tiloissa, jotta kuljetuksia ei tarvitse järjestää päivän 
aikana. Tällöin tilojen suunnittelussa on huomioitava allergiat, liikunta-, 
näkö- ja kuulovammaisten sekä kehitysvammaisten ja lyhytkasvuisten 
tarpeet. Tukipalveluja ovat päivittäiset hoitotoimenpiteet sekä erilaiset 
lääkinnällisen kuntoutuksen muodot eli terapiat. Lisäksi tukipalveluja 
ovat kuljetukset, apuvälineiden sekä tulkitsemis- ja avustajapalveluiden 
järjestäminen.

Esteettömyyteen liittyvää materiaalia löytyy runsaasti. Eri vammatyyppei-
hin liittyvät järjestöt ovat tuottaneet sitä hyvin myös Internetiin (esimer-
kiksi www.esteeton.fi). Materiaalit on pääosin tehty aikuisen ihmi-
sen näkökulmasta. Peruskoulurakennusta suunniteltaessa täytyy 
ottaa huomioon, että suurin käyttäjäryhmä on lapset eli pieniko-
koiset ihmiset. Yleisesti ottaen esteettömän oppimisympäristön suun-
nittelussa peruslähtökohtina voidaan pitää seuraavia asioita:

Oppilaat ovat hyvin erilaisia, joten uudisrakennushankkeessa sekä perus-
korjauskohteissa on oltava koulun käyttäjistä moniammatillisesti kattava 
työryhmä tai yhdyshenkilöverkosto. Työryhmään on syytä kuulua myös 
oppilaiden ja huoltajien edustus sekä koululla käyviä kuntoutuksen asian-
tuntijoita eli terapeutteja. Usein mm. kuntoutusohjaajat, toimintaterapeu-
tit sekä fysioterapeutit ovat perehtyneet oppilaiden apuvälineisiin sekä 
kotien muutostöihin ja ovat näin avuksi hankkeessa. Hankkeen työnjaon 
ja organisoitumisen on oltava tilojen käyttäjille selkeä. Työryhmä ideoi 
ja rehtori tai hankkeeseen resursoitu projektityöntekijä toimii yhdyshen-
kilönä rakennuttajaan ja suunnittelijoihin. Näin organisoitumalla varmis-
tetaan pientenkin, mutta toiminnallisesti arvokkaiden ideoiden heräämi-
nen. Lisäksi rakennuttajalle siirtyvä tieto on yksiselitteistä ja ylläpitäjän 
hyväksymää. Käyttäjän on aina varattava riittävästi aikaa hankkeelle.

Ennen tilasuunnittelun aloittamista on käyttäjän hyvä käydä arvokeskus-
telu periaatteista, joita uusilla oppimisympäristöillä tavoitellaan. Kyse on 
pedagogisista ratkaisuista. Tiloja toteutettaessa on lisäksi valittava, teh-

2
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däänkö ympäristö tekniikan avulla mahdollisimman automaattiseksi ja 
helpoksi vai realistiseksi, kuten tilaratkaisut ympäröivässä yhteiskunnas-
sakin ovat. Kummassakin vaihtoehdossa on pyrittävä kuitenkin omatoi-
misuuden tukemiseen.

Kaikille soveltuvan koulurakentamisen lähtökohtana on, että tontin ja 
tilojen korkeuserot ovat mahdollisimman pienet. Oppilaiden toimin-
tojen on hyvä tapahtua mahdollisimman paljon samassa kerroksessa. 
Eri oppiaineiden tilat olisi sijoitettava siten, että jokaisessa aineessa 
tai aineryhmässä on ainakin yksi opetustila, johon on esteetön pääsy. 
Kerroksesta toiseen siirtymiseen pyörätuolilla liikkuva oppilas tarvitsee 
hissiä. Tuetusti kävelevä oppilas tarvitsee porraskäytävään käsijohteet 
sekä mahdollisesti madalletut askelmat. Askelmina on syytä käyttää um-
piaskelmia. Hissien koko ja lukumäärä on mitoitettava oppilasmäärän 
mukaisesti. Etukäteen on suunniteltava, kuinka monta apuvälinein liik-
kuvaa oppilasta käyttää hissiä yhtä aikaa.
 
Tehtäessä liikkumis- ja toimimisesteisen oppilaan kouluunsijoituspää-
töstä on lähikoulun koulurakennuksen esteettömyys selvitettävä. Mikäli 
koulurakennusta ei kohtuullisin kustannuksin voida saattaa esteettömäk-
si ja turvalliseksi liikkumis- ja toimimisesteiselle oppilaalle, on oppilaan 
oppimisympäristöksi valittava sellainen koulu, jonka rakennukset ovat 
esteettömiä.

Pyörätuolia käyttävien oppilaiden ulottuvuudet on tiedostettava. Ala- 
luokkien oppilaat toimivat käsillä keskimäärin 300 –1 000 mm:n korkeu-
della ja yläluokkien oppilaat 300 –1 400 mm:n korkeudella lattiasta mi-
tattuna. Yksilölliset erot ovat oppilailla hyvin suuret. Lähtökohtaisesti 
oppilaiden tarvitseman materiaalin säilytys, ulkovaatteiden säilytys sekä 
kaiken heidän tarvitsemansa irtaimiston, katkaisijoiden, hallintalaitteiden 
jne. on oltava edellä mainitulla korkeudella. Katkaisimille hyvin soveltu-
va korkeus on 800 mm lattiasta mitattuna. 

Pyörätuolilla liikkuva oppilas tarvitsee kaikkien työskentelytasojen alle 
riittävästi tyhjää tilaa. Kalustevalmistajilta löytyy erilaisia korkeussäädet-
täviä sekä syvyyssäädettäviä työskentelytasoja. Vaihtoehtoina ovat manu-
aalisesti esimerkiksi veivillä tai sähköisesti painikkeesta toimivat versiot. 
Mikäli säätövara on runsas, toimivat tasot hyvin eri-ikäisillä oppilailla.

väh. 600 mm

650–800 mm

Työtason alla vapaa leveys pyörätuolin eturenkai-
den kohdalla väh. 750 mm.
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Poistumistietasanteet

Näkemisen helpottamiseksi keskeistä ovat riittävät 
värikontrastit eri pinnoissa kuten lattioissa, seinissä, 
pylväissä, nurkissa, kaiteissa ja ovissa. Toinen keskei-
nen asia on valo, jonka tulee olla riittävää ja tasaista. 
Suositeltavaa on käyttää runsaasti epäsuoraa valoa, 
jota heijastetaan vaaleista seinä- ja kattopinnoista. 
Lisäksi käytetään kohdevaloja valittuihin kohteisiin, 
joita voivat olla esimerkiksi ovet ja mahdolliset esteet 
ja vaikeakulkuiset kohdat rakennuksessa. Valaisimissa 
on hyvä olla häikäisysuojat tai valonlähteet on sijoitet-
tava piiloon siten, että ne eivät häikäise. Luonnonvalon 
on tultava rakennukseen kontrolloidusti, jotta se ei 
häikäise. Käytävän päädystä tuleva auringonpaiste 
on erityisen hankala. Lasin käyttö kannattaa suun-
nitella sen vuoksi käyttäjien kanssa käytännönlähei-
sesti. Oppilaille voi olla hankalaa hahmottaa, missä 
lattia vaihtuu lasiseinäksi ja tällöin syntyy törmäyk-
siä. Suunnittelussa tulee välttää sekä ulko- että sisäti-
loissa pilareita, pylväitä, kynnyksiä, portaita, sermejä 
ja muuta irtainta, johon voi törmätä. Portaat ja muut 
tasoerot sekä esteet voidaan värivalinnoilla tehdä hel-
pommin havaittaviksi.

Kuulon ongelmiin on pystytty viime vuosina vaikutta-
maan sisäkorvaistuteleikkauksilla ja tekniikan kehitty-
misen myötä. Tilakohtaisten induktiosilmukoiden rin-
nalle on tullut henkilökohtaiset kuulon apuvälineet. 
Edellä mainitusta tekniikan kehittymisestä huolimatta 
on tärkeää taata eri tiloissa hyvät kuunteluolosuhteet 
etenkin tilojen akustiikalla ja häiriöäänten vähentä-
misellä. Hyvin suunnitellut opasteet ovat avuksi sekä 
kuulo- että näkövammaisille. 
 
Poistumisteiden suunnittelussa tulee tarkkaan miettiä, 
miten liikkumis- ja toimimisesteisten oppilaiden pois-
tuminen rakennuksesta hätätilanteessa hoidetaan tur-
vallisesti. Useampikerroksisissa rakennuksissa tämä 
voidaan toteuttaa esimerkiksi rakentamalla poistumis-
tien yhteyteen riittävän iso kerrostasanne, josta oppi-
laat voidaan nostaa turvaan.
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3
Ulkotilat

Koulun tontti ja liikennejärjestelyt
Koulun tontin tulee olla monimuotoinen. Liikkumis- ja toimimisesteisten 
kannalta tontilta vaaditaan kuitenkin tasaisuutta siten, että liikkuminen 
ja toimiminen ovat helppoa. Pienet tasoerot mahdollistavat esimerkik-
si rakennuksen sisäänkäynnin toteuttamisen ilman luiskia. Oppilaiden 
aktiivisen toiminta-alueen tasoerojen tavoitteeksi voi asettaa ainoastaan 
sadeveden poistoon vaaditut kallistukset. Sadeveden poistoon tarvittavat 
vesikourut on sijoitettava harkiten sekä peitettävä riittävän tiheällä ritiläl-
lä. Pihalla olevat tasoerot on varustettava luiskilla ja tarvittaessa käsijoh-
teilla, mikäli oppilaiden ajatellaan käyttävän kyseistä aluetta.

Pedagogiset tavoitteet asettavat koulurakennuksen sijainnille omat vaati-
muksensa. Lisäksi koulun sijaintiin vaikuttaa keskeisesti saavutettavuus. 
Koulun lähellä asuville oppilaille selvitetään turvallinen ja selkeä reit-
ti kodin ja koulun välille. Tavoitteena on, että oppilaat kulkevat kou-
lumatkansa itsenäisesti tai avustettuna kevyen liikenteen väyliä pitkin. 
Koulureittien suunnittelussa kuntoutuksen henkilöt ovat asiantuntijoita. 
Lisäksi on selvitettävä, onnistuisiko koulukuljetus julkisia kulkuneuvoja 
käyttämällä.

Usein erityisen tuen tarpeessa olevat oppilaat ovat koulukuljetuksen pii-
rissä. Saattoliikenteen reitti ja pysähdyspaikan sijainti sekä toimiminen 
siinä on järjestettävä siten, että ne eivät vaaranna muita koulun pihan 
käyttäjiä eivätkä myöskään autosta poistuvaa oppilasta. Pysähdyspaikka 
tulee suunnitella siten, että invapienoisbussin ei tarvitsisi peruuttaa mis-
sään vaiheessa tuodessaan tai hakiessaan oppilasta. Invapienoisbussin 
ja sieltä poistuvan tai sinne nousevan pyörätuolilla liikkuvan oppilaan 
tilantarve voidaan mitoittaa seuraavasti: Invapienoisbussi vaatii tilaa 
pituussuunnassa 6 –7 m. Auton takana oleva hissi vaatii tilaa 1,5 m ja 
pyörätuolin ajotila hissiin on noin 2–2,5 m. Kokonaistilan tarve pituus-
suunnassa on siten 9,5–11 m. Myös linja-auton liikennöinti koulun piha-
alueelle tulee ottaa mitoituksessa huomioon. 

Saattoliikenteen pysähdyspaikan tulee sijaita siten, että sinne on nä-
köyhteys koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan tiloista. Ulkona auton 
odottamista varten tarvitaan katettu ja tuulensuojainen odotuspaikka. 
Odotuspaikalla tulee olla jotakin aktiviteettia vaikkapa liikuntaan liitty-
en. Oppilaille teräksiset pyörätuolit, kylmä ilma sekä kuljetusten odotus-
ajat pihalla eivät ole miellyttävä yhdistelmä.



12

Käytettävissä olevasta piha-alueesta riippuen varsinainen huoltopiha, 
jossa liikennöi ruoankuljetuksen autot, jäteautot, huoltoajoneuvot, posti-
liikenne jne., tulee eriyttää oppilaiden käyttämästä pihasta. 

Henkilökunnan käyttöön on mitoitettava tarvittava määrä henkilöautojen 
pysäköintipaikkoja (leveys 2 400 mm) sekä rakentamismääräysten mu-
kaiset esteettömät pysäköintipaikat (leveys 3 600 mm). Henkilökunnan 
pysäköintialueen liikenne tulee erottaa oppilaspihasta. Mikäli pysäköin-
tialue sijaitsee kaukana koulurakennuksen sisäänkäynnistä, tulee esteet-
tömät pysäköintipaikat sijoittaa esteettömän sisäänkäynnin läheisyyteen 
siten, ettei oppilaspihan turvallisuus vaarannu.

Koulurakentamisessa voidaan käyttää myös asiantuntijoiden tekemää 
liikennesuunnittelua. Se perustuu olemassa oleviin pysyviin tekijöihin 
sekä tontille ja sen ympäristöön suunniteltaville ratkaisuille. Pysyviä te-
kijöitä ovat esimerkiksi ympäröivien katujen ja kevyen liikenteen väylien 
laatu. Liikennesuunnittelulla voidaan ohjata liikenne halutun suuntaisek-
si, haluttuun paikkaan, mitoittaa liikenteen tilatarpeet sekä estää tai ai-
katauluttaa tarvittaessa liikenne portilla. Toiminnallisuustarkastelussa lii-
kennesuunnittelija mitoittaa ajoneuvojen vaatimat tilat esimerkiksi kään-
tymispaikoilla. Tilankäyttöä tutkittaessa tarvitaan käyttäjältä saattoliiken-
teen aikataulu- ja volyymitiedot. Esimerkiksi liikuntaesteisten oppilaiden 
koulukuljetusten osalta keskeistä on, kuinka monta ja minkä kokoista 
inva-autoa pihalla enimmillään yhtä aikaa operoi. Lisäksi tarvitaan tiedot 
huoltoliikenteestä kuten ruoka- ja jäteautoista. Liikennesuunnitelma ot-
taa lisäksi kantaa tarvittaviin liikennemerkkeihin.

Pelastusteiden suunnittelussa käytetään apuna palo- ja pelastusviran-
omaisia.

Oppilaspihat 

Pinnat ja alueet
Kaikille soveltuvien koulupihojen pintamateriaalina on yleisimmin as-
faltti. Se on kestävä, kohtalaisen edullinen ja toimiva myös apuvälineillä 
liikkuvia ajatellen. Pallokentiltä tutut tekonurmikentät sekä yleisurheilu-
kentiltä tutut kestopäällystepinnat yleistyvät koulujen pihoilla. Niillä on 
asfaltin hyviä puolia, ja lisäksi ne ovat miellyttävän pehmeitä. Joustavia 
kestopäällystepintoja käytetään myös ns. turva-alustoina leikkipaikoilla.  
Turva-alustojen paksuus ja pinta-ala määritellään leikkivälineiden perus-
teella. Alueisiin, joissa on korkeuseroja, kestopäällystepinnat eivät ole 
hyviä, koska ne ovat märkänä liukkaita. Pihan pintamateriaaliksi sovel-
tuu myös tiivistetty kivituhka. Kaikille soveltuvissa koulupihoissa tulee 
ottaa huomioon selkeät siirtymisreitit alueilta toisille. Viheralueet ja hiek-
kapinnat tulee rajata ja suunnitella selkeiksi. Tällöin toimiminen pihalla 
helpottuu ja pintamateriaalit eivät sekoitu keskenään. Pyörätuoleilla ja 
muilla apuvälineillä viheralueille pääsy tulisi järjestää esimerkiksi laatoi-
tetuilla poluilla.
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Ulkovalaistus tuo turvallisuutta sekä auttaa oppilaita näkemään ja hah-
mottamaan ympäristöä. Valaistus koostuu pihan yleisvalaistuksesta, 
koulurakennuksen ulkoseinien valaistuksesta sekä kohdevalaistuksesta. 
Lisäksi on suositeltavaa valaista piha siten, että valaisimet toimivat opas-
teina ja merkkeinä kulkureiteillä. Valaisinpylväiden paikat on sijoitettava 
siten, että ne eivät haittaa pihalla toimimista. Kannattaa tutkia, voiko va-
laisimia sijoittaa rakennuksiin itseensä tai muihin pihalla oleviin raken-
nelmiin. Pihaan upotetut ylöspäin tai sivulle valaisevat valaisimet häikäi-
sevät ja aiheuttavat pihan pintarakenteisiin näkövammaisten havaintoja 
häiritsevää epätasaista valoa. Tämän vuoksi niitä ei pidä käyttää.

Suomen talvi asettaa omat tarpeensa pihan suunnittelulle. Lumien läji-
tyspaikat on huomioitava siten, että ne eivät muodosta esteitä liikkumis- 
ja toimimisesteisille oppilaille. Toisaalta hyvin sijoitetut lumikasat ovat 
oppilaille mieluisia kiipeilypaikkoja. Apuvälinein liikkuvat oppilaatkin 
nauttivat suuresti saadessaan meuhkata lumikasassa vaikkapa liikunta-
tunnilla. Kulkureittien leveys on mitoitettava siten, että koneellinen au-
raus on mahdollista. 

Esteettömän koulupihan erilaisia pintamateriaaleja.
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Varusteet
Korkeuserojen vaatimat luiskat sisäänkäyntien yhteydessä on hyvä kat-
taa. Lisäksi on suositeltavaa, että keskeisten sisäänkäyntien luiskissa on 
lämmitys. Luiskan pintamateriaaliksi sopii esimerkiksi hierretty betoni, 
jossa on erinomainen kitka. Kestävän kehityksen mukaista on, mikäli 
rakennuksesta tulevan lämpimän lauhdeveden voisi suunnitella kulke-
maan luiskan alla ja pitämään sitä sulana. 

Piha on hyvä suunnitella toimintakokonaisuuksista lähtien, missä op-
pilaat seurustelevat ja viettävät aikaa, mikä on aktiivista pelikenttää ja 
mitä varusteita pelit tarvitsevat, mitä muita varusteita tarvitaan, missä on 
viheraluetta ja mitä kasvillisuutta siellä voisi olla, tarvitaanko liikuntavä-
linevarastoa tai muuta varastoa. Monitoimikatos, jossa voidaan järjestää 
oppitunteja ja muuta toimintaa sekä olla välitunnilla sateelta suojassa, 
on tärkeä pyörätuolilla liikkuvaa oppilasta ajatellen. Istuttaessa etenkin 
alavartalo kastuu sateella nopeasti. Viistosade ja tuulen mukana tuleva 
vesi vaativat riittävän katoksen ja tuulensuojan. 

Toiminnallinen katettu koulupiha.

Viljelypöytä.

Mitä tahansa pihalle suunnitellaankin, tulee 
esteetön pääsy alueelle ja kaikkien mahdol-
lisuus osallistua toimintaan ottaa huomioon. 
Pihakalustajilta löytyy liikkumis- ja toimimi-
sesteisille käyttäjille soveltuvia varusteita. 
Katokseen voi kiinnittää myös kattonostin-
kiskotuksen ja koukkuja, joihin saa kiikun 
sekä liikunta- ja terapiavälineistöä roikku-
maan. Eri vammaisjärjestöiltä on saatavissa 
sovellettujen liikuntalajien rajojen merkintä-
ohjeita. Suosittuja ovat esimerkiksi boccia-
peli ja erilaiset tarkkuuslajit. 
 
Marjapensaat ovat pyörätuolilla liikkuvan 
oppilaan kannalta katsottuna juuri oikealla 
korkeudella ja sadonkorjuun aikana suosit-
tuja. Yrttiviljelmiä varten on olemassa esteet-
tömiä viljelypöytiä. Niissä olevia viljelmiä 
voi hyvin työstää tuolilla istuen. Jos pihalla 
on tai sinne istutetaan puita, kannattaa ne 
suojata esimerkiksi niiden ympärillä kiertä-
vällä penkillä. Tällainen penkin paikka on 
myös viihtyisä.

Kulkureittejä, suuntia ja toiminta-alueita voi 
lisäksi pihalla merkitä erilaisilla pintamateri-
aaleilla kuten laatoituksilla sekä maalauksil-
la, istutuksilla jne., jotka helpottavat heikko-
näköisiä hahmottamaan aluetta.
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Pihan opasteissa on koulun katuosoite myös muistettava ottaa huo- 
mioon. Kadun varteen on syytä laittaa selkeästi näkyville kiinteis-
tön numero mielellään vaalealla pohjalla olevalla tummalla numerol-
la. Myös koulun nimen pitää näkyä kadulle, josta koululle saavutaan. 
Koulukuljetusta varten tulee merkitä paikka, jonne oppilas koululle tuo-
daan. Välittömästi piha-alueella on hyvä olla yksinkertaistettu havain-
nekuva asemapiirroksesta, jossa näkyy rakennusmassat ja kulkureitit. 
Mikäli rakennuksessa on useita kerroksia, ne on hyvä erottaa kuvassa 
eri väreillä. Sama koskee selkeästi eri toimintojen merkitsemistä kuten 
aamu- ja iltapäivähoidon alue, opetustilat, ruokailutilat, liikuntasali ja 
hallintotilat. Myös hissien sijainnit on tärkeä merkitä. Opasteiden sijoitte-
lussa, muodossa, koossa ja muussa suunnittelussa pitää huomioida aisti- 
ja liikuntavammaisten tarpeet.

Liikkumis- ja toimimisesteisille soveltuvia piharatkaisuja. 

Pyörätuolikaruselli.
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4
Sisätilat

Yleistä
Tilakokonaisuuksia suunniteltaessa selvitetään, mitkä toiminnot tuke-
vat toisiaan, jolloin niiden on sijaittava lähekkäin. Kirjaston sekä aamu- 
ja iltapäivätoiminnan toiminnot voivat hyötyä toistensa läheisyydestä. 
Aamu- ja iltapäivätoiminnan tilojen on syytä sijaita sisäänkäynnin lähel-
lä. Taito- ja taideaineiden tilat voi olla tarkoituksenmukaista keskittää 
keskenään samalle alueelle. Hallinto- ja neuvottelutilojen on hyvä olla 
lähekkäin. Toisaalta on hyvä tiedostaa, mitkä tilat eivät sovi vierekkäin. 
Teknisen työn opetustilan, liikuntasalin tai musiikin opetustilan ei tule 
sijaita ääniteknisistä syistä hiljaisuutta vaativien tilojen kuten esimerkiksi 
puheterapiatilan tai hallintotilojen seinänaapureina.

Eriyttävä opetus on pedagoginen ratkaisu, joka on opettajan työssä en-
tistä keskeisemmällä sijalla. Tilojen tulee mahdollistaa joustavien opetus-
ryhmien muodostaminen ja erilaiset työmenetelmät, kuten pari-, tiimi- 
ja samanaikaisopetus. Tukiopetuksen ja osa-aikaisen erityisopetuksen 
saaminen ovat oppilaan lakisääteisiä oikeuksia. Suunnitteluvaiheessa on 
mietittävä, millaisia tiloja nämä sekä tehostetun ja erityisen tuen moni-
muotoiset tukitoimet tarvitsevat. Jos kouluun sijoitetaan erityisryhmille 
tarkoitettuja opetustiloja, tulee ne erityisopetuksen strategian mukaisesti 
sijoittaa mahdollisimman lähelle muita saman vuosiluokka-asteen ope-
tustiloja, jotta yhteistyö ja oppilaiden integrointi yleisopetuksen ryhmiin 
voi tapahtua saumattomasti.

Ruokailutila voi toimia koulun yhteisenä kokoontumistilana. Siihen voi 
joustavilla ratkaisuilla tarvittaessa liittää esimerkiksi liikuntasalin, aulati-
lan tai kirjaston. Tilojen suunnittelussa tärkeätä on joustavuus ja muun-
neltavuus moniin käyttötarkoituksiin. Yhdistetyt, väljät tilat ovat liikunta- 
ja toimimisesteisille miellyttäviä tiloja liikkua. Kalusteet on hyvä suun-
nitella liikuteltaviksi kulloisenkin tarpeen mukaan. Tilojen sijoittelussa 
on syytä ottaa huomioon iltakäyttö ja muu ulkopuolinen käyttö sekä 
saavutettavuuden että kulunvalvonnan kannalta.

Sisätilojen pintamateriaalit
Seinien pintamateriaalien ja verhousten on kestettävä kovaa kulutus-
ta. Kun liikutaan pyörätuoleilla, seinien alalaidat saavat usein kolhu-
ja ja naarmuja jalkalaudoista ja renkaiden suojista. Maalauskäsittely 
on myös kovalla koetuksella, ja maalipinta on voitava helposti puh-
distaa. Seinien alalaidat tulee suojata seinämateriaaleista riippumatta ai-
nakin käytävien ruuhkaisimmissa ja ahtaimmissa kohdissa sekä käytä- 
vien risteyksissä. Samoin kaikki pilarit, ulkonurkat ja muut ulokkeet on 
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suojattava. Suojauksen korkeus on oltava vähintään 400 mm, ja siinä 
käytettyjä materiaaleja ovat ainakin ruostumaton teräspelti, puulankut 
sekä vaneri. Muoviovet kestävät pyörätuolin jalkalautojen sekä renkaan 
suojarautojen kolhuja parhaiten. Kaikissa oppilaiden käyttämissä ovissa 
alalaidan suojaus kannattaa tehdä. Puiset oven karmit on myös suojatta-
va. Ovenpieliin voi valita esimerkiksi alumiiniset karmit, jotka kestävät 
puuta paremmin. 

Koulujen lattiamateriaalien valinnassa tulee ottaa huomioon seuraavia 
seikkoja:
• varmistetaan, etteivät materiaalit ole allergisoivia, koska erityisryhmil-

lä on tavanomaista enemmän allergioita (esim. lateksiallergiaa).
• materiaalista on erilaisia vaihtoehtoja tilojen eri käyttötarkoituksiin ja 

niiden asettamiin vaatimuksiin kuten kovaa kulutusta vaativille au-
lan ja ulko-oven läheisille alueille, opetustiloihin ja oppilasasuntolan 
huoneisiin.

• lattiaan voi tehdä merkintöjä. 
• lattia ei vingu ikävästi märkien pyörätuolien renkaiden alla.
• lattia ei saa olla liukas märkänäkään.
• materiaalista saa mattapintaista versiota, joka ei näytä liukkaalta ja 

luo siten turvallisuuden tunnetta esimerkiksi pukuhuonetiloissa.
• huollon ja kunnossapidon on oltava helppoa.
• materiaalin elinkaaressa on huomioitu ekologisuus.

Rakennusurakoitsijalle kuuluu yleensä rakennussiivouksessa lattioiden 
peruspuhdistus sekä materiaalista riippuen huuhtelu ja kiillotus. Tämän 
jälkeen materiaali toimii niin kuin sen pitääkin. Rakennuttajan tulee val-
voa, että työ tulee perusteellisesti tehtyä ennen tilojen käyttöönottoa.

Materiaalina kumilattia on yleistynyt kouluissa. Tässäkin materiaalissa on 
laatueroja, joista käyttäjän on hyvä olla tietoinen. 

Märkätiloissa ja etenkin uima-altaan tiloissa on lattiamateriaalina hyväksi 
koettu laatat, joissa on halkaisijaltaan noin 15 –20 mm olevia kohokuvioi- 
ta. Kuviot ovat usein neliöitä tai ympyröitä, ja ne ovat muutaman mm:n 
koholla laatan pinnasta. Tällaiset laatat eivät ole liukkaita. 

Sisäänkäynnit 
Pääsisäänkäynnin ja välituntikäyttöön tarkoitettujen sisäänkäyntien ovien 
tulee erottua selkeästi rakennusmassasta. Ulko-oven oviaukon vapaan 
leveyden tulee olla vähintään 850 mm, mutta suositeltavaa kuitenkin on, 
että oviaukot ovat vähintään 1 200 mm leveitä. Yleensä edellä mainittua 
leveyttä edellytetään myös poistumisalueen uloskäytävältä. Ulko-ovien 
lukitus- ja aukioloajat tulee suunnitella etukäteen sekä koulun turval-
lisuutta että oppilaiden omatoimista ja esteetöntä liikkumista ajatellen. 
Näiden asioiden yhdistäminen voi olla haasteellista. Omatoimisuutta aja-
tellen hyvin valvottavissa olevan ulko-oven voi varustaa liiketunnistimel-
la, joka avaa oven automaattisesti, tai oven lähelle tarvitaan painike oven 
avaamiseksi. Parhaiten toimivat liukuovet. Ne vaativat tilaa varsinaisen 
oviaukon molemmilta sivuilta, mikä tulee ottaa hyvissä ajoin suunnitte-
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lussa huomioon. Kääntöoven on avauduttava myös kevyesti vetämäl-
lä tai työntämällä, vaikka kyseessä olisikin ovimoottorilla toimiva ovi. 
Sähkölukituksella varustettujen ovien lukitus- ja aukioloajat on helposti 
ajastettavissa.

 
Automaattisesti liiketunnistimella avautuvien sähköovien liian aikaisen 
ja toisinaan vaarallisen sulkeutumisen on aiemmin estänyt valokennol-
la toimiva automatiikka. Yleensä karmiprofiiliin on kiinnitetty lähetin, 
josta on lähtenyt noin 1 cm²:n kokoinen säde. Mikäli säde on osunut 
kohteeseen oviaukossa, ovi on pysynyt avoimena. Ongelmana tässä on 
ollut tilanne, jossa säde ei ole osunut eri syistä oviaukon läpi kulkevaan 
henkilöön. Ns. valoverhotoiminto eliminoi tämän ongelman. Siinä ovi-
aukon päälle asetetaan koko aukon levyinen nauhamainen lähetin, joka 
tavoittaa kaikki kohteet oviaukossa. Mekanismi toimii sekä liuku- että 
kääntöovissa. Ulkokäytössä olevassa kääntöovessa mekanismi on asen-
nettava aukon sisäpuolelle lämpötilan vaatimuksesta johtuen. 

Ajastimella toimivien tuulikaapin ulommaisten ja sisimmäisten ovien tu-
lee olla mahdollisimman vähän yhtä aikaa auki, jotta vältytään kylmäl-
tä vedolta. Varsinkin pukemisen avustamistilanteissa päivittäin tämä on 
merkittävä asia.

Tuulikaappi tulee varustaa pyörätuolin renkaiden pesupaikalla eli kä-
sisuihkulla ja lattiakaivolla. Käsisuihku varustetaan pesuharjalla, josta 
vesi ei lennä eteenpäin vaan valuu harjaksia pitkin. Pesupaikkaan ha-
nan alle tarvitaan allas, jottei vesi tipu lattialle. Koko tuulikaapin lattia 
on syytä varustaa kuumasinkityllä ritilällä, jonka alla ovat lattiakaivot. 
Ritilän suorakaiteen muotoisen silmän koko voi enimmillään olla noin  
5–10 mm x 30 –35 mm, jotta kapeat pyörätuolin ja kävelytelineen renkaat 
eivät jää kiinni ritilään. Asennus tulee tehdä siten, että liikkuminen ta-
pahtuu poikittaissuunnassa silmäkuvioon nähden. Toinen vaihtoehto on 
valita salmiakkikuvioinen malli. Olemassa on myös suorakaiteen muo-
toisia ns. leveäselkäisiä malleja. Ne voivat kuitenkin lumisena ja märkänä 
olla liukkaita etenkin kävelysauvoja käytettäessä. Tällöin niihin tarvitaan 
karhea liukuestepinta. Ns. kumialumiinimatot eivät aina kestä sähköpyö-
rätuolien raskaita pistekuormia.

Tuulikaapissa voi myös olla ns. automaattisesti puhdistava lattiaan upo-
tettu harjakone. Tultaessa pyörätuolilla sen päälle kone ryhtyy harjaa-
maan renkaita puhtaaksi. Koneen sijoitus tuulikaappiin tulee suunnitella 
siten, että ovesta on myös vapaa kulkureitti eteenpäin, jotta kävelevät 
oppilaat voivat siirtyä sisätiloihin ilman, että tarvitsee kävellä harjan yli.

Tuulikaappeihin voi sijoittaa kuivauskaappeja oppilaiden vaatteiden kui-
vaukseen. Suositeltavia ovat mallit, joissa kuivaus tapahtuu kondensoi-
malla. Kaapin alle tulee astia, johon vedet kertyvät, joten kaapin alle on 
sijoitettava lattiakaivo. Perinteinen poistoilmahormiliitännäinen kuivaus-
kaappi voi olla liian kuuma nykyisille kalvorakenteisille ulkovaatteille 
(esim. Goretex). Kondensoivassa kuivauskaapissa vaatteet voi kuivata 
lisäksi jättämällä oven raolleen, jolloin kuivaminen ei kuluta sähköä.

Harjakone.
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Tuulikaappeja pesupisteineen.

Pyörätuolien säilytys. Mahdollisuus 
sähkökäyttöisen pyörätuolin akun 
lataukseen. 

Ulkoiluvälineiden säilytysnurkkaus 
tuulikaapin läheisyydessä.
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Tuulikaappiin integroituna tai tuulikaapin läheisyyteen on syytä varata 
apuvälineille säilytystilaa. Usein vaikeasti vammaiset oppilaat käyttävät 
eri apuvälinettä ulkona ja sisällä. Tilaa voidaan tarvita ulkona käytettä-
vän sähkömopon tai sähköpyörätuolin säilyttämiseksi. Oppilas liikkuu 
sisällä tällöin esimerkiksi kelattavalla pyörätuolilla. Liikkumisen apuvä-
lineitä ei ole syytä säilyttää ulkotiloissa. Lisäksi jotkut apu- ja terapia-
välineet kuten nostolaitteet ja seisomatelineet voivat olla käytössä sekä 
kotona että koululla, jolloin niitä kuljetetaan oppilaskyydityksen mukana 
ja säilytystilaa siten tarvitaan. Säilytystiloissa on oltava pistorasiat sähkö-
pöytätuolien akkujen lataamiseen. Tilan on oltava tuulettuva.

Käytävät ja sisäovet
Käytävän leveyden mitoituksessa voi ajatella tilannetta, jossa kaksi apu-
välinein liikkuvaa oppilasta voi kohdata ja jäädä keskustelemaan. Tällöin 
käytävällä tulisi olla tilaa päästä heidän ohitseen. Pyörätuoli sekä käve-
lyteline ovat enimmillään noin 800 mm leveitä. Kävelysauvoin kävellen 
tilan tarve voi olla esimerkiksi 1 000 mm. Käytävän leveyden tulisi siten 
olla noin 3 metriä. Käytäväovien käyttö tulee selvittää suunnitteluvai-
heessa, esimerkiksi kumpaan suuntaan kääntöovien tulisi aueta ja onko 
mahdollista suunnitella liukuovia. Lähtökohtaisesti liukuovia tulisi suosia 
ja kääntöovien tulisi aueta käytävältä poispäin esimerkiksi opetustilaan.

Lievästi liikuntaesteisten ja näkövammaisten liikkumista rakennuksessa 
helpottaa, jos käytävät varustetaan kahdella korkeudella olevilla käsijoh-
teilla. Pyörätuolilla ja kävelytelineillä liikkuvien oppilaiden liikkumista 
käsijohteet saattavat haitata, joten käsijohteiden käyttö käytävätiloissa 
kannattaa selvittää tapauskohtaisesti.

Arkkitehti suunnittelee käytävien opasteet. Lattiamateriaaliin voi väreillä 
suunnitella esimerkiksi käytävän jakamisen kahteen kaistaan tai keski-
linjan merkitsemisen. Eri kuviot voivat opastaa esimerkiksi opetustilojen 
ovien edessä. Väreillä voi myös jakaa tiloja tilaryhmiin. 

Käytävissä värikontrastin lattian ja seinän välillä on oltava riittävä, mikä 
auttaa hahmottamisessa. Myös seinissä värejä voi käyttää opasteina.

Käytävän tukikaiteet sekä 
kulman ja seinän alaosan 
suojaukset.
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Katon valaisimet ohjaavat näkövammaista käytävän suuntaan. Seinille 
voi suunnitella epäsuoraa valaistusta. Ovien päällä voi olla kohdeva-
laistus helpottamassa oven löytymistä. Usein ovien riittävä värikontrasti 
suhteessa vieressä olevaan käytävän seinään kuitenkin riittää. Käytävillä 
olevien osastoivien palo-ovien kohdalla tulee muistaa, että ne suunnitel-
taisiin kynnyksettöminä.

Seinillä on hyvä olla kiinnityspintaa sekä alakatossa koukkuja esimerkik-
si oppilaiden käsitöitä ja taideteoksia varten.

Esteettömässä koulurakennuksessa opetustilan ja käytävän välinen ovi 
on kynnyksetön. Suunnittelussa on otettava huomioon oven riittävän 
äänieristyksen saavuttaminen.

Apuvälinein liikkuvien oppilaiden usein käyttämien ovien oviaukkojen 
leveys on syytä olla 1 000 mm. Tämä mitoitus mahdollistaa esimerkiksi 
900 mm leveän hoitopöydän kuljettamisen aukon läpi. Fysioterapiatilan 
ovena voi käyttää pariovea, jolloin oviaukon läpi sopii leveämpikin hoi-
topöytä. Ovessa voi olla ikkuna, joka tarvittaessa voidaan varustaa ver-
holla. Lasin korkeutta mitoitettaessa on otettava huomioon rikkoutumis-
vaara.

Portaat
Porraskäytävä ja hissi on syytä suunnitella sijaitsemaan vierekkäin, mikä 
tekee kulunvalvonnasta sekä ympäristönhallinnasta toimivamman ver-
rattuna tilanteeseen, jossa ne sijaitsisivat erillään toisistaan.

Portaissa tulee olla umpiaskelmat, ja madallettuja askelmia kannattaa 
harkita helpottamaan pienten oppilaiden sekä tuetusti kävelevien liik-
kumista. Askelmien etuosassa on oltava liukueste. Askelman näkemistä 
helpottavan huomioraidan sekä iltakäytössä ehkä tarpeellisen hämäräs-
sä hohtavan raidan käyttö tulee tutkia tapauskohtaisesti. Askelman on 
oltava suora eli sen etuosassa ei ole pykälää, johon saattaa kompastua. 
Porraskäytävässä tulee olla molemmin puolin kaksi eri korkeudella ole-
vaa käsijohdetta. Ne ohjaavat kävelemistä kerroksesta toiseen välitasan-
teen kautta mahdollisimman yhtenäisenä koko porraskäytävän matkalla. 
Koulurakennuksissa porraskäytävät ovat erinomainen paikka kiinnitys-
pinnoille, joille voi asettaa esille oppilaiden töitä.

Mikäli portaikon alle jää tyhjää tilaa, tulee se suojata esimerkiksi kalus-
teilla, etteivät heikkonäköiset törmää askelmiin. Suositeltavaa on, että 
suojaus tehdään 2 200 mm:n korkeuteen asti.

Aulatilat
Oppilaiden naulakoiden on hyvä olla aamu- ja iltapäivätoiminnan tilojen 
tai välitunnille johtavan ulko-oven lähettyvillä ensimmäisessä kerrokses-
sa. Tällöin mistä päin tahansa rakennuksesta tultaessa pukeminen ta-
pahtuu ulos johtavan reitin yhteydessä. Mikäli naulakot ovat muissa ker-
roksissa vaikkapa opetustilojen yhteydessä, joudutaan pukemista varten 
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aina siirtymään ensin sinne tai vaihtoehtoisesti 
hakemaan vaatteet. Tämä lisää hissien käyttöä 
eikä ole siten suositeltavaa.
  
Aulatilan on oltava riittävän väljä, jotta liikku-
mis- ja toimintaesteisten oppilaiden samanai-
kainen ulkovaatteiden riisuminen ja pukemi-
nen on mahdollista.

Naulakoiden yhteyteen tarvitaan riittävästi säi- 
lytystilaa. Liikuntavammaisella oppilaalla on 
usein sisäkengät tai jalkaterien ja nilkkojen 
tukilastat. Talvella talvivaatteiden lisäksi voi-
daan tarvita tilaa huovalle tai toppapussille, 
joiden avulla jalat pysyvät ulkona lämpimi-
nä. Alaluokkien pyörätuolilla liikkuvat op-
pilaat saavat otettua vaatteensa keskimäärin 
300 –1 000 mm:n korkeudelta ja yläluokkien 
oppilaat 300 –1 400 mm:n korkeudelta.

Naulakoiden yhteydessä tarvitaan tilaa myös 
avustajille. He työskentelevät oppilaan vieres-
sä seisaallaan tai esimerkiksi kenkien tai tuki-
lastojen laiton yhteydessä hyväksi koetulla ns. 
asentajan jakkaralla, jossa on rullat alla.

Aulassa on hyvä olla kokovartalopeili, josta 
on joillekin oppilaille pukeutumisessa apua. 
Aulassa olevasta selkeästä seinäkalenterista 
näkee kellonajan, päivämäärän sekä viikon-
päivän. Päivämäärä ja viikonpäivä voivat olla 
myös käsin vaihdettavia osia, jolloin järjestäjä-
nä toimivat oppilaat voivat vastata seinäkalen-
terin päivittämisestä. 

Pukeutumistiloja sisääntulo-
aulojen yhteydessä.

Sisääntuloaulan kalenteri.
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Hissit ja nostimet
Uudisrakennushankkeessa rakennetaan hissi aina kerrosten välille. Perus‑ 
korjaushankkeessa hissin sijoittaminen ei aina ole mahdollista, joten kor‑
vaavia ratkaisuja joudutaan tekemään.
 
Hissien valmistajilla on hyviä erityisryhmille suunniteltuja hissimalle‑
ja. Lähtökohtaisesti arkkitehtisuunnittelussa pitää tutkia, voiko raken‑
nukseen valita ns. läpiajettavan hissin vai valitaanko hissi, josta pyörä‑
tuolilla peruutetaan pois. Läpiajettavat ovat helpompia käyttää. Hissin 
kutsupainikkeen tulee olla niin alhaalla, että kaikki oppilaat ylettyvät 
painamaan sitä. Sopiva korkeus on 800 mm. Painikkeen on erotuttava 
väriltään selkeästi taustaseinästä. Hissin koko on mitoitettava oppilas‑
määrän ja etenkin apuvälinein liikkuvien oppilaiden määrän mukaisesti. 
Standardikokoisten hissien valinnalla säästyy rahaa verrattuna tilaustyö‑
nä mitoitettuun hissiin. Hissin lattiaan voi maalata ns. parkkiruudut, jot‑
ka helpottavat järjestelmällisesti hissiin asettumista, jotta useampi pyö‑
rätuolin käyttäjä mahtuu kerralla kyytiin. Yläluokan oppilaan käyttämä 
iso sähköpyörätuoli vaatii tilaa 1 500 mm x 900 mm, mitoissa on mukana 
50 –100 mm tyhjää tilaa kaikilla sivuilla. Hissin mitoituksessa tulee ottaa 
huomioon avustajan tilantarve. Lisäksi on selvitettävä, tarvitseeko hissis‑
sä kuljettaa sänkyä tai hoitopöytää. Hissin oikean koon valintaa varten 
voidaan hissi demonstroida lattialla ja tutkia, miten pyörätuolilla hissiin 
sijoitutaan ja millä kohdalla oppilaan toimiva käsi on.
 
Hissin sivuseinällä on hyvä olla peili, josta alaluokkienkin pyörätuolilla 
liikkuvat oppilaat näkevät itsensä. Kolhiintumisen vaaran vuoksi sitä ei 
kannata asettaa lattiaan saakka. Alalaita voi olla esimerkiksi 700 mm:n 
korkeudessa. Toinen vaihtoehto on valita hissiin peilihiottu ruostumaton 
terässeinä, joka peilaa kohtalaisen hyvin mutta ei kuitenkaan oikean 
peilin veroisesti. Peltiseinään on helpompi sovittaa 1–2 käsijohdetta 
kuin peilillä varustettuun seinään. Mikäli käsijohde sijoitetaan lattiasta 
mitattuna 1 100 mm:n korkeuteen, on se pyörätuolilla liikkuvan oppilaan  
olkapään yläpuolella ja antaa siten hieman lisätilaa. Mikäli hissi ei ole 
läpiajettava, hyvä varustus on ns. peruutuspeili. Tällöin hissin etuosaan 
sijoitetaan peili, josta pyörätuolilla liikkuva oppilas näkee taakseen pe‑
ruuttaessaan hissistä ulos. Hissin seinälle voi sijoittaa myös klaffituolin.

Hissin painikkeet tulee suunnitella hissitoimittajan kanssa aina tapaus‑
kohtaisesti. Kerrosten numeroinnin tulee olla loogisesti kasvava eli 1, 2, 
3 jne. Hälytyspainike ja mahdolliset muut painikkeet eivät saa sotkea jär‑
jestystä. Hissivalmistajilla on liikkumis‑ ja toimimisesteisille suunniteltuja 
painikkeita, jotka ovat tavanomaisia suurempia, yleensä vaakatasossa 
olevia ja hieman viistosti kohollaan seinästä. Painikkeiden sopiva korke‑
us on 800 mm lattiasta, johon pyörätuolistakin ylettyy. Painikkeen nume‑
ron on erotuttava selvästi taustaväristä. Painikkeissa on hyvä olla valot 
sekä merkintä myös pistekirjoituksella. Painikkeiden sijoitus hissikorissa 
on syytä tutkia pyörätuolilla liikkuvan oppilaan kannalta. Sopiva sijoitus 
painikkeelle on noin 200 –300 mm vyötärön etupuolella.
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Hisseissä on usein digitaalinen kerrosnumeron näyttö, joka ei ole välttä-
mättä kovin selkeä. Sen vuoksi hissin tasanteiden seinille eri kerroksis-
sa voi maalata kookkaan kerrosnumeron, joka näkyy auenneista hissin 
ovista. Tämä keino on toimiva ja halpa. Hissit voi varustaa myös puhe-
syntetisaattorilla, joka ilmoittaa kerroksen, johon hissi saapuu.
 
Vaikeasti liikuntavammaisten omatoimisuutta ajatellen on hyvä selvittää 
ympäristönhallintalaitteiden mahdollisuudet hissin toiminnoissa. Tällöin 
oppilaalla on esimerkiksi infrapunasäteellä tai bluetooth-yhteydellä toi-
miva lähetin tai puhelin, jolla hän tilaa hissin ja valitsee kerroksen, ja 
hississä on vastaanotin. Suunnittelussa tarvitaan apuna sähkösuunnitte-
lijaa. Sähkövaraus ympäristönhallintalaitteille on joka tapauksessa syytä 
tehdä hissiä varusteltaessa, koska tässä vaiheessa asialla ei käytännössä 
ole hintavaikutusta. Ympäristönhallintaa voidaan toteuttaa rakennukses-
sa lähes missä tahansa toiminnoissa, jotka voivat toimia sähköllä. Hyviä 
kokemuksia on mm. ikkunan aukaisusta. 

Mikäli hissi jää jumiin, pitää oppilaan pystyä painamaan hälytysnappia. 
Hälytykset on pääasiassa rakennettu siten, että yhteys menee hissin toi-
mittajalle, joka usein on eri paikkakunnalla kuin hissi. Hissin toimittaja 
näkee, mistä rakennuksesta hälytys tulee ja järjestää huoltohenkilön pai-
kalle. Hissin toimittajalta kannattaa varmistaa, että hissistä on tällöin kak-
sisuuntainen puheyhteys ainakin heidän keskukseensa. Lisäksi on hyvä 
toteuttaa puheyhteys myös koulun omiin tiloihin. Tällöin hissiin tarvi-
taan kaapelointi ja painike tai kiinteä helppokäyttöinen gsm-puhelin.

Vanhojen rakennusten tasoeroissa voidaan käyttää nostimia, hissiporras-
ta tai molempia, mikäli hissin rakentaminen ei onnistu kohtuullisin kus-
tannuksin. Niiden käytettävyys ei vastaa tavanomaista hissiä ja varsinkin 
kaidenostimien käyttäminen on vaivalloista ja hidasta. Hissiporras sovel-
tuu kaidenostinta paremmin alle 1 000 mm korkeuserojen hoitamiseen. 

Opetustilat
Opetustilojen suunnittelussa oppilailta ja opettajilta saadaan useimmiten 
toiveeksi ”riittävä väljyys”. Mikäli opetustila mitoitetaan hyvin toimivaksi 

isoillakin pyörätuoleilla liikuttaessa, tulisi 
jokaista pyörätuolilla liikkuvaa oppilasta 
kohden varata tilaa noin 10 m2. Tällöin tila 
mahdollistaa erityisen pulpetin, siihen kiin-
nitetyt korit oppimateriaalin säilytystä var-
ten, mahdollisen lukutelineen, kannettavan 
tietokoneen käytön, avustajan toimimisen 
vieressä sekä siirtymisen tilassa. Mikäli 
käytettävä pedagogia korostetusti perustuu 
oppilaiden samanaikaiseen fyysiseen kun-
touttavaan toimintaan, voi tilan tarve olla 
jopa 12 m2 pyörätuolia käyttävää oppilas-
ta kohden. Tällöin opetustilassa on myös 
kuntouttavan toiminnan välineistöä, kuten 
konduktiivisen opetuksen kalusteita.
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Opetustaulu kiinnitetään seinälle siten, että oppilaat pystyvät siihen piir-
tämään ja kirjoittamaan. Alaluokan oppilailla työstökorkeus istualtaan 
on alle metrin ja yläluokan oppilailla metrin molemmin puolin. Seisovan 
aikuisen on helpoin kirjoittaa taululle, joka on hieman hänen päänsä ylä-
puolelta hänen rintansa korkeudelle. Siitä kirjoitus myös näkyy opetusti-
lan takaosaan. 1 200 mm korkea opetustaulu voidaan sijoittaa yläluokan 
oppilaiden opetustilassa 700 –1 900 mm:n korkeudelle ja alaluokkien op-
pilaiden opetustilassa 500 –1700 mm:n korkeudelle lattiasta mitattuna.
 
Tietokoneympäristöön perustuvat interaktiiviset taulut ovat opetustau-
luina tai opetustaulun lisänä yleistyneet. Niiden hankaluutena on ollut 
pieni koko ja siten heikko näkyvyys opetustilan takaosaan. Näiden tau-
lujen valinnassa eri opetustiloihin on syytä tukeutua asiantuntevaan AV-
suunnittelijaan.
 
Opetustilojen suunnittelussa on otettava huomioon 
oppilaiden tietokoneiden käyttö, koska toimintaes-
teisillä oppilailla tekstintuottaminen on usein rat-
kaisevasti nopeampaa ja selkeämpää tietokoneella 
kuin käsin kirjoitettaessa. Tietokoneella voi käyttää 
myös erilaisia apuohjelmia kuten suurennusohjel-
maa sekä kommunikaatio-ohjelmia. On otettava 
huomioon myös, työskentelevätkö oppilaat omilla 
pulpeteillaan vai onko esimerkiksi opetustilan sei-
nien vieressä tietokonepöytiä, joissa on näppäimis-
tölle korkeus- ja syvyyssäätö. Tietokoneille tarvitaan 
sähkö- ja tvt-pisteet. Ne voidaan tuoda seinäkourus-
sa tai yläkautta roikottamalla pulpetin luo. Lattiassa 
olevat rasiat ovat haittana liikkumisesteisille oppi-
laille ja ne ovat myös turvallisuusriski, joten niitä on 
syytä välttää. Lisäksi niiden puhtaanapito aiheuttaa 
oman työnsä. Yläkautta roikotettaessa on muistettava, että rasia ei roiku 
sähköjohdon varassa vaan johdon viereen kiinnitetään esimerkiksi teräs-
tanko, jonka varassa rasian paino on. Näkövammainen oppilas voi tarvi-
ta lukutelevision, jolloin tilantarve lisääntyy yhden työpisteen verran.

Opetustilojen kaapit ja muut säilytyskalusteet on hyvä varustaa pyörillä. 
Näin opettaja voi muunnella ja käyttää tilaa joustavasti. Muunneltavuus 
auttaa oppimisessa ja luo viihtyisyyttä. Seinille kiinnitettävien hyllyjen tu-
lisi lähteä 400 mm:n korkeudesta, jolloin pyörätuolien jalkalaudat mah-
tuvat niiden alle, mikä mahdollistaa oppilaiden pääsyn niiden lähelle. 

Opetustilat voidaan varustaa kattokiskoilla ja nostimilla, mikäli oppilaat 
siirtyvät tilassa pyörätuoleistaan työtuoleihin, säkkituoleihin, leponurk-
kauksiin, lattialle yms. Kiskoista käytetään nimitystä niiden muotojen 
perusteella, esimerkiksi I- ja J-kiskot. H-kisko on monipuolisin versio, 
jossa kaksi pitkittäistä kiskoa on roikotettu katosta ja niissä on kiinni 
liikkuva poikittaiskisko. Poikittaiskiskossa roikkuu varsinainen sähkö-
käyttöinen nostolaite. H-kisko mahdollistaa liikkumisen tilan joka koh-
dassa. Parhaimmillaan nostolaite liikkuu H-kiskossa myös vinottain eli 
diagonaalisesti.

Näkövammaisten käyttämä 
suurentava lukulaite, johon 
on yhdistetty taulukamera.
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Lisäksi kattoon on hyvä asentaa ripustuskoukkuja liikuntaan, fysiote-
rapiaan, SI-terapiaan sekä lepoon tarkoitettuja kiikkuja, riippumattoja, 
pusseja, vaijereita yms. varten. Koukkujen on kestettävä usean henkilön 
paino.

Opetustilassa tulee olla käsienpesuallas sekä ylävartalopeili sen yhtey-
dessä. Pesualtaista on saatavissa erilaisia esteettömään käyttöön suunni-
teltuja malleja esimerkiksi ensisijaisesti pyörätuolilla liikkuvalle tai apu-
välinein kävelevälle henkilölle. 

Pyörätuolin käyttöön suunnitelluissa malleissa pesuallas on syvyyssuun-
nassa pidempi ja altaan alla poistoputket on viety seinän viereen. Näin 
pyörätuolia käyttävän henkilön jaloille on riittävästi tilaa. Lisäksi altaan 
etuosa voi olla kaareva, mikä mahdollistaa pyörätuolilla pääsyn hyvin 
lähelle allasta sekä antaa tukea käsivarsille. Pesuallas voi olla kiinni ns. 
seinätelineessä, jolloin siihen saadaan korkeussäätöominaisuus. Toinen 
vaihtoehto on ns. saranoitu pesuallas, jolloin sen sivulla olevasta vivusta 
saadaan altaan etuosaa kallistettua.
 
Apuvälinein kävelevä oppilas voi tarvita tukitankoa, joka on kiinnitetty 
pesualtaan etuosaan.

Opetustilan monikäyttöinen pesupiste voi koostua pyörätuolioppilaan 
käyttöön suunnitellusta pesualtaasta, jossa on etukallistusominaisuus ja 
jonka viereen takaseinälle on kiinnitetty tukitanko tai -kaide apuvälinein 
liikkuvien oppilaiden tarpeisiin. Tanko voi olla saranoitu ja ylettyä altaan 
etureunan tasolle asti.
 
Seinällä olevan peilin saa myös kallistumaan mekaanisesti vivulla, jol-
loin pienikin oppilas näkee peilistä kasvonsa. Saippua-annostelijat sekä 
käsipaperiteline on sijoitettava siten, että kaikki ylettyvät niihin. Hyvä 
paikka on välittömästi pesualtaan päällä, jolloin tippuvat saippuapisarat 
päätyvät pesualtaaseen eivätkä lattialle.

Hanoja valittaessa vaihtoehtoina ovat automaattinen hana sekä perintei-
nen vipuhana. Myös automaattihanassa on veden lämpötilan säätömah-
dollisuus. Vipuhanoista hyviä malleja ovat pitkällä vivulla olevat hanat, 
joihin ylettyy pienemmälläkin käden liikkuvuudella.
 
Opetusvälineisiin kuuluvat opettajan pöydältä hallinnoitavat AV-varusteet 
kuten kattoon kiinnitetty dataprojektori ja pöydän yhteydessä oleva muu 
ajanmukainen välineistö.

Opetustilan kattokiskot nostolaitetta 
varten ja ripustuskoukkuja erilaisia 
varusteita varten.
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Yleisnäkymiä opetustilasta.

Säädettäviä työpöytiä.

Henkilökohtaisia työtuoleja.
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Käden taitojen sekä fysiikan ja kemian opetuksen 
tilat

Opetusta voidaan toteuttaa eri oppiaineille suunnitelluissa omissa ope-
tustiloissaan tai niiden yhdistelmässä ns. monitoimitilassa. Esimerkiksi 
kotitalous, tekstiilityö, tekninen työ, kuvataide sekä fysiikka ja ke-
mia edellyttävät oppilailta aktiivista liikkumista oppituntien aikana. 
Liikkumisesteisten oppilaiden tilantarve on tavanomaista suurempi. 
Kulkureiteillä esimerkiksi työpöytien, koneiden ja laitteiden väleissä ti-
laa tulee olla yli 1 500 mm, jotta kohtaamistilanteet ovat sujuvia. Reitit 
on suunniteltava siten, että kääntymiset ovat loivia ja suorakulmaisia 
kääntymisiä vältetään. Tähän päästään hyvin suunnitellulla kalusteiden 
sijoittelulla.

Syvyys ja korkeussuunnassa 
sähköisesti säädettävä  
kotitalouden opetuksen 
työpiste.

Korkeussuunnassa sähköi-
sesti säädettävät yläkaappi 
ja tasot.

Sivulle avautuva uunin luukku ja  
laskutaso. 
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Korkeussäädettävä höyläpenkki.

Esteettömässä peruskoulussa on oltava myös korkeussäädettäviä työs-
kentelypisteitä, jotta kaikki pystyvät taito- ja taideaineiden tiloissa työs-
kentelemään. Sähköiset korkeussäädöt ovat käytännöllisiä taito- ja tai-
deaineiden tiloissa. Mekaaninen säätö riittää, mikäli säädön tarve on 
vähäistä. Pöytätasojen tulee myös runkorakenteeltaan soveltua pyörä-
tuolilla liikkuville oppilaille sekä työskentelyyn istuen. Tason alla on 
oltava vapaata tilaa enimmillään 800 mm syvyys-, leveys- ja korkeus-
suunnassa, jolloin oppilaan jalat mahtuvat tason alle. Pöytien alla ei voi 
olla vaakapalkkeja.
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Koneiden ja laitteiden sijoittelussa sekä valinnassa tulee perehtyä esteet-
tömän rakentamisen ohjemateriaaleihin sekä turvallisuusohjeistukseen. 
Pyörätuolilla liikkuvien oppilaiden jalkalautojen on mahduttava konei-
den ja laitteiden alle, jotta oppilas pääsee riittävän lähelle työkohdetta. 
Suunnittelussa tulee huomioida riittävästi laskutasoja koneiden ja lait-
teiden yhteyteen esimerkiksi uunin luukun alapuolelle ja pesualtaiden 
viereen. 

Tilojen eri katkaisimien ja sähkörasioiden suositeltava korkeus lattian-
pinnasta mitattuna on noin 800 mm. Koneiden ja laitteiden yhteydessä 
työskentelykorkeus on sama. Työkalujen ja välineiden hyvällä sijoittami-
sella tuetaan oppilaiden omatoimisuutta. Pyörillä varustetut laatikostot 
mahdollistavat tilan muunneltavuuden. Hyllyjen, vetolaatikostojen, kaa-
pistojen ja erilaisten säilytystelineiden on oltava pyörätuolilla liikkuvan 
oppilaan ulottuvilla. Nämä korkeudet sopivat muillekin käyttäjille.

Opetukseen tarkoitettujen erityistyövälineiden ja varusteiden saatavuus 
vaihtelee. Kotitalouteen löytyy jonkin verran apuvälineitä. Kuvataiteeseen 
sekä tekstiilityöhön löytyy vähemmän apuvälineitä ja tekniseen työhön 
vähän. Varusteluasiassa on syytä olla yhteydessä toimintaterapeutteihin.

Teknisen työn opetustilaan voidaan sijoittaa ilmanpainekompressori, jol-
la voi hyvin puhdistaa esimerkiksi pyörätuolista puupölyt ja roskat pois. 
Lisäksi sillä pystyy täyttämään liikkumisen apuvälineiden renkaita. Mikäli 
kouluun suunnitellaan ilmanpainevastuksella toimivia kuntosalivarustei-
ta, voidaan rengasilmaa ottaa myös näiden vaatimasta kompressorista. 
Kompressorin tilantarve on vähäisellä kuntosalilaitemäärällä vain noin 
0,5 m3. Kompressori tulee koteloida tai sijoittaa äänieristettyyn kome-
roon, jotta häiriöääneltä vältytään. Turvallisen sijoituspaikan määrittele-
vät kuitenkin aina varsinaiset suunnittelijat.

Ruokailutilat
Kaikkien oppilaiden ruokailutapahtuma järjestetään lähtökohtaises-
ti samanlaiseksi. Liikkumis- ja toimimisesteisille oppilaille suunnitel-
laan ruokailupaikat koulun ruokasaliin hyvän kulkureitin viereen. 
Ruokailupöydässä tulee olla sähköinen tai manuaalinen korkeussäätö, 
joka mahdollistaa tason alle enimmillään vapaata tilaa noin 800 mm 
x 800 mm x 600 – 850 mm oppilasta kohden. Veivillä toimiva pöydän 
säätö on nopeaa ja toimii hyvin ruokailutilassa. Sähkökäyttöisellä sää-
döllä toimiva pöytä on myös hyvä ratkaisu, mutta ongelmana on sähkön 
saanti pöydän luokse. Kuusiokulma-avaimella säädettävä pöytä soveltuu 
vain henkilökohtaisesti säädettävään ruokailupaikkaan. Oppilaan mah-
dollisesta liikkumisen apuvälineestä riippuen viereen varataan paikka 
esimerkiksi kävelytelineelle tai kävelysauvoille. Mikäli oppilas liikkuu 
pyörätuolilla, ei paikassa tarvita tavallista tuolia. Viereen varataan tar-
vittaessa avustajalle istuinpaikka. Ruokailupaikka integroidaan mahdol-
lisimman hyvin muihin ruokapöytiin. Henkilökohtaisen opetuksen jär-
jestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) tai muuten oppilaan ja 
vanhempien kanssa on sovittava, mikäli nähdään tarpeelliseksi toteuttaa 



31

erityisen tuen tarpeessa olevan oppilaan ruokailu erillään tai eri aikana 
kuin muilla oppilailla.

Liikkumis- ja toimimisesteiset oppilaat saattavat tarvita ruoan ottamiseen 
apua. Pyörätuolilta ruokaa otettaessa tarvitaan madallettu ruokailulin-
jasto. Kävelysauvoilla liikuttaessa tarvitaan avustaja, joka tarjoilee ruoan 
pöytään. Sama tilanne on astioiden palauttamisen suhteen.

Kirjastotilat
Koulun kirjasto varustetaan tarpeellisella määrällä korkeussäädettäviä 
lukupaikkoja. Oppilaiden käyttöön tarkoitetut kirjat sijoitetaan mielel-
lään 500 –1 500 mm:n korkeuteen lattiasta. Tilan varustukseen kuuluu 
kaikkien hyllyjen väliin tukeva, käsituellinen porrasjakkara, jonka avulla 
lyhytkasvuisetkin oppilaat ylettyvät ylähyllylle. Hyllyjen välit on mitoitet-
tava niin, että niissä mahtuu pyörätuolilla kääntymään. Kääntösäteeksi 
on mitoitettava vähintään 1 500 mm. Kirjastotilan tietokoneille on oltava 
esteetön pääsy.

Kirjaston materiaalihyllyt.
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Kuntoutuksen tilat
Koulurakennukseen on suunniteltava lääkinnällisen kuntoutuksen eli 
terapioiden toteuttaminen. Yleisimmät terapiamuodot ovat puhe-, fy-
sio- ja toimintaterapia. Koulun oppilasmääristä sekä käytettävissä ole-
vista resursseista riippuen terapiatilat voivat pienissä kouluissa osittain 
tukeutua opetustiloihin tai yhdistää yhdeksi yhteisterapiatilaksi. Ainakin 
suuremmissa kouluissa tarvitaan kuitenkin kuntoutukseen erilliset tilat. 
Tällöin suunnitellaan joko kaikille terapiamuodoille omat tilat tai yh-
distettyjä, isompia terapiatiloja. Fysioterapiaa voidaan toteuttaa koulun 
liikunnanopetuksen tiloissa sekä toimintaterapiaa käden taitojen opetuk-
sen tiloissa, mikäli lukujärjestyksen puolesta tiloissa on vapaata. Tämä 
tulee aina tutkia. Erilliset terapiatilat ovat suositeltavia sillä perusteella, 
että ne toimivat erinomaisesti myös opetuksen eriyttämistiloina. Niitä 
voidaan käyttää jaettaessa oppilaita erilaisiin ryhmiin sekä tarvittaessa 
rauhallisena keskustelupaikkana. Eri terapiamuodot vaativat tilalta seu-
raavia ominaisuuksia: 

Puheterapia

• oppilaan vartalon korkuinen seinäpeili
• liikkumis- ja toimimisesteisille suunniteltu käsienpesuallas
• pesualtaan yhteyteen seinälle kasvopeili, jossa on vivulla säädettävä 

mekaaninen katselukulman kallistus
• tukitangot seinällä sekä pesualtaan että kokovartalopeilin sivuilla
• korkeussäädettävä, pyörätuolilla liikkuvan oppilaan käyttöön suunni-

teltu pöytätaso
• korkeussäädettävä tietokonepöytä sekä tietokone
• äänentoistolaitteisto
• tilassa ei ole häiriöliikennettä ja -ääntä

Fysioterapia 
• katto- ja seinärakenteet kestävät kiinnityskoukut sekä oppilaiden rii-

puntapainon 
• kokovartalopeiliin kiinnitetään 700 mm:n korkeuteen tukeva käsijoh-

de, jonka halkaisija on noin 50 mm
• vapaata lattiatilaa vähintään 2 m x 2 m
• riittävä ilmastointi, koska tilassa tehdään fyysistä työtä ja suorituksia
• säädettävä valaistus tai epäsuora valaistus, joka ei häikäise selällään 

lattialla olevaa oppilasta
• lämmin ja helposti puhdistettavissa oleva lattiamateriaali
• pesuallas juomista ja käsienpesua varten sekä WC lähettyvillä
• noin 1 250 mm leveä hoitopöytä, joka on huomioitava oviaukkoa 

mitoitettaessa
• puolapuut seinällä
• voimistelumatto taitettuna seinätangolle, terapiapalloja sekä muita 

palloja seinätelineessä tai hyllyllä
• äänentoistolaitteisto
• kaapistot (mielellään liukuovilla, jotka vievät vähän tilaa)
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Liikkumis- ja toimimisesteisille suunnitellut kuntosalivarusteet ovat hyö-
dyllisiä liikunnanopetuksessa sekä fysioterapiassa. Markkinoilla on saa-
tavissa paineilman vastuksella toimivia pyörätuolin käyttäjille soveltuvia 
laitteita ylävartalon liikkeisiin. Myös hyviä reisipenkkejä ja jalkaprässejä 
löytyy. Mikäli näihin laitteisiin päädytään, on tarvittava kompressori huo-
mioitava suunnitteluvaiheessa.

Näkymiä fysioterapiatilasta.

Liikkumis- ja toimimisesteisen käyttöön soveltuva 
kuntoilulaite, istuimessa turvavyöt, istuin  
siirrettävä, joten laitetta voidaan käyttää myös 
pyörätuolissa istuen.
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Yhteisterapiatila n. 40m2

– Fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia
– Toimii myös opetuksen jakotilana

säilytystangot kiiloille yms. ylhäällä

harjoituskeittiö

mahdollinen jakoseinä

kattokoukut

puolapuut 2 kpl tussitaulu

verhokisko

pesuallas

ovissa peilit

hoitopöydän yläpuolella
terapiapallojen (3) teline
ja takana fysioterapiamattojen säilytystanko

nostokisko

työpisteet

siirrettävä oppilaan työpiste

tukitangot

kokovartalopeili + tukitanko
edessä verho

HK

HK

HK

HK

HK HK HK

HK HK

Toimintaterapia
• käsienpesuallas ja ylävartalopeili
• kokovartalopeili, joka on 
 mahdollista peittää verholla
• korkeussäädettävä pyörätuolilla 
 liikkuvan oppilaan käyttöön 
 suunniteltu työtaso
• korkeussäädettävä tietokonepöytä 
 sekä tietokone
• oppilaan korkeussäädettävä työtuoli
• riittävä valaistus, tarvittaessa 
 luonnonvalolamppu
• esteetön korkeusäädettävä keittiönurkkaus
• lasipinnoissa sälekaihtimet 
• katto- ja seinärakenteet kestävät kiinnityskoukut ja oppilaan painon  

SI-terapiassa
• visuaalisesti rauhallinen ympäristö rakennettu mm. ovellisilla säilytys 

kalusteilla sekä värisuunnittelulla
• vapaata lattia-alaa noin 2 m x 2 m
• varusteena: terapiamatto, puolapuut, äänentoistolaitteisto

Näkymä toimintaterapiatilasta.
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Erikoistuneet terapiamuodot
Erikoistuneita terapiamuotoja ovat mm. sensorisen integraation terapia 
(SI) sekä pääasiassa syvästi kehitysvammaisten opetuksessa ja kuntou-
tuksessa käytetty aistien stimulointi. Viimeksi mainitussa stimuloidaan 
oppilaiden kuulo-, näkö-, tunto- sekä mahdollisesti haju- ja makuaisteja 
eri tavoin ns. aistihuoneissa. Kyseisessä tilassa voi tuottaa mitä mieliku-
vituksellisimpia ratkaisuja.

Aistien stimulointiin tarkoitettuja ns. aistihuoneita.
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Sensorisen integraation (SI) lähtökohtana on lapsen leikinomainen fyy-
sinen toiminta ja tekeminen, jossa kaikki aistit ovat tehokkaasti käytössä. 
Oppilaalle syntyy liikemallien avulla uusia kokemuksia. Kyseisen tilan 
suunnittelussa huomioidaan seuraavia:
• tila varustetaan kiipeilyyn, riipuntaan, liikkeeseen ja muuhun fyysi-

seen toimintaan liittyvillä varusteilla sekä turvallisilla pehmusteilla
• katto- ja seinärakenteet kestävät kiinnityskoukut ja riipuntapainon
• tilassa ei ole häiriöliikennettä ja -ääntä
• välineet ovat käytettävissä jatkuvasti tai tila on hyvin helposti  

varustettavissa
• tila on turvallinen: alusta on pehmeä ja kiinnitykset ovat tukevat
• tilaa on riittävästi sekä leveys- että pituussuunnassa

Allasterapia 

Erityisesti vaikeasti liikkumisesteiset oppilaat hyötyvät allasterapiasta 
sekä fyysisesti että psyykkisesti. Investointi terapia-altaaseen on kallis, 
eikä hankinta siten ole koulujen perushankintoja. 

Altaan perusrakenne on suunniteltava aina käyttäjäryhmien perusteella. 
Tehokkaan tilankäytön ja liikuntaesteisten tarpeita ajatellen altaan syvyys 
voi olla matalassa päädyssä 1,1–1,2 m ja syvässä päädyssä noin 1,6 m, 
jolloin koko matkalla on uintisyvyys ja avustajan jalat ylettävät pohjaan 
avustustilanteessa lähes koko matkalla. Vesijuoksuun ja pystyuintiin sy-
vyyttä tarvittaisiin enemmän. Lisäksi sukelluksiin tarvitaan syvempi allas. 
Mikäli esi- ja alkuopetuksen oppilaat käyttävät paljon allasta, kannattaa 
harkita matalampaa päätyä.

Altaaseen tulee päästä luiskaa pitkin ja hissin tarve on tutkittava tapaus-
kohtaisesti. Luiskan leveyden on oltava sellainen, että oppilas voi kävel-
lessään pitää kiinni molemmilla puolilla olevista kaiteista hieman käsi-
ään levittämällä. Kaiteiden välissä on mahduttava liikkumaan hyvin hy-
gieniatuolilla. Sopiva vapaa tila kaiteiden välissä on noin 950 mm. Tämä 
leveys mahdollistaa myös avustamisen altaaseen siirryttäessä. Syvässä 
päädyssä tulee olla pystyportaat.

Veden lämpötila tulee ottaa huomioon suunnitteluvaiheessa, koska eri-
tyisryhmille tarvitaan normaalia lämpimämpi vesi (esim. mahdollisuus 
nostaa 34 asteeseen). Erityisryhmien käyttäessä allasta tulee sitä puhdistaa 
tavanomaista useammin, mikä tulee ottaa huomioon altaan puhdistuk-
sen suunnittelussa. Veden puhdistusjärjestelmä vaatii tilat altaan yhtey-
teen. Energiankulutusta kannattaa pienentää allaspeitolla, joka asetetaan 
veden päälle aina kun altaan käytössä on taukoa esimerkiksi yöaikoina 
ja viikonloppuisin. Peitto pienentää lisäksi tilan kosteusrasitusta. 

Allastilan viihtyvyyttä lisäävät viherkasvit sekä tarvittava tila suihkutuo-
lien säilytykselle. Altaan katon tulisi olla selkeä, sillä se helpottaa tilan 
hahmottamista. Katossa sekä altaan pohjassa on hyvä olla viivoitus, joka 
ohjaa uintisuuntaa. Altaan reunoilla on hyvä olla matkan arvioimisen 
helpottamiseksi merkkipylväät, jotka voivat toimia myös turvakaiteen 
tolppina. Altaassa kiertää kaksi käsijohdetta, joista toinen on veden ta-
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Yhden hengen vesiterapia-ammeita.

Terapia-allas.

sossa ja toinen hieman veden pinnan alapuolella. Mikäli 
allas on tarkoitettu sukeltamiseen, voi syvässä päädyssä olla 
korotettu reuna hyppyharjoituksia varten. Lisäksi tarvitaan 
starttitangot. Veden pinnan ja pitkien sivujen lattiatason sa-
masta korkeustasosta on hyviä kokemuksia. Altaan valon-
lähteet eivät saa häikäistä uimareita esimerkiksi selkäuin-
nissa tai ottaa heijastusta veden pinnasta.

Vedessä tapahtuvaa kuntoutusta ja hoitoa voidaan toteuttaa 
pienimuotoisemmin ja edullisemmin yhden tai kahden hen-
kilön hoito- ja kuntoutusammeissa, joita vuorollaan voi käyt-
tää ketkä tahansa oppilaista. Tarkoituksena on rentouttaa 
keho sekä mieli. Monipuolisesti varustetut ammeet lisäksi 
stimuloivat eri aisteja sekä hierovat. Ammeet nousevat ko-
konaisuudessaan sähköisellä korkeuden säädöllä, mikä pal-
velee liikunta- ja toimimisesteisiä oppilaita. Ominaisuuksiin 
voi kuulua vesihierontapisteitä ja poreominaisuus. Lisäksi 
ammeeseen on saatavilla muun muassa musiikkia ja vä-
rinää. Terapiassa tai hoidossa aikuinen säätää ammetta ja 
auttaa oppilasta ammeen ulkopuolelta. Pienimpiinkin am-
meisiin aikuinen kuitenkin mahtuu yhdessä pienen lapsen 
kanssa. Ammeessa on syytä olla nopea veden täyttö sekä 
helppo pesuominaisuus, koska amme on pestävä jokaisen 
käytön jälkeen. Sujuvaa käyttöä helpottaa, mikäli amme 
ennättää täyttyä sillä aikaa kun oppilas riisuu tai hänet rii-
sutaan. Ammeessa käytetään hyvin lämmintä vettä. Veden 
lämpötila voi vastata jopa kehon lämpötilaa. Näin lämpi-
mästä vedestä haihtuu runsaasti kosteutta, mikä on otettava 
huomioon tilan rakenteiden suunnittelussa. Tilassa on olta-
va tehokas ilmanvaihto tai kosteusrasituksen ajaksi helposti 
lisättävä ilmanvaihto.
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Sauna-, pesu- ja pukuhuonetilat
Liikkumis- ja toimintaesteisille hyvin soveltuva sauna voidaan toteuttaa 
lauteettomana. Lattialle sijoitetaan puiset penkit tai tuolit ja lisäksi vara-
taan vapaata lattiatilaa suihkutuolia käyttäville oppilaille. Tällöin kaik-
kien on helppo istuutua ilman, että tarvitsee kiivetä ylös lauteille tai ra-
kentaa saunaan hissiä. Kokemukset aina valmiista kiukaasta ovat hyviä. 
Ilmasta tulee mukavan kostea eikä liian kuuma. Lattiaratkaisuna hyviä 
kokemuksia on ns. upotetusta lattiasta, jolloin käyttölattian alla on ns. 
kiertoilman tila, josta lämpö pääsee nousemaan ylös. Lauteettoman sau-
nan korkeudeksi riittää esimerkiksi 2 200 mm.

Saunaan voi suunnitella avustetun löylynheittomekanismin. Siinä painik-
keesta painamalla tai narusta vetämällä saadaan löylyvettä tippumaan 
rei´itettyä putkea pitkin kiukaan päältä kiukaaseen. Kupariputki kestää 
kiukaan päällä parhaiten. Katkaisin voi tarvittaessa olla myös saunan 
ulkopuolella oven pielessä, jolloin useita kertoja saman päivän aikana 
oppilaita avustavat henkilöt kuten fysioterapeutit voivat auttaa löylyn 
heitossa ilman, että heidän tarvitsee itse kylpeä useasti saman päivän 
aikana. Tällöin katkaisin kannattaa sijoittaa niin ylös, että sitä ei vahin-
gossa tai kiusaamistarkoituksessa pysty painamaan.

Pesuhuoneissa tarvitaan tukitankoja. Tankojen on hyvä olla siirty-
misreitillä ovelta suihkun luo ja suihkulta mahdollisen saunan luo. 
Pystysuunnassa oleva suihkutanko, jossa käsisuihku sijaitsee, on syytä 
suunnitella myös tukitangoksi. Se voi olla noin 800 mm lattiasta lähtien 
aina seisovan aikuisen tarpeisiin saakka. Suihkun alle voidaan sijoittaa 
klaffimallinen suihkuistuin.

Matalalauteinen sauna.
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Pukuhuoneissa on varattava lattia-alaa oppilaan vakituisesti käyttämälle 
pyörätuolille tai kävelytelineelle sekä hygieniatuolille, jonka avulla hän 
siirtyy peseytymään. Penkkien alle on syytä mahtua pyörätuolia käyttä-
vän oppilaan jalkaterät, jotka lepäävät jalkalaudan päällä. Vaikeimmin 
liikuntavammaisten oppilaiden kohdalla riisumiseen ja pukeutumiseen 
tarvitaan hoitopöytää. Tällöin pitää pystyä tukeutumaan hoitohuoneen 
läheiseen sijaintiin. Pukuhuoneen seinälle tarvitaan kokovartalopeili.

Pesuhoitopöytä.

Käsinojallinen, etutuella varustettu suihkuistuin.

Sivu- ja korkeussuunnassa säädettävissä 
oleva suihkuistuin.
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WC-tilat, hoitohuone ja vaatehuolto
Esteettömien WC-tilojen suunnitteluun on olemassa runsaasti materiaa-
lia, jota ei tässä yhteydessä erikseen käsitellä. Omatoimisuuden kan-
nalta paras vaihtoehto on, että tehdään toiselta puolelta avustettavissa 
oleva esteetön WC sekä peilikuva kyseisestä WC-tilasta välittömään lä-
heisyyteen. Huomioitava on myös, että varustelu voidaan toteuttaa apu-
välinein kävelevien tai pyörätuolia käyttävän oppilaan tarpeista lähtien. 
Molempien käyttäjäryhmien huomioiminen samaan esteettömään WC-
tilaan vaatii alan asiantuntijan suunnitteluapua.

Hoitohuone varustetaan hoitopöydällä, nostolaitteen kattokiskoilla, 
suihkulla, seinälle kiinnitettävällä klaffimallisella suihkuistuimella sekä 
esteettömällä pesualtaalla. Hoitohuoneen läheisyydessä on hyvä olla 
vaatehuoltotila. Pienissä kouluissa voidaan toteuttaa hoitohuoneen ja es-
teettömän WC:n yhdistelmä, jolloin kyseisen tilan pinta-ala kasvaa vas-
taavasti.

Liikkumis- ja toimimisesteis-
ten oppilaiden WC-tilassa 
tarvittavia välineitä ja tarvik-
keita. Konduktiivisen ope-
tuksen seisomatuen avulla 
oppilas pääsee siirtymään 
tuetusti WC-istuimelta pesu-
altaalle.

Hoitohuone varustettuna 
sähköisesti säädettävällä 
WC-istuimella ja pesu-
altaalla.
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Kattokiskoon kiinnitettävä sähköllä toimiva nostolaite. Nostolaitteen kattokisko huonetilasta toiseen.

Hygienia- ja WC-istuimia. Vipukallistuksilla varustetut pesuallas ja peili. Saippua-
annostelijat pyörätuolinkäyttäjän ulottuvilla ja alla roska-
astia, jonne ylimääräiset tipat tipahtavat.
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Lepotilat
Peruskoululla tulee olla oppilaita varten valvottavissa oleva lepohuone. 
Lepohuone sijaitsee yleensä terveydenhoitotilojen yhteydessä. Erityistä 
tukea tarvitsevien oppilaiden koulumatka kuljetuksineen voi venyä pit-
käksi, jolloin levähdysaikaa tarvitaan päivittäin. Samoin oppilaan fyysi-
nen kunto voi vaatia siirtymisen esimerkiksi pyörätuolista makuuasen-
toon päivän aikana. Lisäksi kannattaa tutkia terapiatilojen ja lepotilan 
yhdistämistä, jolloin hoitopöytä voidaan varustaa tarvittavilla vuodevaat-
teilla. Myös opetustilan yhteyteen varattu leponurkkaus voi olla toimiva 
ratkaisu esimerkiksi esi- ja alkuopetuksen opetustiloissa sekä alaluok-
kien opetustiloissa.

Leponurkkaus.

Leposänky ja pituusmitta.
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Terveydenhoitotilat
Hyvä sijoituspaikka terveydenhoitotiloille on lepotilan, hoitohuoneen 
ja kuntoutuksen tilojen läheisyydessä. Hakeutuminen terveydenhoita-
jan luo on tehtävä vaivattomaksi. Tila voi toimia myös koululääkärin 
vastaanottotilana. Tilassa tarvitaan työpiste sekä käsinojallinen tuoli ja 
pöytätaso vastaanotolle tulevalle oppilaalle. Tila kalustetaan 900 mm le-
veällä hoitopöydällä, jääkaapilla lääkkeiden säilyttämistä varten sekä es-
teettömällä käsienpesualtaalla. Huoneen keskellä on oltava tilaa liikkua 
ja tutkia. Seinän viereen suunnitellaan pituuden ja painon mittaus. Näön 
testaaminen edellyttää 5 metrin esteetöntä näköyhteyttä. Kattokiskot va-
paan lattiatilan päältä hoitopöydän päälle mahdollistavat oppilaan nos-
ton kattonostimella.
 
Mikäli koulurakennukseen sijoitetaan kuraattorin ja psykologin palvelu-
ja, otetaan suunnittelussa huomioon seuraavat seikat:

• tilan sijoituspaikka on rauhallinen
• äänieristys on riittävä
• mahdolliset lasipinnat on varustettu sälekaihtimilla
• visuaalisesti rauhallinen ympäristö rakennetaan mm. ovellisilla säily-

tyskalusteilla sekä värisuunnittelulla
• tilassa on korkeussäädettävä pyörätuolilla liikkuvan oppilaan käyt-

töön soveltuva työtaso

Apuvälineiden varastointitilat 
Liikkumis- ja toimimisesteisellä oppilaalla saattaa olla koululla useita eri-
laisia henkilökohtaisia tuoleja ja liikkumisen apuvälineitä kuten kelattava 
pyörätuoli (manuaalituoli), sähköpyörätuoli, sähkömopo, suihkutuoli eli 
hygieniatuoli, työtuoli, kävelyteline, nostolaite sekä seisomateline.

Näiden välineiden varastointi on mitoitettava hankesuunnitelmassa. 
Varsinaisessa arkkitehtisuunnittelussa määritellään varastoinnille paikat. 
Sähkömopolle ja ulkona käytettävälle sähkö- ja kelattavalle pyörätuolil-
le hyvä sijoituspaikka on tuulikaapissa tai sen lähettyvillä. Suihkutuolin 
tarve on suurin hoitohuoneessa tai esteettömässä WC-tilassa, joiden yh-
teyteen tai lähettyville sen varastointi sopii. Työtuoli, kävelyteline sekä 
seisomateline ovat käytössä opetustiloissa, joiden yhteyteen varastointi 
on mitoitettava. Työtuoli ja kävelyteline ovat pulpetin yhteydessä ja sei-
somateline etäämmällä varastoituna. 

Varastot voivat olla käytävän levennyksiä tai opetustilan yhteydessä ole-
via varastoja. Mikäli rakennuksessa on oppilaan siirtoa varten kattokiskot 
nostolaitteineen, siirreltävää nostolaitetta ei tarvita. Mikäli kattokiskoja ei 
ole, tarvitaan tuolista toiseen siirtymistä varten siirreltävä nostolaite, jon-
ka varastointi on otettava huomioon tilasuunnittelussa. Suurin tarve nos-
tolaitteelle on sisäänkäynnin yhteydessä, opetustilassa sekä WC-tilassa ja 
hoitohuoneessa.
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Erilaisia pyörätuoleja ja seisomatuki.

Kelattava pyörätuoli taitettu kasaan 
säilytyksen ajaksi.

Sähkömopo. Kävelyteline.
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Hygieniatuoleja.

Seisomatelineitä.

Kiikku. Siirrettävä nostolaite.
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Opettajien ja avustavan henkilöstön työskentely-
tilat

Opettajalle on varattava opetustilaan ajanmukainen tietotekninen ja AV-
laitteisto. Säilytystilaa on oltava riittävästi, ja osan säilytystilasta on oltava 
lukollista.

Lisäksi opettajat tarvitsevat mahdollisuuden tietokone- sekä puhelintyös-
kentelyyn tiloissa, joissa oppilaat eivät työskentele. Luottamuksellisia pu-
helinkeskusteluja varten tulee olla äänieristetty tila. Työskentelytiloissa 
tulee olla lukollista säilytystilaa, joka on mitoitettu asiakirjakansioi-
den mukaisesti salassa pidettävien asiakirjojen säilyttämistä varten. 
Hallintotilojen yhteyteen tarvitaan neuvottelutilat erityistä tukea tarvit-
sevien oppilaiden vanhempien ja sidosryhmien sekä koulun väliseen 
yhteistyöhön.
 
Kaikille oppilaille soveltuvassa koulussa oppilaita ja opetusta avustavan 
henkilöstön tarve lisääntyy. Kyse on esimerkiksi koulunkäyntiavustajista, 
henkilökohtaisista avustajista tai hoitohenkilöstöstä. Suunnittelussa on 
otettava huomioon heidän tarpeet. 

Sosiaalitilat ja suojavaatteet
Henkilökunnalle tulee varata tilat peseytymiseen ja vaatteidensa vaih-
toon. Tiloissa on oltava mahdollisuus myös kuivattaa vaatteet. Tilojen 
on sijaittava siten, että ainakin liikunta- ja kädentaitojen opetuksen ti-
loista voi joustavasti käydä vaihtamassa vaatteet ilman, että oppilaiden 
valvonta heikentyy. Perusopetustilassa voi myös olla fyysistä toimintaa 
riippuen oppiaineista, opettajan käyttämästä opetusmenetelmästä sekä 
toteutettavasta kuntoutuksesta. Tällöin vaatteiden vaihdolle on tarvet-
ta. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksessa vaatteiden suo-
jaamisen ja vaihdon tarve on tavanomaista suurempaa. Ainakin käden 
taitojen opetustiloihin on varattava paikat sekä henkilökunnan että oppi-
laan suojavaatteille, kuten suojatakeille, riittävän pitkille essuille ja suoja- 
käsineille. 

Koulun henkilökunnalla on oltava tauko- ja ruokailupaikka. Suositeltavaa 
on, että tila on opetustilojen läheisyydessä ja että se on yhteinen koko 
koulun henkilökunnalle. Tilassa on oltava mahdollisuus säilyttää ja läm-
mittää ruokaa. Tilassa tulee olla riittävän suuri ilmoitustaulu, mutta tilaan 
ei sijoiteta työvälineitä. 

Hallinto- ja neuvottelutilat
Koulun hallintotilojen on tuettava organisaatiota sekä oltava helposti lä-
hestyttävissä myös apuvälinein liikuttaessa. Yhtenäisessä peruskoulussa 
hallinnon on tehtävä kaikkien oppilaiden opetuksen suunnittelussa ja 
toteuttamisessa yhteistyötä, jota lähellä toisiaan sijaitsevat tilat palvele-
vat. Hallinnon tiloihin tarvitaan myös neuvottelutila. Neuvottelutila on 
hyvä varustaa ajanmukaisella tvt-varustuksella. Mikäli hallinnon tilat ovat 
opetustilojen lähellä, helpottuu jokapäiväinen kanssakäyminen.
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Aamu- ja iltapäivätoiminnan tilat
Aamu- ja iltapäivätoiminnan, esiopetuksen sekä kuntoutuksen tilojen 
sijoittelulla voidaan saavuttaa synergiaa, joten ne on hyvä sijoittaa lä-
hekkäin tai tilat voivat toimia em. toiminnoissa yhdistettyinä ns. moni-
toimitiloina. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tiloihin kuuluvat leposängyt ja 
oleskelukalusteet, esimerkiksi säkkituolit ja sohvat sekä leikkinurkkaus 
esimerkiksi pehmeillä rakentelupalikoilla varustettuna. Tiloissa on hyvä 
olla nikkarointipiste, tietokone, soittimia sekä äänentoistolaitteet, joissa 
on myös kuulokemahdollisuus. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tiloihin si-
joitetusta esteettömästä minikeittiöstä hyötyvät myös kuntoutustoimin-
not. Työskentelytasoissa on hyvä olla korkeuden säätö.

Aamu- ja iltäpäivätoiminnan tila.
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Tilojen kalusteet ja varusteet
Kiinteät kalusteet ja varusteet

Kiinteät kalusteet ja varusteet, jotka kiinnitetään pysyvästi esimerkiksi ruu-
veilla tai pulteilla kiinni, sisältyvät yleensä rakennusurakkaan. Jokaisessa 
uudisrakennushankkeessa sekä peruskorjausten yhteydessä on varmis-
tettava, kuuluvatko taito- ja taideaineiden asennettavat koneet kiinto- vai 
irtokalusteisiin. Näitä ovat esimerkiksi astianpesukone, pyykinpesuko-
ne, kuivausrumpu, kuivauskaappi, savenpolttouuni sekä teknisen työn 
koneet. Lisäksi kiintokalusteisiin kuuluvat vaikeasti liikuntavammaisille 
oppilaille tarpeelliset kattokiskot. Oppilaiden hygienian hoitoon tarvitta-
vat astiat voidaan pestä ns. autoklaavilla, joka on pesukoneen tyyppinen 
kiinteä kone. Tarve koneelle voi ilmetä, mikäli alusastioita käyttäviä op-
pilaita on runsaasti.

Ainakin seuraaviin oppilaiden käyttämiin tiloihin tarvitaan kellot: opetus-
tiloihin, käytäville, ruokailutilaan, liikuntasaliin, aamu- ja iltapäivätoimin-
nan tilaan, terapiatiloihin, lepotiloihin, välituntipihalle ja saattopihalle. 
Kellotaulun on oltava halkaisijaltaan vähintään noin 500 mm, ja siinä on 
oltava selkeät numerot. Viisareiden on erotuttava selkeästi taustasta.

Mikäli hallinto- tai toimistotiloihin suunnitellaan sähköinen koputusjär-
jestelmä eli ns. liikennevalot, tulee painikkeet sijoittaa 800 mm:n korkeu- 
teen, jotta kaikki oppilaat ylettyvät niitä painamaan.

Irtaimet kalusteet ja varusteet
Irtaimet kalusteet ja varusteet ovat irrotettavia, siirreltäviä ja tarvittaessa 
mukaan otettavia. Irtokalusteet ovat käyttäjän hankittavia. Jo hankesuun-
nitteluvaiheessa käyttäjän on laadittava irtokalusteiden ja varusteiden 
hankintaohjelma kustannusarvioineen. Tämän laadinnan ajankohtaan 
vaikuttavat myös ylläpitäjän budjettiaikataulu sekä rakennushankkeen 
mahdollinen valtionrahoitus. Samanaikaisesti on tehtävä myös olemassa 
olevan irtaimen kaluston inventointi ja arvio sen käyttökelpoisuudesta.

5
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Fyysisen ympäristön vaatimukset 
huonokuuloisen oppilaan näkö- 
kulmasta
Opettaja Sari Tulonen, Bovallius-ammattiopisto Turku (entinen AURA-instituutti)

Yleistä
Kuulovamman varhainen toteaminen, kielen ja kuulon kuntoutus jo 
varhaislapsuudessa sekä erilaisten teknisten apuvälineiden kehitys mah-
dollistaa huonokuuloisen oppilaan opiskelun integroituna kuulevien 
kanssa. Opiskelua tukevat koulussa motivoitunut, opastettu ja koulutet-
tu henkilökunta, koulurakennuksen hyvä ääniympäristö ja eri yhteistyö-
tahojen vuorovaikutus.

Huonokuuloinen
Huonokuuloisena pidetään henkilöä, jolla on osittainen kuulovam-
ma ja joka kuulee puhetta ja pystyy kommunikoimaan puheella ja 
omalla kuulollaan kuulokojeen avulla huuliolukua apuna käyttäen. 
Normaalikuuloisuuden raja on 10 –20 desibeliä. Jos puhekuulon taso on 
laskenut noin 30 desibeliin, puhutaan sosiaalisen kuulemisen rajasta. 
Tällöin ihmisen on esimerkiksi vaikea seurata ja osallistua keskusteluun. 
Kun kuulotaso on 60 – 65 desibeliä, ihminen pystyy kuulemaan ja ym-
märtämään puheen noin metrin etäisyydeltä. Tätä kutsutaan puhekuulon 
rajaksi.

Kuuntelun apuvälineitä
Kuulokoje on huonokuuloiselle tärkeä henkilökohtainen apuväline. Se 
auttaa hyödyntämään jäljellä olevaa kuuloa, mutta ei tee kojeenkäyttä-
jästä normaalikuuloista. Kuulokoje vahvistaa puheen lisäksi myös ym-
päristön ääniä, mikä asettaa ympäristön kuulemisolosuhteille erityisiä 
vaatimuksia. Kuulovammaisella saattaa olla sisäkorvaistute, jolla stimu-
loidaan kuulohermoa sähköisesti sisäkorvan kautta ja synnytetään siten 
ääniaistimuksia. Sisäkorvaistute muuttaa äänen sähköiseksi signaaliksi, 
joka menee suoraan kuulohermoon. Tavallinen kuulokoje taas vahvistaa 
ääntä korvakäytävään.

Huonokuuloinen voi käyttää kuuntelemisen apuna erilaisia apuvälineitä. 
Osa apuvälineistä kulkee mukana, eivätkä ne vaadi erillistä asennusta. 
Tällaisia ovat FM-laite (frekvenssimodulaatiolaite) ja ryhmäkuuntelulai-
te (induktiosilmukka). FM-laite toimii paristoilla tai ladattavalla akulla. 

6
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Opettajalla on kaulassa kannettava lähetinmikrofoni ja oppilaalla vas-
taanotin. Oppilas voi kuunnella joko vastaanottimen kuulokkeilla tai 
käyttää kuulokojetta lisävahvistimena. FM-laite tuo lähetinmikrofonia 
käyttävän äänen suoraan kuulolaitteeseen, jolloin ympäristön häly ja 
kaiku haittaavat vähemmän.

Joskus FM-laitetta parempi vaihtoehto saattaa olla ryhmäkuuntelulaite. 
Siinä mikrofoneja on useampia ja vastaanotin ottaa signaalin suurem-
malta alueelta kuin FM-laite. Opiskelua varten on saatavilla infrapunava-
lolla toimivia äänensiirtolaitteita. Ne välittävät puheen huonokuuloiselle 
kuulokojeen T-asennon tai kuulokkeiden kautta. Mikäli oppilas käyttää 
kuulon apuvälineitä, kuten FM-laitetta, tulee opettajan saada opastusta 
niiden käyttämiseen.

Opetusjärjestelyt
Huonokuuloisen ja sisäkorvaistutetta käyttävän oppilaan kuulemis-
ta vaikeuttavat esimerkiksi kaikuisat opetustilat ja suuret opetusryh-
mät. Opetustiloissa kuuluvaa taustahälyä ovat esimerkiksi ilmastointi-
laitteesta tai loisteputkista aiheutuva hurina. Myös muiden oppilaiden 
ja ympäristön tuottamat äänet aiheuttavat huonokuuloiselle ongelmia. 
Huonokuuloisen oppilaan opiskelua voi helpottaa valitsemalla hänen 
opetusryhmälleen mahdollisimman äänettömän ja kaiuttoman opetusti-
lan sekä kiinnittämällä huomiota opetusryhmän kokoon ja opetusmene-
telmiin. Kaiuttomammaksi tilan saa käyttämällä akustiikkalevyjä.

Opetustilan valaistukseen tulee kiinnittää huomiota. Opetustilassa tulee 
olla riittävä yleisvalo ja tauluvalaistus. Opetustilaan tulevan valon tuli-
si kohdistua opettajan kasvoille. Oppilaan istumapaikka on hyvä valita 
opetustilan ikkunan puolelta, jolloin valo tulee oppilaan takaa opettajan 
kasvoille ja huulion seuraaminen on helpompaa. Oppilas voi myös tar-
vittaessa kääntyä katsomaan muiden oppilaiden huuliota. Jos oppilaalla 
on toispuoleinen kuulonalenema, tulee hänen istua niin, että parempi 
korva on opetusryhmään päin. Huomiota on kiinnitettävä myös valais-
tuksen suuntaan ja erilaisiin heijastaviin pintoihin. Puhujan takaa tulevaa 
kirkasta valoa tulee välttää.

Opettaja
Opettajan tulee muistaa puhua selkeästi ja aina kohti oppilaita. Hänen 
tulisi välttää seisomista ikkunan edessä, selin oppilaisiin tai liian kauka-
na oppilaista. Puhenopeuden tulee olla rauhallista, muttei liioiteltua, ja 
huulion tulee näkyä. Esimerkiksi parta tai käsi suun edessä vaikeuttaa 
huulion seuraamista. Puhujan pitää myös puhua riittävän kuuluvalla ää-
nellä. Pitää kuitenkin muistaa, että huutoääni säröytyy kuulokojeessa.

Opettajan tulee varmistaa, että huonokuuloinen oppilas on kuullut ja 
ymmärtänyt asiat myös meluisissa paikoissa, kuten retkillä ja tutustumis-
paikoilla. Tällaisissa paikoissa pitäisikin mahdolliset ohjeet antaa etukä-
teen tai oppilaan vieressä, koska esimerkiksi ulkona ja isoissa tiloissa 
ääni heikkenee. Opettajan on hyvä kiinnittää erityishuomiota työrauhaan 



51

ja taustamelun ehkäisyyn, koska taustamelun keskellä kuuleminen vai-
keutuu.

Huonokuuloisen oppilaan oppimista voi auttaa tekemällä tunnit mah-
dollisimman visuaalisiksi ja havainnollistamalla mahdollisimman paljon 
oppiainesta. Opettajan olisi hyvä antaa huonokuuloiselle ennen tuntia 
tuntirunko ja tunnin jälkeen muistiinpanot, jotta oppilaan ei tarvitse teh-
dä niitä samanaikaisesti opettajan puhuessa, koska tällöin oppilas ei voi 
seurata opettajan huuliota. Jos muistiinpanojen antaminen jälkikäteen 
ei ole mahdollista, tulee oppilaalle antaa riittävästi aikaa niiden tekemi-
seen.

Huomiota tulee kiinnittää myös siihen, että muut oppilaat puhuvat rau-
hallisesti ja selvin suunliikkein. FM-laitetta käytettäessä pitää lähettimen 
kiertää oppilaalta toiselle esimerkiksi läksyjä kuulusteltaessa. Jos lähet-
timen liikuttaminen tuntuu vaivalloiselta, voi opettaja toistaa oppilaiden 
vastaukset ja kysymykset.

Opetustilassa huonokuuloista oppilasta voi tukea myös muiden keinojen 
avulla. Opetusryhmässä on hyvä olla avustaja tai tukioppilas, joka selven-
tää huonokuuloiselle annetut ohjeet. Kielten opettajan tulisi antaa huono-
kuuloiselle oppilaalle opetuksen nauhat lainaksi kotiin. Huonokuuloisen 
oppilaan jäljellä olevaa kuuloa tulisi suojella. Esimerkiksi teknisen työn 
opetuksessa huolehditaan siitä, että oppilas käyttää kuulonsuojaimia. 
Jos oppilas käyttää opiskelutulkkia, varataan hänelle paikka opetustilan 
edestä.

Lopuksi
Huonokuuloinen oppilas opetusryhmässä voi muuttaa kaikkien opiske-
lun miellyttävämmäksi. Muut oppilaat saattavat opiskella hiljaisemmin 
ja rauhallisemmin, koska huonokuuloinen oppilas vaatii sitä. Opettaja 
toivottavasti muuttaa opetustapaansa visuaalisemmaksi, mikä voi auttaa 
muidenkin oppilaiden oppimista. Kaikkien on mukavampaa opiskella 
pienemmässä ryhmässä ja taustameluttomassa ympäristössä.
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7
Näkeminen ja toimiva ympäristö 
Opetusneuvos Jouni Onnela

Yleistä
Jokaisella meillä on erilaisia kokemuksia ympäristötekijöiden vaikutuk-
sista liikkumisessa ja toimimisessa. ”Tyhjään astumisia”, kompastumisia, 
häikäistymistä tai vaikkapa päin lasia tai peiliä kävelemistä sattuu lähes 
kaikille. Näin ollen ei liene ihme, että erityisesti näitä kokevat ne, joil-
la näkö on heikentynyt mm. näkövamman tai sairauden myötä. Kaikki 
käyttäjät huomioon ottavalla suunnittelulla voidaan luoda kaikille toimi-
vaa ja viihtyisää ympäristöä – usein ilman erityisiä lisäkustannuksia.

Ympäristön kuvan rehellisyys tärkeää 
Ympäristön hahmottamisen ja liikkumisen ohjautuvuuden kannalta 
Design for All -periaatteiden mukaisesti tehty uusien tilojen suunnittelu 
on välttämätöntä. Tässä vaiheessa kustannusvaikutuksetkin ovat yleen-
sä vähäisiä verrattuna jälkeenpäin tehtäviin korjauksiin. Myös vanhoja 
rakennuksia, ulkoympäristöjä tai sisustuksia uusittaessa voidaan toimin-
taympäristöä heikkonäköisten ja sokeiden henkilöiden kannalta pa-
rantaa. Pääasiallinen käyttäjäryhmä tulee muutoinkin ottaa huomioon. 
Tarvitsevathan lapset ja aikuiset mm. vähän erilaista mitoitusta.

Ympäristö hahmottuu pääosin värien, valojen ja kontrastien yhteisvaiku-
tuksena syntyvästä näkymästä. Tämän näkymän tulisi olla mahdollisim-
man ”rehellinen” eli ympäristön tulisi näyttää siltä, mitä se on. Välttämällä 
häikäisevää valaistusta, kontrasteja, peilejä ja läpinäkyviä lasipintoja voi-
daan helpottaa heikkonäköisten henkilöiden ympäristön ja tilojen hah-
mottamista. Sokean henkilön kannalta orientoitumista ja liikkumista sekä 
sisä- että ulkotiloissa helpottavat mm. rakenteellinen selkeys sekä pinta-
materiaalien käytön ja kalusteiden sijoittelun loogisuus.

Toimivan ympäristön osatekijöitä
Näkeminen ja siinä esiintyvät ongelmat ovat varsin monimutkaisia ja hy-
vin yksilöllisiä, joten kaikille optimaalisen hyvää ympäristöä ei voida 
tehdä, mutta pahimmat virheet voidaan välttää hyvällä suunnittelulla ja 
toteutuksella. Seuraavassa käsitellään lyhyesti virikkeitä antaen niitä osa-
alueita, jotka vaikuttavat oleellisella tavalla ympäristön hahmottamiseen 
ja sitä kautta liikkumiseen ja toimintaan. Näitä tekijöitä ovat mm:
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• rakenteet ja pintamateriaalit
• valaistus, värit ja kontrastit  
• akustiset olosuhteet ja äänilähteet
• kalustaminen sekä tuoksut.

Rakenteilla ja pintamateriaaleilla suuri vaikutus
Tilojen rakentamisessa, peruskorjauksessa ja jo rakenteita suunnitelta-
essa voidaan ottaa huomioon myös vaikeasti heikkonäköiset ja sokeat 
henkilöt. Rakennuksen pohjapiirustuksen selkeys, tilojen ja kulkuväyli-
en sijoittelu, rakenteet ja pintamateriaalit auttavat hahmottamaan liikku-
misympäristöä ja orientoitumista siinä. 

Käytävä- ja aulatiloissa huomio kannattaa kiinnittää oviin, ikkunoi-
hin ja portaikkoihin sekä kulkuväyliin. Ovet voivat avautua käytävältä 
huoneen sisälle, jolloin avonaisiin oviin törmäämistä voidaan ehkäistä. 
Huonekoko luonnollisesti ratkaisee, onko sisään avautuminen mahdol-
lista. Kulkureitille avautuvaan oveen voidaan laittaa ovipumppu, joka 
sulkee aina oven automaattisesti.

Värit ja kontrastit hyvän ympäristön elementteinä
Tilan hahmottamisen kannalta hyvin tärkeitä ovat kontrastit eli miten 
eri kohteet erottuvat toisistaan. Kontrastit syntyvät värien käytöstä yh-
dessä valaistuksen kanssa. Erityisesti julkisessa rakentamisessa saatetaan 
suosia hyvin vaaleaa ja kontrastitonta ympäristöä, mikä heikkonäköisen 
kannalta saattaa olla hyvin ongelmallista. Tyylikkäällä värien ja värikont-
rastien käytöllä sekä hyvin suunnitellulla valaistuksella voidaan kuiten-
kin luoda miellyttävä ja samalla eri kohteet hyvin esiintuova ympäristö.
 
Lattian ja seinän erottuminen toisistaan on oleellista tilan hahmottami-
seksi näköjäänteellä (jäljellä olevalla näöllä). Se voidaan tehdä asenta-
malla tummat lattialistat seinien alaosaan, jos sekä seinissä että lattiassa 
on käytetty vaaleahkoja värisävyjä. Kontrastiero voidaan luoda myös lat-
tian ja seinän värivalinnoilla. Ovi erottuu seinästä, kun käytetään tummia 
ovilistoja tai ovi maalataan osin tai kokonaan värillä, joka luo selkeän 
kontrastin seinään. Oven vedinpuolen ja vetimen tulee erottua ohjaa-
maan oven avaussuunnan näkemistä.

Valaistuksella ympäristö näkyväksi
Valaistuksen suunnittelussa tulee kiinnittää huomio sekä yleis- että koh-
devalaistukseen. Kokemus näkemisolosuhteista ja ympäristön miellyttä-
vyydestä syntyy valaistuksen, värien ja kontrastien yhteisvaikutuksesta. 
Koeasennukset valaistusta toteutettaessa ovatkin suositeltavia ennen lo-
pullisia ratkaisuja. Valaistuksen riittävyys, suuntaaminen, voimakkuus-
erot ja laatu (sävyt) ovat tekijöitä, jotka valaistuksen osalta vaikuttavat 
näkemiseen.
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Vähennä häikäisyä

Ikkuna suoraan käytävän päässä aiheuttaa usein häikäisyä. Luonnonvaloa 
antava ikkuna voidaankin sijoittaa esimerkiksi käytävän päässä olevan 
erkkerin sivuille, käytävän kulman taakse tai käyttämällä kattoikkunaa. 
Pohjoiseen tummaan kuusimetsään suuntautuva ikkuna ei ole lainkaan 
niin ongelmallinen kuin etelään suoraan aurinkoon katsova ikkuna. 
Häikäisyä ikkunasta voidaan estää tarvittaessa kaihtimella tai verholla.
 
Häikäisyä ehkäistään sijoittamalla ja kohdistamalla valaisimet niin, ettei 
valo kohdistu kirkkaana suoraan silmiin. Loisteputkivalaisimissa voidaan 
käyttää ristikkoritilöitä. Osittaisella epäsuoralla seinän tai katon kautta 
heijastuvalla valolla voidaan näkemistä usein parantaa ja tasoittaa valais-
tuksen voimakkuuseroja huonetilassa. Valaisimilla, jotka antavat valoa 
sekä ylös että alas, luodaan monesti myös viihtyisyyttä. Liian voimakas 
katon kautta heijastuva epäsuora valaistus saattaa kuitenkin hävittää var-
jot ja vaikeuttaa näin näkemistä. 

Haittaavia valon heijastumia vältetään käyttämällä harkitusti voimakkaas-
ti valaistuja vaaleita ja kiiltäviä pintoja (seinät, lattia). Murretuilla väreillä, 
mattapinnoilla, valojen kohdistuksilla sekä mm. kiiltämättömillä lattiava-
hoilla ongelmaa voidaan vähentää. Tietokonenäyttöjen heijastumia voi-
daan vähentää työpisteiden asettelulla, epäsuoralla valaistuksella sekä 
sälekaihtimilla ja verhoilla ikkunoissa.

Ulkoympäristöjen suunnittelussa pätevät suurin piirtein samat perus-
säännöt kuin sisätiloissa. Pihaympäristössä matalalla valaistuksella yh-
dessä häikäisemättömän yleisvalaistuksen kanssa voidaan luoda tyylikäs 
ja samalla hyvin hahmotettava ympäristö. Keskeisten alueiden, kuten 
kulkuväylien risteyksien tai oven edustojen hyvä valaiseminen helpottaa 
niiden löytämistä ja niissä liikkumista. 

Alhaalta maahan tai lattiaan upotetuista valaisimista tuleva valo on useim-
miten häikäisevä tai muutoin harhaanjohtava ja tekee heikkonäköisen 
liikkumisen epävarmaksi. Myös voimakkaiden valonheittimien käyttöön 
ja asentamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Ulkovalaistuksessa 
valonlähteetkin voivat näkyä, mutta ei häikäisevästi niin kuin valitetta-
van usein on tilanne. Tällöinhän itse pääasian eli ympäristön hahmotta-
minen vaikeutuu.

Vähennä törmäys- ja putoamisvaaraa rakentein ja kontrastein

Pylväiden, kaiteiden, kalusteiden ja muiden vastaavien kohteiden on 
hyvä erottua kontrastina taustastaan (tumma/vaalea). Törmäysvaaraa 
voidaan vähentää pylväiden ja muiden rakenteiden huolellisella sijoit-
telulla.

Portaikot tulee pyrkiä sijoittamaan turvallisesti putoamisvaaran vähen-
tämiseksi. Suoraan kulkureitillä alaspäin lähtevät portaat voivat olla 
vaarallisia. Portaikko kulkureitin sivulla tai suorakulmassa kulkureittiin 
nähden vähentää riskejä. Yläpäähän ensimmäisen portaan eteen samoin 
kuin alapäähän viimeisen portaan jälkeiselle tasanteelle on hyvä lait-
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taa värein kontrastivyöhyke, joka varoittaa heikkonäköistä portaikosta. 
Käyttämällä nupupintaista laattaa tai vastaavaa, sama kontrastivyöhyke 
varoittaa myös sokeaa liikkujaa. Jokaisen portaan etureunaan tulee lait-
taa kontrastikaista. Tähän tarkoitukseen sopii liukuestetarra, jonka väri 
on kontrastissa portaan väriin. Kaiteet portaikon kummallakin sivulla 
antavat tukea. Niihin voidaan sijoittaa myös valaistusta.

Luo hyviä kulkureittejä

Kulkureitin pintamateriaalin muutokset yhdessä kontrastivärien käytön 
kanssa ohjaavat liikkumista sekä ulko- että sisätiloissa. Vaarasta tai rei-
tin muutoksesta varoittaa profiililtaan erilainen pintamateriaali. Lattian 
pintaan voidaan myös kiinnittää saumalista tai liukuestetarranauha, joka 
koholla olevana tuntuu sekä jalan alla että sokean kepissä. Pysyvämmin 
ja tyylikkäämmin tämä sama voidaan tehdä vaihtamalla kulkureitin lat-
tiaan laattarivi karkeapintaiseksi. Erityinen tarve ohjaavaan raitaan on 
pitkillä reiteillä, joissa ei voida tukeutua muuhun sivulla olevaan linjaan, 
kuten seinään. 

Ulkotiloissa on myös mahdollista käyttää pinnaltaan erilaisia laatta- ja 
kivimateriaaleja, soraa tai hiekkaa sekä nurmikoita. Kulkureittien risteys-
kohdat voidaan saada turvallisemmiksi varoittavin ja ohjaavin materiaali-
muutoksin. Mm. koulujen ja ja muiden keskusten laajat päällystetyt piha-
alueet ovat usein ongelmallisia suunnistautumisen kannalta. Huolellisella 
suunnittelulla voidaan kuitenkin saada kulkua ohjaavia linjoja esimerkik-
si jalan alla tai valkoisella kepillä havaittavaksi vaikkapa ovelle.

Tee valaistus monikäyttöiseksi

Valaistuksen hyvät säätömahdollisuudet antavat mahdollisuuden ottaa 
huomioon yksilölliset valontarpeet. Säätömahdollisuuksia saadaan por-
taattomilla valaistussäätimillä, erillisillä katkaisimilla säädettävillä valai-
sinryhmillä sekä hankkimalla narukatkaisimella varustettuja valaisimia, 
joissa voidaan ylä- ja alavaloa säätää erikseen valaisinkohtaisesti.

Ohjaavaa valaistusta luodaan asentamalla häikäisemättömiä valaisimia ja 
valaisinrivejä sopivasti kulkureitille. Valaisinjuova katossa, portaikon sei-
nässä tai kaiteessa toimii ohjaavana. Kiinteä valaisin keskeisellä paikalla 
tai valaistu kohde, vaikkapa taideteos, voi toimia suuntaa antavana ma-
jakkana. Monilla lähes sokeillakin on valoa aistivaa näköä, jonka avulla 
on mahdollisuus suunnistautua erilaisia valolähteitä hyödyntäen.

Kohdevalaistuksen tarve on hyvin yksilöllistä eikä poista yleensä yleis-
valaistuksen tarvetta. Yleisvalaistuksessa silmän ei tarvitse katsetta lii-
kuteltaessa jatkuvasti mukautua valaistuseroon. Heikentyneellä näöllä 
työskenneltäessä kohdevalaisin on usein hyvin lähellä, joten lampun ei 
tulisi kuumentua. Erikoisvalaisimia, myös suurennuslasilla varustettuja, 
on saatavilla runsaasti erilaisiin tarpeisiin.
 



56

Äänilähteet, akustiset olosuhteet ja tuoksut 
orientoitumisen tukena

Sokeiden ja vaikeasti heikkonäköisten henkilöiden suunnistautumista 
helpottavat erilaiset äänilähteet ja akustisten olosuhteiden muutokset. 
Suuntaa antavana äänimajakkana voi toimia sitä varten asennettu nak-
suva tai piippaava laite; käytössä oleva ääni voi olla myös näitä miel-
lyttävämpää, esimerkiksi linnunlaulua tai veden lirinää suihkulähteestä. 
Ohjaava ääni voi tulla luonnosta esimerkiksi puron solinana. Kadulla se 
voi olla musiikkiliikkeestä kantautuva rock. Äänilähteitä on suunnatto-
masti, ja niitä voidaan suunnitella tarpeellisiin kohtiin.

Tottunut kuulonkäyttäjä oppii hyödyntämään akustisten olosuhteiden 
muutoksia liikkuessaan. Taitavimmat sokeat liikkujat voivat kuulla kape-
an pylvään tai puun rungon kulkureitin viereltä kaikuna sormien nap-
sautuksille. Kuulonkäyttöä eri tilojen ja kohteiden hahmottamiseen sekä 
eteen tulevan esteen havaitsemiseen voi harjoitella ja siinä voi kehittyä. 
Ympäristöjen ja tilojen suunnittelussa kuulonkäytön mahdollisuudet oh-
jaavana tekijänä kannattaa ottaa huomioon.

Hälyäänien välttäminen on kuulolaitetta käyttävien kannalta oleellista. 
Runkoääninä melun välittymistä vähennetään tekemällä runkoraken-
teisiin katkaisevia saumakohtia. Pintamateriaaleilla ja kelluvilla lattioilla 
voidaan vähentää häiritsevää kopinaa, kaikua ja muuta puhetaajuuden 
ulkopuolella olevaa hälyä; kaikua taas mm. akustiikkalevyillä. 

Samalla tavalla kuin akustiset olosuhteet voivat myös hajut ja tuoksut 
vaihdella eri tiloissa. Niitä voi käyttää liikkumisessa hyväksi, jos suunta-
vaistossa on puutteita. Tuoksuja voidaan käyttää tietoisesti hyväksi tiloja 
ja pihaympäristöjä suunniteltaessa.

Kalusteet ja sisustus
Koulussa sisustaminen joudutaan tekemään pääosin mahdollisimman 
hyvin kaikille näkövammaisille oppilaille sopivaksi. Esimerkiksi kaap-
pien ovijaon tulisi näkyä kontrasteina, samoin ovien vetimien. Ovijako 
saadaan näkyviin mm. ovien erivärisillä reunalistoilla. Kontrasteja luo-
valla sisustusvärien käytöllä (seinät, katto, lattia, kalusteet, matot ja muu 
varustus) ja siihen sopivalla valaistuksella saadaan hyvä toimintaympä-
ristö. 

Kalusteiden sijoittelulla ja matoilla luodaan sisätiloissa selkeitä kulku-
väyliä. Kattovalaisimien ja muiden vastaavien sijoitteluun ja korkeuteen 
kannattaa kiinnittää huomiota. Tutussa ympäristössä useimmat sokeat 
henkilöt eivät käytä eivätkä tarvitse valkoista keppiä. Hyvin suunnitellul-
la sisustuksella ja oikealla kalusteiden sijoittelulla törmäysvaaraa voidaan 
vähentää ja liikkuminen tiloissa voidaan tehdä selkeäksi ja helpoksi. 
Hyvässä ja mahdollisimman esteettömässä kouluympäristössä voidaan 
opetustilanteissa tehdä helpommin myös yksilölliset ratkaisut oppilaan 
tarpeiden mukaan.
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8
Sähkösuunnittelu

Esteettömissä koulurakennuksissa sähkösuunnittelijan tulee tietää varus-
tamiseen liittyvät erityistarpeet. Sähkösuunnittelussa määritellään tilojen 
sähkö- ja TVT-rasioiden sijainnit. Pääsääntöisesti rasiat sijoitetaan seinälle 
pöytäpinnan korkeudella kulkevaan sähkökouruun. Rasioiden jakovälin 
tulee opetustiloissa olla riittävän tiheä, jotta muunneltavuus oppilaiden 
työskentelytasojen osalta on myöhemmin mahdollista. Minimivälinä voi-
daan pitää aktiivista toimintaa sisältävissä huonetiloissa 4 metriä. Lisäksi 
opetustilojen keskellä olevien työskentelypisteiden sähkönsaanti ilman 
jatkojohtoja on turvattava, jotta erilaisten sähköllä toimivien apuvälinei-
den ja kohdevalaisimien turvallinen käyttö on mahdollista. Hyvä ratkaisu 
on sähkön tuonti katon kautta työpisteille.
 
Liikkumis- ja toimimisesteisiä oppilaita varten sähkösuunnittelussa on 
otettava huomioon ympäristönhallintalaitteiden vastaanottovalmius. 
Näitä tarpeita varten tulee ennakoida paikat, joihin sähkömoottori voi-
daan asentaa. Sähkösuunnitelmassa esimerkiksi valittujen ovien ja ikku-
noiden yläpuolelle suunnitellaan sähkörasiat. 

Kohteissa, joissa koulun yhteydessä on oppilaskoti, tarvitaan liikkumis- 
ja toimimisesteisille oppilaille suunniteltu avustajan kutsujärjestelmä. 
Hälytys on syytä pystyä tekemään kaikista märkätiloista, esteettömistä 
wc-tiloista sekä asuinhuoneista. Hälytys tapahtuu esimerkiksi painik-
keesta painamalla tai narukytkimestä vetämällä. Kytkimen sopiva sijoi-
tuspaikka on esimerkiksi WC-istuimen/suihkun yhteydessä ja asuinhuo-
neen sängyn yhteydessä. Lisäksi käytössä on esimerkiksi lattialle sijoi-
tettavia painikkeita kaatumisvahinkoja varten. Asuntoloissa hälytyksen 
vastaanotto on perinteisesti ollut tilassa, jossa esimerkiksi yöhoitaja val-
voo. Kuitenkin parempia ovat järjestelmät, joissa avustavalla henkilöllä 
on mukanaan vastaanotin tai matkapuhelin, johon hälytys tulee.
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1  Johdanto
Tervaväylän koulu (www.tervavayla.fi) on 1.1.2007 toimintansa aloit-
tanut valtion ylläpitämä erityiskoulu sekä kehittämis- ja palvelukeskus 
(Valteri-koulu), joka sijaitsee Oulussa. Koulu syntyi kahden valtion yleis-
sivistävän oppilaitoksen yhdistyttyä. Tästä johtuen se toimii kahdessa 
yksikössä: Lohipadon ja Merikartanon yksikössä. Molempien toiminto-
jen historia erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten parissa on yli 
satavuotinen. Lohipadon yksikkö on keskittynyt liikuntavammaisten ja 
neurologisesti sairaiden lasten ja nuorten opetukseen, kuntoutukseen 
ja hoitoon. Merikartanon yksikkö on keskittynyt kuulovammaisten, kie-
lihäiriöisten sekä autismin kirjoon kuuluvien oppilaiden opetukseen, 
kuntoutukseen ja hoitoon. Koulun tehtävinä ovat myös erityistä tukea 
tarvitsevien oppilaiden tukeminen heidän lähikouluissaan sekä alan 
kehittämistyö. Toiminta-alueena on ensisijaisesti Oulun, Lapin ja Länsi-
Suomen läänit. Tässä tapausesimerkissä tarkoitettu Lohipadon yksikön 
uudisrakennus Myllytullinkadulla korvaa Lohipadon vanhojen kiinteistö-
jen käytön Koskitiellä vuoden 2009 syyslukukauden aikana.

Tämä tapausesimerkki on kirjoitettu Tervaväylän koulun Lohipadon yk-
sikön uudisrakennushankkeesta saatujen kokemusten perusteella. Sen 
avulla pyritään auttamaan vaikeasti liikuntavammaisten tilojen suunnit-
telussa käyttäjiä sekä suunnittelijoita. Esimerkki käsittelee uudisraken-
tamista käyttäjän projektin hallinnan sekä suunnittelun näkökulmasta. 
Se koostuu hankesuunnitelmasta, asemakaavan muutostyöstä sekä var-
sinaisen suunnittelun vaiheista.

Uudisrakennushanke on vaativa prosessi. Siinä on runsaasti toimijoita, 
joiden on tehtävä hyvää yhteistyötä pitkän hankkeen ajan. Eri osapuol-
ten tulee myös antaa riittävästi aikaa hankkeelle. Prosessissa joudutaan 
tekemään runsaasti kompromisseja eri tavoitteiden välillä sekä priori-
soimaan asioita keskenään. Lisäksi erityistä tukea vaativien oppilaiden 
tilojen suunnittelu itsessään vaatii jo paljon.

Tervaväylän koulun Lohipadon yksikön uudisrakennushankkeessa py-
rittiin tekemään kustannustietoisesti hyvät tilat monivammaisten oppi-
laiden esi-, perus- ja lisäopetukseen, kuntoutukseen, tutkimukseen sekä 
asumispalveluun. Lisäksi uudisrakennuksessa sijaitsevat toimisto-, neu-
vottelu- ja ruoanvalmistustilat.

Ensimmäiset ajatukset Lohipadon uusista tiloista syntyivät vuosituhannen 
vaihteessa. Rahoitus hankkeelle varmistui syksyllä 2006. Suunnitteluvaihe 
ajoittui korkeasuhdanteen huippuvuosille 2006 –2007. Hankkeessa oli 
kustannuspaineita, jotka vaikuttivat suunnitteluun. Rakentamisvaiheessa 
vuosina 2008 –2009 suhdanne kääntyi laskuun.  

TERVAVÄYLÄN KOULUN LOHIPADON 
YKSIKÖN UUDISRAKENNUSHANKE
Projektipäällikkö Ossi Helander
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Hankkeen rakennuttajana toimi Senaatti-kiinteistöt. Tilatarvekartoituksen 
teki Haahtela-kehitys Oy ja hankesuunnitelman laati arkkitehtitoimisto 
Raila ja Tapio Rönkönharju Oy. Varsinaisesta suunnittelusta vastasi Linja-
arkkitehdit Oy ja pääurakoinnista Peab Seacon Oy.

2  Uudisrakennushankkeen  
  lähtökohdat ja organisaatio

Tervaväylän koulun Lohipadon yksikön uudisrakennushankkeessa peda-
gogisina ja kuntouttavina lähtökohtina olivat konduktiivinen opetus, jota 
koulussa on muokattu käsitteellä kuntouttava arki. Lisäksi Lohipadolla 
on käytössä mm. montessoriopetusta, Sherborne-liikuntamenetelmää 
sekä sensorisen integraation (SI) muotoja. Toiminnallisia ratkaisuja oli-
vat opetuksen toteuttaminen tiimeittäin pariopetustiloissa, lääkinnällisen 
kuntoutuksen eli terapian tilojen sijoittaminen opetuksen tilojen lähei-
syyteen, taito- ja taideaineiden opetustilojen keskittäminen ja monitoimi-
tilan rakentaminen taito- ja taideaineisiin. Tiloista tehtiin muunneltavia. 
Neuvottelutiloissa on siirtoseinät. Lähes kaikki irtokalusteet varustettiin 
rullilla, jolloin ne ovat siirrettävissä. Henkilökunnan taukotilat keskitet-
tiin palvelemaan koko henkilökuntaa siten, että ne sijoitettiin nelikerrok-
sisessa rakennuksessa joka toiseen kerrokseen eli ruokalan yhteyteen 
ensimmäiseen kerrokseen sekä opetustilojen yhteyteen kolmanteen ker-
rokseen. Taukotiloihin ei suunniteltu työvälineitä eikä toisaalta työpis-
teiden yhteyteen lepotiloja. Tervaväylän koulun molempien yksiköiden 
ruoan valmistus keskitettiin uudisrakennukseen, samoin palvelukeskus-
työhön tarvittava ohjaustoiminnan keskus.

2.1 Suunnittelun vaiheet
Uudisrakennushanke muodostui hankesuunnitelmasta sekä varsinaises-
ta suunnittelusta. Hankesuunnittelija valittiin hankkeen alussa kilpailu-
menettelyn jälkeen, ja varsinainen pääsuunnittelija kilpailutettiin hanke-
suunnitelman valmistuttua. Hankesuunnitelman ja varsinaisen suunnitte-
lun tekijöiksi valittiin eri arkkitehtitoimistot.  

Varsinainen arkkitehtisuunnittelu jakaantui eri vaiheisiin seuraavasti: ra-
kennussuunnittelu, ehdotussuunnittelu (L1), luonnossuunnittelu (L2), 
rakennuslupavaihe, toteutussuunnittelu (T), urakkalaskenta, rakennus-
aikaiset tehtävät, opaste- ja irtokalustesuunnittelu sekä käyttöönotto.

2.2 Hankkeen toimijat
Hankkeen toimijat määriteltiin seuraavasti:

Rakennuttaja
Uudisrakennushankkeessa tulevan kiinteistön omistaja toimii rakennut-
tajana. Se ylläpitää kiinteistöä pitkällä aikavälillä. Rakennuttaja voi aset-
taa kohteelle tavoitteita kuten kustannustietoinen suunnittelu, laadukas 
lopputulos, tilojen korkeat käyttöasteet, muunneltava, pitkän elinkaaren 
ja kestävän kehityksen mukainen, energiankulutuksen huomioiva sekä 
sijainniltaan hyvä. Tervaväylän koulun Lohipadon yksikön rakennutta-
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jana toimi Senaatti-kiinteistöt. Rakennuttajasta käytetään myös nimitystä 
tilaaja. 

Rakennuttajakonsultti
Rakennuttaja voi palkata itselleen ns. rakennuttajakonsultin hoitamaan 
käytännössä hankkeen johtamisen. Konsulttiyritykset ovat markkinahin-
noin kilpailevia yksityisiä yrityksiä. Lohipadon yksikön rakennuttajakon-
sulttina toimi Pöyry CM Oy.

Suunnittelijat
Rakennuttaja kilpailutti ja valitsi hankkeeseen suunnittelijat. Pääsuunnit- 
telijana toimi arkkitehti. Muita suunnittelijoita olivat rakennesuunnitte-
lija, LVI-suunnittelija ja sähkösuunnittelija. Lisäksi hankkeessa käytettiin 
rakennusautomaation suunnittelijaa, pihasuunnittelijaa, liikennesuunnit-
telijaa, AV-suunnittelijaa sekä irtokalustesuunnittelijaa.

Käyttäjä
Käyttäjällä tarkoitetaan niitä toimijoita, jotka uudessa rakennuksessa sen 
valmistuttua työskentelevät. Koulurakentamisessa he ovat oppilaat, hen-
kilökunta sekä ympäröivän yhteiskunnan koulutilojen käyttäjät. Käyttäjä 
voi olla vuokrasuhteessa rakennuttajaan. Koulutoimen uudisrakennus-
hankkeissa käyttäjän edustajana toimii hallinnollinen virkamies eli reh-
tori. Tervaväylän koulun Lohipadon yksikön uudisrakennushankkeessa 
voitiin lisäksi hankkeeseen palkata projektipäällikkö, jonka tehtävänä oli 
olla mukana hankkeen käytännön suunnittelutyössä ja esitellä asiat reh-
torille. Projektipäällikkönä toimi koulun pitkäaikainen erityisluokanopet-
taja. Tärkeää on, että käyttäjän edustajilla on riittävästi aikaa hankkeelle 
sekä erityisryhmien tilojen osalta tietämystä ja kokemusta niiden käyt-
tötarkoituksesta erityispiirteineen. Hankesuunnittelutyön aikana käyttäjä 
organisoitui moniammatilliseksi työryhmäksi, jossa oli jäseniä opetukses-
ta, kuntoutuksesta, hoidosta ja kiinteistönhuollosta. Varsinaisen suunnit-
telun aikana hankkeessa työskentelivät yhdyshenkilöt eri toimialoilta.

Ohjausryhmä
Hankkeen ohjausryhmä muodostui seuraavista toimijoista: rakennut-
tajan edustajat, rakennuttajakonsultti, pääsuunnittelija sekä käyttäjän 
edustajat. Ohjausryhmä kokoontui keskimäärin joka toinen kuukausi. 
Kokoonkutsujana toimi rakennuttajakonsultti.

Kaavoitustyö
Hanke vaati yhteistyötä Oulun kaupungin teknisen keskuksen ja asema-
kaavoituksen kanssa. Hankkeella oli vaikutuksia ympäristöön, joten sii-
nä jouduttiin tekemään muutos olemassa olevaan asemakaavaan. Tässä 
työssä perustettiin asemakaavan muutoksen ohjausryhmä, joka toimi 
hankesuunnitelman etenemisen kanssa yhtä aikaa. Työ kesti yli vuoden 
ennen varsinaisen suunnittelun alkamista. Ohjausryhmän muodostivat 
edustajat seuraavista Oulun kaupungin toimialoista: asemakaavoitus, 
maa- ja mittaus, katu- ja viherpalvelut, tilapalvelut, rakennusvalvonta, 
vesilaitos, energialaitos sekä opetusvirasto. Lisäksi työryhmään kuului 
rakennuttajan sekä käyttäjän edustajat. Mukana voi tarvittaessa olla myös 
naapuruston edustus.
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3  Hankesuunnitelma

3.1  Tilaohjelma
Rakennuttaja valitsi hankkeeseen hankesuunnittelijaksi koulun toimin-
nan hyvin tuntevan arkkitehtitoimiston sekä erillistä tilatarvekartoitusta 
tekemään konsulttitoimiston. Tilatarvekartoituksesta käytetään myös ni-
mitystä tilaohjelma. Kartoituksessa lasketaan ja arvioidaan tarvittavan ti-
lan määrät neliömetreinä. Tarvittavaa pinta-alaa määritettäessä laskettiin 
eri tilojen käyttö tunteina viikossa, mistä saatiin tiloille käyttöasteet. Näin 
varmistettiin, että eri toiminnot mahtuivat lukujärjestyksen mukaisesti ti-
loihin. Lisäksi näin löytyi tiloja, joita käytetään varsinaiseen toimintaansa 
vähän. Yhdistämällä toimintoja tuntien mukaisesti samoihin tiloihin saa-
daan käyttöastetta kyseisessä tilassa nostettua ja tilaohjelmaa pienennet-
tyä tai resurssia kohdennettua muihin tarpeisiin hankkeessa. Käyttäjällä 
on hankkeen tässä vaiheessa runsaasti toiveita sekä odotuksia, joihin 
käyttöastetietoja on hyvä suhteuttaa. 

Lohipadon yksikön tilatarvekartoituksessa synergiaa löytyi kotitalouden 
opetustilan ja oppilaskodin ruokailutilan yhdistämisestä, kuvataiteen ja 
tekstiilityön opetustilojen yhdistämisestä, fysiikka-kemian opetustilan 
sekä yhden perusopetustilan yhdistämisestä, fysioterapiatilan ja liikunta-
salin päätynä toimivan näyttämön yhdistämisestä sekä oppilaskodin va-
paa-ajantilan ja päivittäin koulukuljetuksessa olevien oppilaiden aamu- 
ja iltapäivätoiminnan tilojen yhdistämisestä. Toimintaterapiaa toteutetaan 
varsinaisen tilansa lisäksi kotitalouden opetustilan sekä aamu- ja ilta-
päivätoiminnan tilan sekä alkuopetuksen ja lisäopetuksen opetustilojen 
minikeittiöissä. Tilojen yhdistämisellä saadaan yleensä aikaan isompi tila 
kahden pienen tilan sijasta. Parhaimmillaan tilan kalusteet ja varusteet 
myös tukevat toistensa toimintoja. Aina on kuitenkin varmistettava, että 
opetussuunnitelman mukaiset oppitunnit sekä muut toiminnot kuten 
kuntoutus mahtuvat lukujärjestyksen mukaisesti kyseiseen tilaan.

3.2 Kiinteät laitteet ja varusteet
Hankesuunnitelmassa määritellään kiintokalusteet ja ns. kiinteät laitteet 
ja varusteet. Jo hankkeen tässä vaiheessa käyttäjän tulee systemaattisesti 
kartoittaa em. tarpeet, jotta ne ovat mukana kustannusarvion laskelmis-
sa. Kiinteitä varusteita ja laitteita ovat mm. kotitalouden opetuksen ko-
neet, savenpolttouuni, pesukoneet ja kuivauskaapit. Liikuntavammaisten 
oppilaiden tiloja suunniteltaessa kiinteisiin varusteisiin luetaan mm. kat-
tonostimien vaatimat kattokiskot päätylappuineen ja rullineen, ympäris-
tönhallintalaitteiden vaatimat sähköistykset esimerkiksi ovien yläpuolelle, 
erilaiset tukitangot ja kaiteet, tuulikaapin lattiaan asennettava automaat-
tinen pyörätuolin renkaiden puhdistuslaite, madalletut porrasaskelmat, 
porraskäytävän kaksinkertainen käsijohde molemmin puolin jne. Lisäksi 
huomattavan kustannuserän muodostavat sisäpintojen suojaukset pyörä-
tuolin aiheuttamien naarmujen ja kolhujen estämiseksi. Tämän tyyppiset 
erityistarpeet oli tärkeä tuoda esille hankesuunnitelmassa. Mitä myöhäi-
semmäksi hankkeen edetessä käyttäjän ideat jäivät, sitä vaikeampi niitä 
oli toteuttaa. 
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Hankesuunnitelmassa päätettiin rakentaa terapia-allas. Tavoitteena oli 
suunnitella riittävän pitkä allas, jossa fyysistä kuntoa voi kehittää ui-
malla. Tavoite myös saavutettiin. Liikunnan opetuksen sekä fysioterapi-
an tarpeisiin suunniteltiin kuntosalivälineillä varustettu kuntoiluhuone. 
Lähtökohtana oli valita tilaan ilmanpainevastuksella toimivat, pyörätuo-
lin käyttäjille suunnitellut laitteet. Liikuntasalin jakotila varustettiin lattiat-
rampoliinilla sekä kiipeilyseinällä. Lisäksi tilan kattoon tuli kiskotukset 
ja koukkuja liikunnan opetuksen sekä SI-terapian tarpeisiin. Päätyihin 
sijoitettiin irrotettavat tolpat vaijeri- ja köysirataa varten. Minikeittiöt 
suunniteltiin aamu- ja iltapäivätoiminnan tilaan sekä esi- ja alkuopetuk-
sen ja lisäopetuksen opetustiloihin. Palvelukeskustoiminnan koulutustila 
varustettiin minikeittiöseinämällä. Teknisen käsityön opetustilaan sijoi-
tettiin kompressori, josta on mahdollisuus täyttää pyörätuolien renkaisiin 
ilmaa sekä puhdistaa oppituntien jälkeen pyörätuolit. Monitoimitilaan 
suunniteltiin savenpolttouuni. Saven muokkaaminen on oppilaille mie-
luisaa sekä terapeuttista toimintaa.

Oppilaiden siirtämisiä varten varattiin runsaasti kattokiskoja. Niissä riip-
puu sähkökäyttöinen nostin, jolla on turvallista ja nopeaa siirtää oppilaita 
tuolista toiseen tai vaikkapa lattialle. Nostaminen on ergonomista oppi-
laalle sekä avustajille verrattuna perinteiseen fyysiseen oppilaan siirtoon. 
Kiskojen paikat oli syytä tietää hankkeen alkuvaiheessa, jotta rakenteet 
ja kiskojen kiinnitykset voitiin suunnitella oikein. Liikuntavammaisten 
oppilaiden kohdalla lattian pinta-alan tarvetta lisäävät runsaat apuväli-
neet. Hankesuunnitelmassa laskettiin apuvälineiden lukumäärä, mitattiin 
niiden koko ja resursoitiin tarvittava pinta-ala.

3.3 Tontin käyttö
Kun uudisrakennuksen pinta-alatiedot olivat valmistuneet, alkoi raken-
nusmassan muodon luonnostelu valitulle tontille. Tämä työ eteni käsi kä-
dessä asemakaavan muutostyön kanssa. Tervaväylän koulun Lohipadon 
yksikön tontiksi oli yhdessä Senaatti-kiinteistöjen ja Oulun kaupungin 
kanssa valittu Myllytullin kaupunginosassa Oulun kansainvälisen kou-
lun ja Leinonpuiston kouluyksikön vieressä oleva tontti. Alue on entistä 
opettajainkoulutuslaitoksen liikuntakenttää. Sijaintia puolsi nykyaikaisen 
koulukampuksen syntyminen edellä mainittujen koulujen sekä lähellä 
toimivan yhteistyökumppanin, ammattioppilaitos Luovin kanssa. Tämä 
tuki koulujen yhteistyötä ja oppilaiden yhteisöllisyyttä. Sijaintia puol-
sivat välittömässä läheisyydessä olevat mahdollisuudet monipuoliselle 
oppimisympäristölle, kuten Hupisaarten puisto, ammattioppilaitoksen 
liikuntakenttä, Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseo, Oulun kaupungin 
taidemuseo sekä tiedekeskus Tietomaa. Etäisyys Tervaväylän koulun toi-
sen yksikön Merikartanon kanssa ei ole liian pitkä. Julkisen liikenteen 
mahdollisuudet lähistöllä ovat erinomaiset. Kävelymatkan päässä ovat 
Oulun rautatieasema sekä linja-autoasema ja lähellä kulkevat keskeiset 
linja-autojen reitit. Oulun kaupungin keskusta, tori, kirjasto, teatteri sekä 
urheilukeskukset ovat kävelymatkan päässä. 

Rakennusmassan muodon valinnassa sekä sijoittelussa tontille hanke-
suunnitelman tehnyt arkkitehtitoimisto esitteli parisenkymmentä erilaista 
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vaihtoehtoa, joita käyttäjä sai kommentoida. Mitä lähemmäksi kuutio-
ta rakennusmassan muodossa päästään, sitä kustannustehokkaampi se 
on ja sitä vähemmän käytäviä eli ns. liikennetiloja rakennuksessa on. 
Monihaaraisessa tai -siipisessä rakennuksessa nämä tilat ovat pois ydin-
tehtävien tiloista. Toisaalta hankesuunnitelmassa tulee muistaa huomioi-
da oleskelu- ja kohtaamistyyppiset tilat. 

4  Varsinainen suunnittelu

4.1  Varsinaisen suunnittelun organisoituminen
Hankesuunnitelman valmistuttua rakennuttaja tai rakennuttajakonsultti 
kilpailutti varsinaisen arkkitehtisuunnittelijan. Tällöin hankesuunnitel-
man tehnyt arkkitehtitoimisto vaihtui toiseen. Valittu arkkitehtitoimisto 
nimesi hankkeeseen keskuudestaan pääsuunnittelijan. Pääsuunnittelija 
sai käyttöönsä hankesuunnitelman aikana työstetyn materiaalin. 

Arkkitehtikilpailun jälkeen kilpailutettiin rakenne-, LVI-, sähkö- ja raken-
nusautomaation suunnittelu. Kaikki edellä mainitut suunnittelijat sekä 
rakennuttajakonsultti, rakennuttaja sekä käyttäjä muodostivat suunnitte-
lukokousten kokoonpanon. Suunnittelukokouksia pidettiin keskimäärin 
kerran kuukaudessa. Suunnitteluryhmän kokouksen esityslista (Pöyry 
CM Oy) muodostui seuraavasti:

1.  Kokouksen avaus, puheenjohtaja sekä pöytäkirjanpitäjä
2.  Edellisen kokouksen muistion hyväksyntä
3.  Edellisen kokouksen avoimet asiat
4. Suunnitteluraportit -arkkitehti
 – rakennesuunnittelija
 – LVI-suunnittelija
 – sähkösuunnittelija
 – rakennusautomaatiosuunnittelija
5.  Käyttäjän asiat
6.  Rakennuttajan asiat
7.  Rakennuttajakonsultin asiat
8.  Aikataulu
9.  Muut asiat
10. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Hankkeen ohjausryhmän muodostivat rakennuttaja, rakennuttajakon-
sultti, pääsuunnittelija sekä käyttäjä. Ohjausryhmän kokoontuminen 
nivoutui suunnitelmien etenemiseen ja suunnitteluryhmän kokousten 
aikatauluihin. Ohjausryhmän kokouksen esityslista (Pöyry CM Oy) muo-
dostui seuraavasti:

1. Kokouksen avaus
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
3. Hankkeen tilanne
4. Kustannusarvio
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5. Aikataulu
6. Käyttäjän asiat
7. Rakennuttajan eli tilaajan asiat
8. Muut asiat
9. Seuraavan kokouksen ajankohta
10. Kokouksen päättäminen

Varsinaisen suunnittelun onnistumisen edellytys on toimiva tiedonväli-
tys. Tiedonsiirtoformaatiksi avattiin Internet-pohjainen ns. projektipank-
ki, jonne toimijat saivat tunnukset ja salasanat. Kaikki dokumentit tallen-
nettiin ko. pankkiin tehtyyn laajaan hakemistoon. Sähköpostia sovittiin 
käytettävän työkaluna. Se on nopea ja hyvä tiedonvälityskanava, mut-
ta tiedon sisältö ei sähköpostissa aina säily muuttumattomana. Lisäksi 
yhteydenpidossa jakelu voi olla puutteellinen. Projektipankki eliminoi 
nämä heikkoudet. Ohjausryhmässä päätettiin, että kaikki virallinen ma-
teriaali oli tallennettava projektipankkiin.
  

4.2  Arkkitehtisuunnittelu
Varsinainen arkkitehtisuunnittelu jakaantui seuraaviin työvaiheisiin: eh-
dotussuunnittelu (L1),luonnossuunnittelu (L2) ja rakennuslupavaihe, to-
teutussuunnittelu (T), urakkalaskenta, rakennusaikaiset tehtävät, opaste- 
ja irtokalustesuunnittelu sekä käyttöönotto.

  Arkkitehtisuunnittelun haasteet

Pääsuunnittelijan ja käyttäjän yhteistyö on arkkitehtisuunnittelun onnis-
tumisen keskeisin tekijä. Arkkitehtisuunnittelussa tehdään valinnat koh-
teen toiminnallisuudelle, estetiikalle, esteettömyydelle, akustiikalle, elin-
kaarelle ja energiankulutukselle. Tervaväylän koulun Lohipadon yksikön 
suunnittelijat perehtyivät tilojen käyttäjien eli vaikeasti liikuntavammais-
ten oppilaiden työskentelyyn ja apuvälineiden käyttöön. He tutustuivat 
vanhoihin tiloihin niiden hyvine ja huonoine puolineen. 

Käyttäjällä oli myös hankkeen tässä vaiheessa haasteita. Sen piti kartoit-
taa runsaasti tietoa oppilailta sekä usean eri toimialan asiantuntijoilta. 
Tieto saattoi osittain olla myös ristiriitaista. Käyttäjällä tulee olla aikaa 
prosessoida saatua tietoa, minkä jälkeen parhaaksi katsottu tieto viedään 
suunnittelijoille. Hankkeen aikataulussa ja kustannusarviossa pysymisten 
kannalta ensiarvoisen tärkeää on, että suunnittelijoiden saama tieto oli 
yksiselitteistä. Näin ollen suunnittelijat pystyivät työstämään tiloja ilman, 
että niitä olisi muutettu useita kertoja käyttäjän käsityksen muuttuessa. 
Siksi hankesuunnitelmavaiheessa ennen varsinaisen arkkitehtisuunnitte-
lun aloittamista tulee käyttäjän tarpeet olla selvillä.

  Tontin käyttö ja tilojen sijoittelu rakennusmassaan  

Rakennussuunnittelun sekä ehdotussuunnittelun L1-vaiheessa ratkaistiin 
rakennusmassan muoto ja sijoitus sekä jaettiin tontti eri toiminta-alu-
eisiin. Lisäksi rakennusmassaa ryhdyttiin jakamaan sisätiloja varten eri 
toiminta-alueisiin. 
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  Tontin käyttö

Lohipadon yksikön uudisrakennus sijoitettiin tontin pohjoispäätyyn, jol-
loin eteläinen lämmin alue saatiin oppilaiden käyttöpihaksi. L-mallinen 
massa suunniteltiin suojaamaan pohjoisesta ja mereltä tulevilta kylmiltä 
tuulilta. Asemakaavaan tehty muutos edellytti massan pohjoiseen pää-
tyyn nelikerroksista osaa. Massan pääty ja samalla korkein kohta linjat-
tiin sijoittumaan jatkumoksi viereisellä tontilla olevan Oulun kansainvä-
lisen koulun pitkän siipirakennuksen kanssa. Tällä linjauksella massan 
korkein kohta ei varjosta Kansainvälisen koulun ja Heinätorin koulun 
Leinonpuiston yksikön välituntipihaa aamutunteja lukuun ottamatta. 
Rakennusmassan pohjoispuolelle jäävälle kaistaleelle suunniteltiin au-
topaikoitus Kansainvälisen koulun vastaavan paikoituksen jatkumona. 
Tämä paikoitusalue toimii lisäksi huoltoautojen kuten ruoankuljetuksen 
sekä jätteen kuljetuksen reittinä. Kyseiset toiminnot sijoitettiin uudisra-
kennuksen pohjoisosaan. Oulun kaupunki edellytti lajitteluun tarkoitet-
tujen jäteastioiden integroimista keskusta-alueella rakennuksen sisälle. 
Koulujen väliin suunniteltiin aita, jolla estetään lähinnä ulkopuolinen 
läpiajoliikenne Myllytullinkadun ja Kasarmintien välillä. Aitaan tehtiin 
portti, jonka vähäisestä käytöstä koulut sopivat myöhemmin. 

Oppilaiden saattopiha suunniteltiin tuulensuojaiseksi avautuen idän ja 
etelän lämpimiin ilmansuuntiin. Liikennesuunnittelija mitoitti saattopi-
han koulukuljetusten määrillä eri kellonaikoina siten, että alueella voi 
operoida yhtä aikaa neljä pienoisinvabussia ilman, että niiden tarvitsee 
peruuttaa ja alueelle jää vielä ajoreitti. Saattoliikennepiha erotettiin väli-
tuntipihasta polkupyörä- ja ulkovälinevarastolla.

Rakennusmassan eteläpuolelle suunniteltiin oppilaiden välituntipiha. 
Pienehkölle alueelle saatiin toimiva sadekatos lyhentämällä rakennus-
massaa ensimmäisen kerroksen osalta, jolloin ylempien kerrosten tilat 
toimivat osittain ulkotilan katoksena. Katokseen sijoitettiin ripustuskouk-
kuja, jotka mahdollistavat kiikkuja, riipputuoleja sekä oppilaiden siirtely-
jä myös ulkona. Katoksessa maan pinnoitukseksi valittiin ns. turva-alusta 
eli urheilukentän kestopäällysteen tyyppinen pehmeä pinta.

Pitkänmallinen, kapea tontti viettää pohjoispäädystä eteläpäätyyn aiheut-
taen huomattavaa korkeuseroa. Oppilaiden käyttöön tulevat piha-alueet 
suunniteltiin vaakatasoon. Välituntipihan ja tontin eteläpäätyyn tarvitun 
asiakaspaikoituksen rajalle jouduttiin rakentamaan pykälä, jossa oppilas-
piha on noin 500 mm korkeammalla kuin autopaikat ovat. Alueiden raja 
aidattiin. Tontin korkeusero johti luiskien tekemiseen ulko-oville. Luiskat 
tehtiin seinän suuntaisesti. Käytettävissä ollut tila ei mahdollistanut liu-
kuoven rakentamista kaikille oville. Pääovelle suunniteltiin lehtiovet. 
Oppilaiden pääasiassa käyttämä ulko-ovi voitiin varustaa liukuovilla.

Muita massan muotoon ja sijoitteluun vaikuttavia kysymyksiä olivat mm., 
käytetäänkö yleisiä jalkakäytäviä siirtymäreitteinä rakennuksen sivulla 
autopaikoituksen ja koulun välillä, miten lumen auraus ja varastointi 
suunnitellaan, miten palo- ja pelastusreitit suunnitellaan, löytyykö naa-
purustosta synergiaa sisätilojen tai ulkoalueiden osalta ja missä kulkee 
tontin alla yhdyskuntatekniikkaa eli runkoviemärit, vesi- ja sähköjohdot 
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jne. Valitulla tontilla oli opettajainkoulutuksen aikainen vanha marjaome-
napuu, joka haluttiin säilyttää. Pihasuunnittelija laati sille rakennusaikai-
sen suojeluohjelman, jonka avulla se ei kuivunut vaikka maa sen ympä-
riltä kaivettiinkin. Pääurakoitsija velvoitettiin huolehtimaan omenapuus-
ta uhkasakolla. Lisäksi massan muotoon vaikutti, millaisia sisäratkaisuja 
halutaan; kuinka monta hissiä tarvitaan, keskusaula vai käytäviä, mitkä 
tilat on sijoitettava ensimmäiseen kerrokseen, kuten liikunta-/juhlasali, 
käden taitojen tilat, terapia-allas, aamu- ja iltapäivätoiminnan tilat, keittiö 
ja ruokala jne.

  Tilojen sijoittelu rakennusmassaan

Arkkitehtisuunnittelu lähti tilakokonaisuuksien ja -ryhmien jakamisesta 
rakennusmassaan ja eri kerroksiin. Oppilaiden käyttöön suunniteltiin 
ensisijaisesti kerrokset 1–3. Ensimmäiseen kerrokseen oli perusteltua si-
joittaa ruokasali ja liikuntasali. Ne mahdollistavat hyvin isot tapahtumat 
ilman kerrosliikennettä sekä lisäksi tilojen iltakäytön. Aamu- ja iltapäi-
vätoiminnan tilojen oli hyvä sijaita ensimmäisessä kerroksessa, jolloin 
oppilaiden siirtyminen koulukuljetukseen tuli joustavaksi. Näiden tilojen 
yhteyteen oli perusteltua sijoittaa oppilaiden naulakot, jolloin ulkovaat-
teet ovat aina ulos siirtymisen reitin yhteydessä, lähteepä oppilas ulos 
mistä kerroksesta tahansa. Terapia-allas sijoitettiin ensimmäiseen ker-
rokseen suuren massansa vuoksi. Lisäksi mittavat vedenkäsittelylaitteet 
voitiin sijoittaa kellariin. Taito- ja taideaineiden tilat, joissa käsitellään 
isoja materiaaleja kuten vanerilevyjä, pitkää puutavaraa yms. voi olla pe-
rusteltua sijoittaa ensimmäiseen kerrokseen. Lohipadon yksikön hank-
keessa ensimmäistä kerrosta ei voitu kasvattaa enempää pihan pienene-
misen kustannuksella. Siksi käden taitojen tilat päätettiin sijoittaa mui-
den taito- ja taideaineiden opetustilojen yhteyteen. Ruokailutila toimii 
koulun pääaulana. Se on ylhäältä avoin kolmanteen kerrokseen saakka. 
Ruokailutilassa on suuri lasiseinä, jonka takana on naapuruston koulujen 
välituntipiha. 

Toiseen kerrokseen suunniteltiin oppilaskoti suoraan aamu- ja iltapäi-
vätoiminnan tilan yläpuolelle. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tila toimii il-
taisin oppilaskodin vapaa-ajanvieton tilana. Hoitohenkilökunnan työtilat 
sijaitsevat oppilaskodin yhteydessä, koska hoitoa tarvitaan ympäri vuo-
rokauden. Niistä on näköyhteys myös ensimmäisen kerroksen vapaa-
ajanvieton tilaan. Oppilaskodissa on ruokailutila, joka toimii päivisin 
kotitalousopetuksen tilana. Pääaulan avoimen tilan vieressä toisessa ker-
roksessa sijaitsevat Lohipadon yksikön keskeiset luento- ja neuvotteluti-
lat. Toisen kerroksen pohjoispäätyyn suunniteltiin kuntoutuksen tiloja.

Varsinaiset opetustilat sijaitsevat kolmannessa kerroksessa. Perusopetus- 
ryhmien opetustilat ovat pariopetustiloina suoraan oppilaskodin yläpuo-
lella. Taito- ja taideaineiden tilat keskitettiin pohjoispäätyyn. Kerroksen 
keskellä sijaitsevat opettajien toimisto sekä koko koulun henkilöstön 
taukotila. Opetustiloihin suunniteltiin oppilaille korkeuden ja kallistuk-
sen säädöllä varustetut pulpetit sekä tietokonepisteet. Tietokonepöydiksi 
etsittiin myös näppäimistötason syvyyssäädöt sisältäviä pöytiä. 
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Neljänteen kerrokseen suunniteltiin palvelukeskuksen ohjaavan opetuk-
sen tilat sekä tukitoiminnot, kuten toimisto- ja hallintotilat, neuvottelu- ja 
videoneuvottelutilat, arkistotilat, tallenteet sekä atk-tuki. Pedagogisista 
lähtökohdista tavoiteltava ratkaisu olisi ollut sijoittaa hallintotilat sekä 
atk-tuen tilat varsinaisten ydintoimintojen yhteyteen, jolloin olisi saavu-
tettu helpompi yhteys niihin. Oppilaille jokapäiväiset toiminnot, kuten 
opetus, kuntoutus, hoito ja asuminen, vaativat kuitenkin kaiken tilan 
kerroksissa 1–3, joten muita tiloja ei niihin mahtunut.

Kellarikerrokseen sijoitettiin henkilöstön sosiaaliset tilat, siivouskeskus, 
kiinteistön valvomo sekä talo- ja allastekniikkaa. Tilat toimivat myös vä-
estönsuojelutiloina. Siivouskeskuksessa varastoidaan kaikki siivouksessa 
tarvittavat koneet, pesuaineet ja muut materiaalit. Jokaiseen kerrokseen 
suunniteltiin lisäksi pieni siivouskomero pienimuotoista varastointia 
varten.

  Rakennuslupavaihe (L2) ja toteutussuunnittelu

Rakennuslupa- ja toteutussuunnittelun vaiheessa suunnitelmista työstet-
tiin yksityiskohtiaan myöten hallittu kokonaisuus, joka täytti hankkeelle 
asetetut tavoitteet. Suunnitelmista oli pystyttävä osoittamaan, miten es-
teettömyys ja erityistarpeet monivammaisille toteutuvat, miten elinkaa-
riajattelu ja rakennuksen tavoiteikä näkyvät, miten kestävä kehitys ja 
energia-asiat on huomioitu, mitkä ovat valittujen materiaalien laadut ja 
mitä arkkitehtuurisia linjauksia on tehty. L2-vaiheen jälkeen suunnitel-
mat olivat valmiit rakennusluvan hakemiseen.

Toteutussuunnittelu kulminoitui käyttäjän kannalta erittäin tärkeään huo-
nekorttityöhön (= huoneselostus). Pääsuunnittelija laati jokaisesta tilasta 
ns. huonekortin, joka käyttäjän tuli täyttää tavoitteidensa ja tarpeidensa 
mukaisesti. Kortti sisälsi seuraavat tiedot: 
• tilan nimi ja numero
•	 pintamateriaalit ja värit lattiaan, jalkalistaan, seiniin, kattoon ja ala-

kattoon 
•	 kiintokalusteiden, varusteiden sekä irtokalusteiden laadut ja luku-

määrät
•	 muut yksityiskohdat kustakin tilasta.

Tiedonkeruu useista eri toimialoista oli käyttäjälle haasteellinen vaihe. Eri 
toimialojen erityisasiantuntijat olivat mielellään avuksi, mutta ajankäyttö 
osoittautui haastavaksi. Huonekorttivaihe on viimeinen suositeltava ja 
hyvä hetki tarkistaa suunnitelmat sekä esittää muutoksia hankesuunni-
telman asioihin. Huonekorttityöhön tulee käyttäjillä olla aikaa hankkeen 
koosta riippuen vähintään yksi kuukausi. Hankkeen edetessä tästä eteen-
päin muutoksia saattoi esittää, mutta niiden toteuttaminen hankaloitui. 
Myös kustannukset kasvavat, mitä myöhäisemmäksi käyttäjän ideat ja 
muutosesitykset huonekorttivaiheen jälkeen jäävät. Rakentamisen alka-
misen jälkeen muutokset ovat lisätöitä, jotka aiheuttavat koko suunnitte-
lu- ja urakointiketjussa työskenteleville tarpeen päivittää suunnitelmansa 
tai hankintansa. 
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Huonetilat suunniteltiin kauttaaltaan esteettömyyttä tavoitellen. Hank- 
keessa saatiin lausunto Oulun kaupungin vammaisneuvostolta. Lisäksi 
konsultaatiota saatiin Invalidiliitto ry:ltä. Opetustilat voitiin suunnitella 
tilaviksi, käytävät riittävän leveiksi ja esteettömiä WC-tiloja suunniteltiin 
riittävästi oppilaiden käyttämiin kerroksiin. Esi- ja alkuopetuksen ope-
tustilojen ovien kahvojen korkeutta laskettiin.

WC-tilojen lukitseminen sisäpuolelta tapahtuu nostamalla kahva yläasen-
toon, mikä on helpompaa kuin pienen kilven tai nupin vääntäminen. 
Esteettömän WC-tilan ulkopuolelle syttyy varattu-valo, kun ovi lukitaan 
sisäpuolelta. Varattu-valon olisi voinut kytkeä syttymään valokatkaisi-
jasta, mutta ongelmaksi tulee tilanne, jossa sisälle on jäänyt vahingossa 
valot päälle.

Nostolaitteen kattokiskot sijoitettiin lähes kaikkiin oppilaiden käyttämiin 
tiloihin. Tämä resursointi oli mittava, ja sillä varmistettiin oppilaiden 
siirrot tarkoituksenmukaisiin tuoleihin ja apuvälineisiin kussakin tilassa 
sekä siirtymiset pois tuoleista esimerkiksi matoille, keinuihin tai säk-
kituoleihin. Asuinhuoneissa siirtymiset nostimien avulla suunniteltiin 
vuoteesta WC-tilan istuimelle saakka. Oppilaskodin ja kuntoutuksen ti-
lojen yhteyteen sijoitettiin koko käytävän mittainen I-kisko, johon voi-
daan kiinnittää oppilaiden kävely- ja juoksukuntoutuksessa käytettävät 
valjaat. Opetustiloihin ja asuinhuoneisiin tuli monikäyttöiset H-kiskot. 
Oppilaiden naulakoiden yhteyteen suunniteltiin tilan muodon mukai-
sesti U-kisko.   

Pohdinnan jälkeen hankkeessa päädyttiin sijoittamaan liikkumisen apu-
välineet sekä seisomatelineet käytävien yhteyteen suunniteltuihin syven-
nyksiin, joita peittävät verhot. Syvennykset suunniteltiin tarkoituksenmu-
kaisiin paikkoihin, joissa eri apuvälineitä eniten tarvitaan. Syvennyksiin 
suunniteltiin apuvälineen tarvitseman lattia-alan yläpuolelle seinälle hylly 
ja pistorasia sähkökäyttöisten apuvälineiden akkujen lataamista varten.  

Tervaväylän koulun Lohipadon yksikön oppilaiden hissiliikenne on kes-
keistä liikennettä. Hissejä on kolme ja ne mitoitettiin siten, että niihin 
sopii neljä kookkaalla pyörätuolilla liikkuvaa oppilasta samanaikaisesti. 
Varustaminen toteutettiin perusteellisesti, ja siinä otettiin huomioon kaik-
ki oppilaat. Hisseissä on mm. valmius bluetooth- ja infrapunayhteydellä 
toimivalle ympäristönhallinnalle. Lisäksi hisseissä on puhesyntetisaattori, 
joka ilmoittaa kerroksen sekä gsm-puhelimet, joilla saa yhteyden koulun 
muihin tiloihin.

Edullinen ja toimiva keino ilmoittaa kerros on maalata hissien ovien 
kohdalle vastakkaiseen seinään kookas kerroksen numero.
 
Naulakot suunniteltiin tukemaan oppilaiden itsenäistä työskentelyä. 
Vaatteet erotetaan toisistaan pienellä väliseinämällä. Jokaiselle oppilaalle 
on varattu kaksi vaatekoukkua. Koukkujen yläpuolella on pieni, ovellinen 
kaappi. Koukkujen alapuolella on taso ulkokengille. Tason alla on 300 
mm tyhjää tilaa, jotta pyörätuolien jalkalaudat ja oppilaiden jalkaterät mah-
tuvat tason alle mahdollistaen heidän pääsyn aivan naulakoiden viereen.
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  Irtokalustesuunnittelu ja AV-suunnittelu 
Irtokalusteet ja AV-varusteet olivat uudisrakennushankkeessa käyttäjän 
eli koulun hankittavia. Irtokalusteiden kustannusarvion tekeminen oli 
ajankohtaista noin puoli vuotta ennen rakentamisen aloittamista. Tärkeä 
oli varmistaa, mitä hankkeessa kuului rakennusurakkaan ja mitkä han-
kinnat jäivät käyttäjille. Pääperiaatteena oli, että kaikki rakennukseen 
kiinnitettävät kalusteet, varusteet ja koneet kuuluivat rakennusurakkaan 
ja irrotettavat, siirreltävät ja mukaan otettavat kalusteet olivat irtokalus-
teita. 

Tilojen joustavan muunneltavuuden vuoksi kalusteita suunniteltiin pää-
asiassa pyörillä varustettuina. Tämä johti irtokalusteiden määrän kasvuun 
kiintokalusteiden sijasta. Samassa suhteessa myös kustannukset siirtyivät 
käyttäjälle.

Suurin kuluerä irtokalusteissa olivat AV-varusteet. Niiden osuus kai-
kista irtokalusteista oli yli 25 %. Hankkeessa palkattiin erillinen AV-
suunnittelija, joka yhteistyössä käyttäjien kanssa laati suunnitelman AV-
toiminnoista sekä luettelon AV-varusteista. Hän avusti käyttäjää myös 
laitteiden hankinnassa ja käyttöönotossa. Lähes jokainen opetustila va-
rustettiin datatykillä tilan katossa sekä ajanmukaisilla AV-hallintalaitteilla 
kuten dokumenttikameralla opettajan pöydän yhteydessä. Neuvottelu- ja 
videoneuvottelutilat sekä ATK-opetustila varustettiin laadukkailla koske-
tustoimisilla tauluilla. Jokaiseen kerrokseen sijoitettiin sähköinen infor-
maatiotaulu.

Irtokalustesuunnittelu Tervaväylän koulun Lohipadon yksikön hank-
keessa käynnistyi vanhan tavaran inventoinnista. Henkilöstölle annettiin 
tehtäväksi esittää seuraavin perustein uudisrakennukseen mukaan lähte-
vä kalusto ja irtaimisto kustakin tilasta: 
•	 historiallinen ja tunnearvo 
•	 uudenveroinen kunto 
•	 erityisen kallis 
•	 vastaavaa tuotetta ei enää uutena valmisteta.

Tulokset koottiin. Niiden perusteella uudisrakennukseen oli syytä ottaa 
mukaan kymmenkunta uudenveroista sähköisesti säädettävää sänkyä 
oppilaskodin ja lepohuoneen käyttöön. Opetustiloihin avustustilanteisiin 
esitettiin mukaan vasta hankittuja ns. satulatuoleja. Naulakoiden yhtey-
teen pukeutumistilanteisiin parhaiksi tuoleiksi oli koettu ns. asentajan 
jakkarat. Lisäksi koululta löytyi jonkin verran taidetta, mikä oli syytä ot-
taa uudisrakennukseen mukaan. Muutamia toimistokalusteita oli hankit-
tu viime aikoina siinä tarkoituksessa, että ne otetaan uudisrakennukseen 
mukaan.

Pääsuunnittelusta vastaava arkkitehtitoimisto avusti koulua irtokalusteoh-
jelmassa. Irtokalusteiden lähtökohtana olivat hankesuunnitelman tiedot. 
Tämän jälkeen niitä oli tarkennettu huonekorttivaiheessa. Rakentamisen 
vaiheessa valmisteltiin irtokalusteiden hankkimista ja kilpailuttamisme-
nettelyä. Tässä vaiheessa työ keskittyi irtokalusteiden laatuun. Erityistä 
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huolellisuutta tarvittiin erityiskalusteiden kuten säädettävien tasojen 
(pulpetit, höyläpenkit, ruokapöydät) tutkimisessa. 

Oppilaiden pöytätasojen valintakriteereinä olivat seuraavat: 
•	 pöytätasojen jalkojen riittävä leveys toisistaan, joka tuli olla mielel-

lään 1 metri
•	 tason helppo korkeussäätö joko mekaanisesti vivulla tai sähköisesti; 

höyläpenkeissä korkeussäätö oli järjestetty mm. tunkilla
•	 tason syvyyssäätö, mikäli tällaisia tuotteita löytyisi
•	 tason kaltevuuden säätö esimerkiksi pulpeteissa
•	 materiaalin säilyttäminen huomioitu esimerkiksi pulpeteissa
•	 kaluste on varustettu lukittavilla rullilla.

Oppilaiden käyttämiin tuoleihin tarvittiin käsinojat. Yleisten tilojen irto-
tuolien tuli olla keveitä siirrellä sekä päällekkäin pinottavia. 

4.3  Pihasuunnittelu 
Pääsuunnittelija vastasi pihan ja ulkoalueiden suunnittelusta. Hän käyt-
ti aliurakoitsijana erillistä pihasuunnittelijaa sekä liikennesuunnittelijaa. 
Pihasuunnittelun haasteena oli varsinaisen oppilaiden välituntipihan 
pienehkö koko. Kyseinen alue jaettiin rakennusmassassa olevaan sade-
katokseen, aktiiviseen pelikenttään, grillaus- ja oleskelualueeseen sekä 
apuvälineillä helposti liikuttaviin reitteihin. Reitille suunniteltiin maan-
tasaiset hiekkalaatikot, jotka voi peittää kannella. Eri puolille aluetta is-
tutettiin marjapensaita, joista oppilaat pitävät. Pihaan mahtui ainoastaan 
yksi varsinainen leikkiväline, kun huomioitiin vaadittavat turva-alueet 
sen ympärillä. Pelikenttään suunniteltiin Suomen Invalidien Urheiluliitto 
ry:n urheilulajien mukaisia maalauksia. Grillaus- ja oleskelualue tukeu-
tuu siirrettävään irtogrilliin. Kyseinen alue on osittain katettu pergola-
tyyppisesti. Tiivis piha on suunniteltu tarkasti alue hyödyntäen. Se on 
välitunneilla ja opetustilanteissa helposti valvottavissa.

4.4  Rakennesuunnittelu
Rakennesuunnittelijan tehtävänä on tutkia, miten pääsuunnittelijan aja-
tukset voidaan rakenteellisesti toteuttaa. Lähtökohtana tulee olla raken-
nuttajan kohteelle määrittämä elinkaaritavoite,  esimerkiksi 100 vuotta. 
Tämä vaikuttaa esimerkiksi seinien paksuuteen. Rakennesuunnittelija 
vastaa rakenteiden lujuudesta ja kestävyydestä sekä toisaalta pystyy vai-
kuttamaan ratkaisuillaan huomattavasti kustannuksiin.

Tervaväylän koulun Lohipadon yksikön uudisrakennushankkeessa pyö-
rätuolin käyttäjille suunniteltiin yhteen tuulikaappiin upotettava pyörä-
tuoliharja. Laitteen yli pyörätuolilla ajettaessa se harjaa automaattisesti 
renkaat puhtaaksi. Laite tulee sijoittaa tuulikaappiin siten, että pyörätuo-
lilla on hyvin tilaa ajaa sen yli mutta myös kävelevien oppilaiden tulee 
mahtua kulkemaan ovista hyvin ilman, että heidän tarvitsee kävellä lait-
teen yli. Muuten oppilaille tulee kiusaus käyttää laitetta kenkiensä kiil-
lottamiseen. Kattokiskotukset ja ripustuskoukut vaikuttavat rakenteisiin. 
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Kiskojen kiinnittimien tiheys ja kiskon sijainnit on otettava suunnittelus-
sa huomioon.

4.5 LVI-suunnittelu
Perinteisen lämmön, veden ja ilmanvaihdon suunnittelun lisäksi hank-
keessa suunniteltiin terapia-altaan vaatima tekniikka sekä altaan vaati-
mukset rakenteille. Altaan vesi on yli +30-asteista, joten haihtuminen on 
suurta ja vaatimukset ilmanvaihdolle erityiset.

Ilmanpainekompressoreja suunniteltiin kaksi. Molempia käytetään pyö-
rätuolien renkaiden täyttämiseen. Toinen sijoitettiin teknisen työn ope-
tuksen tilan purunpoistokomeroon, josta ilmanpainepistooli tuotiin let-
kulla pyörätuolilla helposti saavutettavaan kohtaan. Toinen kompressori 
suunniteltiin kuntoiluhuoneeseen, jossa sitä tarvitaan ilmanpainevastuk-
sella toimivissa kuntoiluvälineissä. Kompressori oli syytä koteloida ääni-
häiriön estämiseksi. 

Koneelliset poistokanavat tarvittiin vetokaappeihin, joita on teknisen 
työn opetustilan maalauspisteessä sekä fysiikka-kemian opetustilassa. 
Lisäksi käden taitojen tilan saven polttouuni tarvitsi poistokanavan, mikä 
tuli mitoittaa uunin toimittajan ohjeiden mukaisesti. Terapia-altaan yh-
teyteen rakennettuun saunaan suunniteltiin oppilaille oma löylynheitto-
mekanismi ja putkitus kiukaan yläpuolelle.

4.6 Sähkösuunnittelu
Sähkösuunnittelu jakautui tavanomaiseen sähkösuunnitteluun, erityis-
tarpeista lähtevään valaistuksen suunnitteluun, esteettömyyden huomi-
oivaan ympäristönhallintaan, turvaurakkaan, oppilaiden hälytysjärjestel-
mään sekä huonekojeiden suunnitteluun. 

Lähtökohtana oli, että oppilaiden käyttämät katkaisimet, painikkeet ja 
pistorasiat sijoitettiin 800–1 000 mm:n korkeudelle lattiasta mitattuna. 
Valaistuksessa käytettiin himmentimiä tai epäsuoraa valaistusta, jos va-
lolähteen ennakoitiin häikäisevän kuten fysioterapiatilan katossa, jos-
ta valaisimet osoittavat selällään patjalla makaavaa oppilasta silmiin. 
Ympäristönhallintaa varten suunniteltiin sähkörasioita paikkoihin, joihin 
sähköllä toimiva moottoroitu mekanismi soveltuisi kuten joihinkin tuu-
letusikkunoihin. 

Turvaurakassa keskityttiin pääasiassa ovien lukituksiin ja kulunvalvon-
taan. Oppilaiden omatoimisen liikkumisen ja esteettömyyden sekä ku-
lunvalvonnan yhdistäminen oli haasteellinen tehtävä. Haasteellisuutta 
lisäsivät hissit. Oppilaiden hälytysjärjestelmä pohjautuu langattomiin 
painikkeisiin, joista hoitajakutsu menee yöhoitajien valvontatilaan sekä 
hoitajan matkapuhelimeen. Huonekojeet mahdollistavat maksuttomat si-
säiset puhelut sekä kuulutusjärjestelmän. 
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4.7 3D-mallintaminen
Hankkeessa käytettiin hyväksi kolmiulotteista mallintamista suunnittelun 
ja rakentamisen vaiheissa. Kyse oli pääasiassa tekniikan yhteensovitta-
misesta, jotta putkitusten, johdotusten, erilaisten kanavien jne. yhteen-
törmäyksiltä vältyttäisiin. Jonkin verran mallintaminen auttoi käyttäjää 
myös arkkitehtisuunnittelun vaiheessa, jolloin animaatioilla pääsi tutus-
tumaan joihinkin tiloihin kolmiulotteisesti. Hankkeessa vaikutti siltä, että 
3D-mallintamista käyttää tällä hetkellä työssään osa asiantuntijoista mut-
ta toinen osa sitä ei käytä. Tämä johtaa toisinaan epäselvyyksiin.
3D-mallintaminen yleistyy tulevaisuudessa. Mallia on tarpeellista tutkia 
säännöllisesti suunnittelu- ja työmaakokouksissa, koska suunnitelmat 
täydentyvät jatkuvasti hankkeen edetessä. Lisäksi käyttäjän tulee tutkia 
mallia yhdessä pääsuunnittelijan kanssa, mikä on syytä kirjata pääsuun-
nittelijan tehtäviin jo suunnittelijoita kilpailutettaessa.

4.8 Mallihuoneiden rakentaminen
Uudisrakennushankkeessa on syytä sopia ns. mallihuoneiden rakenta-
minen useasti toistuvista tiloista. Tervaväylän koulun Lohipadon yksi-
kön uudisrakennushankkeessa mallihuoneet päätettiin rakentaa yhdestä 
opetustilasta, wc:stä sekä asuinhuoneesta. Niistä tehdään rakennusaika-
na etukäteen valmiit tilat, joissa kokeillaan ja testataan tilojen toimivuutta 
ja varusteiden asennuksia. Näiden kokemusten perusteella rakennetaan 
loput samankaltaiset tilat valmiiksi. Mallihuoneiden rakentamisesta tulee 
sopia suunnittelijoiden sekä urakoitsijoiden kanssa hyvissä ajoin sopi-
musasiakirjoissa.

5  RAKENTAMINEN
Rakentaminen alkoi, kun rakennuslupa oli hyväksytty ja urakoitsijoiden 
valinnat olivat saaneet lainvoiman. Suunnittelukokoukset muuttuivat täs-
sä vaiheessa työmaakokouksiksi, joita pidettiin pääurakoitsijan työmaalle 
järjestämässä taukotilassa. Osanottajamäärä kokouksissa kasvoi valittujen 
urakoitsijoiden edustajilla verrattuna aiempiin suunnittelukokouksiin. 
Ensimmäisessä työmaakokouksessa koottiin yhteystieto- ja postituslista 
hankkeen kaikista toimijoista. Muita käyttäjälle tärkeitä asioita olivat mm. 
sopiminen suunnitelmien jakelusta, sopiminen lisä- ja muutostyökäytän-
teistä sekä sopiminen median suhteen toimimisesta. Myös mallihuonei-
den rakentaminen oli hyvä ottaa urakoitsijoille heti esille. Työmaalla 
vierailemiseen laadittiin säännöt. Pääsääntöisesti käyttäjän edustajan eli 
rehtorin tai projektipäällikön oli hyvä vierailla työmaalla. Vierailijan pa-
kolliseen varustukseen kuului valkoinen kypärä, huomioliivi sekä turva-
kengät. Käynneistä ja esimerkiksi valokuvaamisesta sovittiin aina pää-
urakoitsijan asettaman työmaan vastaavan työnjohtajan kanssa. Käyttäjä 
valokuvasi rakentamisen etenemistä säännöllisesti. Kuvat laitettiin esille 
koulun intra-verkkoon.
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5.1 Valmistelutyöt
Ennen varsinaisen rakentamisen aloittamista on rakennuttajan syytä kut-
sua naapurusto kokoukseen. Naapurin tontille tai sen välittömään lä-
heisyyteen voi tulla rakentamisen aikana rasitteita, kuten työmaa-aita, 
kaivantoa, taukotila, melua ja pölyä sekä raskasta ajoneuvoliikennettä. 
Kouluympäristössä ensiarvoisen tärkeää on suunnitella oppilaiden tur-
vallisuus ja huolehtia siitä rakentamisen aikana. Tontilla voidaan myös 
joutua purkutöihin ennen varsinaisen rakentamisen aloittamista. 
Tervaväylän koulun Lohipadon yksikön tontilla pääurakoitsijan ensim-
mäinen tehtävä oli aidata työmaa-aidalla kohteen tontti sekä suunnitel-
la kulkureitit tontille. Haastetta rakentamiselle toi tontin rajoittuminen 
kahden koulun eli Oulun kansainvälisen koulun sekä Leinonpuiston 
kouluyksikön pihaan. Työmaan vieressä opiskeltiin rakentamisen aika-
na tavanomaisen lukuvuoden rytmissä. Aitausten jälkeen tontille tuotiin 
työmaan siirtotilat. Tontilta jouduttiin purkamaan vanha opettajainkou-
lutuslaitoksen talonmiehen asunto, joka oli yhteydessä koulun päädyssä 
olevaan sadekatokseen. Asunnon alta löytyi umpinainen kellaritila, jossa 
oli valumuottien laudoitus vielä paikallaan. Laudoitus oli homehtunut ja 
home oli levinnyt myös ylemmäs asunnon tiloihin.

5.2 Rakentamisen organisoituminen
Varsinaisen rakentamisen alkaessa suunnittelukokoukset korvattiin työ-
maakokouksilla. Työmaakokouksen kutsui koolle rakennuttajakonsultti. 
Työmaakokouksen esityslista (Pöyry CM Oy) muodostui seuraavanlai-
seksi:

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen
3. Edellisen kokouksen avoimien asioiden tarkistaminen
4. Työvaihetilanne ja työmaavahvuus
5. Aikataulu
6. Suunnittelutilanne
 – voimassa olevat piirustusluettelot
 – arkkitehti-, rakenne-, LVI-, sähkö- ja rakennusautomaatio-
  suunnittelu
7. Lisä- ja muutostyötilanne
8. Laatuasiat
9. Työturvallisuus
10. Viranomaistarkastukset
11. Urakoitsijoiden alihankkijat
12. Suunnittelijoiden asiat
13. Urakoitsijoiden asiat
14. Käyttäjien asiat
15. Tilaajan asiat
16. Valvojien asiat
17. Huoltokirja
18. Muut asiat
19. Työmaakierrosasiat
20. Seuraavan työmaakokouksen sopiminen
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Lisä- ja muutostöillä tarkoitetaan niitä pienimuotoisia tarkennuksia ja 
muutoksia, joita käyttäjille usein myös rakentamisen aikana tulee esille. 
Nämä asiat voivat olla oppilaiden ja opetuksen kannalta hyvinkin mer-
kittäviä. Siksi niiden käsittelystä on hyvä sopia aikanaan jo suunnittelu-
kokousvaiheessa. Työmaakokousvaiheessa lisä- ja muutostyöt tuli tutkia 
ja hyväksyttää rakennuttajalla ennen kuin niitä esitettiin urakoitsijoille. 
Lisä- ja muutostöistä aiheutuvat kustannukset ovat hankkeen tässä vai-
heessa  suuremmat kuin, jos kyseiset työt olisi huomioitu jo suunnittelu-
vaiheessa. Usein kuitenkaan hankkeen kokonaiskustannusten kannalta 
niillä ei ole suurta merkitystä ja sen vuoksi perustellut muutokset tulisi 
saada rakennuttajalla hyväksytyksi ja toteutukseen.

Tervaväylän koulun Lohipadon yksikön uudisrakennushankkeessa teh-
tiin hyvässä yhteistyössä rakennuttajan eli Senaatti-kiinteistöjen kanssa 
useita pieniä parannuksia lisä- ja muutostyövaiheessa. Hissien esteet-
tömyyttä lisättiin mm. kiinteillä gsm-puhelimilla, joilla saa yhteyden 
koulun info-pisteeseen sekä ilta- ja yövuorossa olevaan hoitohenki-
lökuntaan. Märkätiloissa suihkujen alle sijoitettiin klaffi-malliset suih-
kutuolit, joissa on käsinojat ja pikalukituksella toimiva korkeussäätö. 
Ruoanvalmistuskeittiön uunia nostettiin ylemmäs siten, että raskaita vuo-
kia ei tarvitse nostaa liian alhaalta. Lisäksi uuni vaihdettiin paremmin va-
rusteltuun malliin, jossa uunin pesuautomatiikka oli rakennettu siten, että 
voimakkaita pesuaineita ei tarvitse annostella käsin. Henkilökunnassa oli 
jo aikaisemmin pesuaineille allergisoituneita henkilöitä. Terapiapalloille 
suunniteltiin seinälle telineet.

Parhaimmassa tapauksessa rakentamisen aikaiset lisä- ja muutostyöt ovat 
vähäisiä, mikä on merkki erityisen hyvin onnistuneista hankesuunnitte-
lun ja varsinaisen arkkitehtisuunnittelun vaiheista.

Tätä tapausesimerkkiä kirjoitettaessa hankkeeseen liittyvä opasteiden 
suunnittelu, kalustaminen, taiteen valitseminen ja sijoittaminen, laitteis-
ton koekäyttö sekä muutto ovat vielä edessäpäin. Hanke on ollut käyt-
täjälle vaativa mutta samalla erittäin mieluisa. Lopputuloksen näkemisen 
ja kokemisen riemua vielä odotetaan. 
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Käyttäjän alkuperäinen muistilista Tervaväylän koulun 
Lohipadon yksikön uudisrakennushankkeessa

Perusopetustilat
– pariopetustilat, välissä riittävällä äänieristyksellä siirto-ovi,  
 mahdollistaa tiimityön
– videoprojektorit katossa, hallinnointi opettajan pöydän alakaapista  
 tai tietokoneelta, dokumenttikamera
– taulu: liitutaulu, joka toimii magneettitauluna, liikuteltava tussitaulu  
 päällä, esi- ja alkuopetuksessa matala, yläluokilla korkea
– säädettävät pesualtaat

Käden taitojen opetuksen tilat
– yhdistetään kuvataiteen sekä tekstiilityön opetustilat, jonka tunti- 
 kehys mahdollistaa, molemmille omat varastot
– yhdistetään musiikkiopetustila sekä näyttämö; yhteiset varusteet ja  
 äänentoisto
– yhdistetään kotitalouden opetustila sekä asuntolan ruokala, jolloin  
 saadaan yksi riittävän iso tila kahden pienen sijasta
– savenpolttouuni; tilavuus noin 100 litraa
– yksilöllisesti pyörätuoleja varten suunnitellut korkeussäädettävät   
 höyläpenkit, joissa ei vaakapalkkia jalkatilan kohdalla
– työkalujen säilytys liikuteltavissa rullakoissa, jotka tukevat  
 oppilaiden omatoimista työskentelyä

Liikuntasalit
– kaksi salia; iso ja pieni: pieni toimii arjessa fysioterapiatilana,  
 SI-terapiatilana, musiikkiliikunnan tai musiikin opetuksessa sekä  
 draaman opetuksessa, juhlissa näyttämönä
– teleskooppikatsomo 100 henkilölle
– lattiamerkinnät Suomen Invalidiurheiluliitto ry:n lajimerkintöjen  
 mukaisesti
– kiipeilyseinä

Välituntipiha
– esteetön, riittävästi vapaata tilaa pelialueella
– yhtenäinen, hyvin valvottavissa oleva alue
– selkeät kulkureitit
– erityiskalustus
– hyötykasveja

Aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä vapaa-ajan tila
– logistisesti lähellä saattopihaa ja kuljetusreittiä
– yhteinen vapaa-ajan tila päivittäin kuljetettavien sekä asuntolassa  
– asuvien oppilaiden käyttöön
– välipalan tekemisen mahdollisuus
– riittävät naulakko- ja pukemistilat
– videoprojektori ja äänentoisto
– hyvä yhteys välituntipihalle
– kirjasto ja musiikin kuuntelutila

LIITE 1 
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– lepo- ja eriyttämistila
– esteetön WC, jossa hoitopöytä 
– näköyhteys hoitohenkilökunnan tiloista

Terapia- tai opetusallas ja sauna
– saunassa jatkuvalämmitteinen kiuas, upotettuna
– saunassa ei kiinteitä lauteita vaan irtopenkit ja vapaata lattiatilaa  
 suihkutuoleja (hygieniatuoleja) varten
– saunan korkeus noin 215 cm, koska istutaan ilman korkeita lauteita
– automaattinen löylynheittomahdollisuus painikkeesta painamalla,   
 painike myös pesuhuoneessa henkilökunnan korkeudella

Kuntoutustilat
– varustuksessa pesualtaat
– ovileveydet huomioivat leveät hoitopöydät (1 250 mm)
– riittävästi vapaata seinäpintaa liikuntavarusteille sekä peileille

Oppilaskotitilat
– kodinomainen sisustus
– sähkökäyttöiset sängyt
– hälytysjärjestelmä
– kalustus esteettömästi

Esteetön WC sekä LVI-kalusteet
– riittävä tila WC-istuimen, pesualtaan sekä mahdollisen suihkunurk- 
 kauksen keskellä, jossa kääntymismahdollisuus isollakin pyörä 
 tuolilla
– WC-istuin 300 mm takaseinästä, jotta tilaa tukea ja kohentaa  
 tarvittaessa oppilaan asentoa sekä mahdollistaa oppilaan kaltevan   
 asennon
– tukikaiteet WC-istuimen molemmilla puolilla; kaide nousee sara-  
 nasta kohtisuoraan ylös ja mahdollistaa siirtymisen esimerkiksi   
 suihkunurkkaukseen
– em. tukikaiteessa WC-paperirulla sekä bide
– em. bidessä toiminto, jossa vesi tulee ilman, että tarvitsee aukaista  
– lavuaarin hanaa
– pesualtaat jatkopalalla, mahdollistaa riittävästi jalkatilaa lavuaarin   
 alle pyörätuolia käytettäessä
– pesualtaat joko korkeussäädettäviä tai eteenpäin kallistuksen  
 säädöllä
– hanat automaattisesti tunnistimella toimivia
– peili pesualtaan päällä vivulla kallistettava, jotta pienikin pyörä- 
 tuolilla liikkuva oppilas näkee itsensä
– WC-istuin malliltaan mahdollisimman pitkä, jotta ison hygienia- 
 tuolin kanssa asiointi onnistuu
– saippua- ja desinfiointiannostelijat pitkillä varsilla, joihin oppilaat   
 ylettyvät; mielellään sijoitus lavuaarin yläpuolella
– käsipyyhetelineen sijoitus ja korkeus siten, että tukee oppilaan  
 omatoimisuutta
– kaapistot ja tasot korkeudessa 700 –1 300 mm, jotta oppilaat yltävät  
 ja eivät vie tilaa lattiatasosta
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– pyyhekoukut korkeudessa 1 100 mm
– tukitangot tarvittavissa paikoissa
– kattokisko

Neuvottelutilat
– muunneltavissa äänieristetyillä siirtoseinillä, muunneltavilla  
 irtopöydillä sekä pinottavilla tuoleilla

Ruokasali
– oppilaspöydät korkeussäädettäviä
– ruokailulinjasto kolmesta moduulista, joiden alla renkaat eli  
 siirrettävissä, madalletut linjastot

Taukotilat
– yhteiset koko henkilökunnalle
– eväiden säilytys- ja syöntimahdollisuus
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LIITE 2. Pihapiirros



85Tapausesimerkki 1

Senaatti-kiinteistöt
Tervaväylän koulu, Lohipadon yksikkö
Alustava L2-luonnos, 21/09/2007, pihapiirros 1:300
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LIITE 3. Tilaryhmäkaaviot

Senaatti-kiinteistöt
Tervaväylän koulu, 
Lohipadon yksikkö
Tilaryhmäkaaviot 1:750
30/03/2007
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Tervaväylän koulu, Lohipadon yksikkö
Aamupäivä- ja iltapäivähoidon tilakokonaisuus 1:100

LIITE 4. Aamupäivä- ja iltapäivähoidon tilakokonaisuus
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LIITE 5. Opetustilat

Tervaväylän koulu, Lohipadon yksikkö
Opetustilat 1:100
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LIITE 7. Kotitalouden opetustila ja asuntolan ruokailutila

Tervaväylän koulu, Lohipadon yksikkö
Esiopetustilakokonaisuus 1:100

Tervaväylän koulu, Lohipadon yksikkö
Kotitalousluokka ja asuntolan ruokala 1:100

LIITE 6. Esiopetustilakokonaisuus
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1   Käyttäjän näkökulma

  Anna-Maija Latomäki, erityisopetuksen esimies (vt.) ja Kirsi Tamppari, suunnittelupäällikkö

Tämä tapausesimerkki kertoo Kauhajoen koulukeskushankkeen suun-
nittelusta erityisopetuksen näkökulmasta katsottuna. Hankkeen tilaajana 
ja käyttäjänä on Kauhajoen kaupungin sivistysosasto ja rakennuttajana 
tekninen osasto. Koulukeskus on valtionosuuskohde.
 
Kirjoituksessa kerromme käyttäjän ja rakennuttajan perspektiivistä suun-
nittelun lähtötilanteesta, itse suunnittelusta, siitä mihin lopulta päädyim-
me ja jäikö meille vielä haasteita jäljelle. Tekstissä yritämme tuoda esille 
niitä kysymyksiä, joita eri vaiheissa olemme pohtineet ja millaisia ratkai-
suja niihin olemme löytäneet. Emme ole halunneet tietoisesti kirjoittaa 
muutamia mainintoja lukuun ottamatta tässä tekstissä suunnittelun käy-
tännön ratkaisuesimerkeistä, esimerkiksi mitoituksista tms. varsinaiseen 
suunnitteluun liittyvästä. Mielestämme on parasta, että arkkitehdit ker-
tovat niistä itse asiantuntijan termein ja kuvauksin. Haluamme painottaa 
omasta näkökulmastamme suunnittelua nimenomaan prosessina, toivoen,  
että hankkeestamme löytyisi myös muille uutta jalostettavaa omiin pro-
jekteihin.

Kauhajoen koulukeskuksen suunnittelu on ollut iso ja haasteellinen pro-
sessi, joka on sitouttanut eri tasoilla ja tavoilla suunnittelutyöhön satoja 
ihmisiä. Hankesuunnittelun alkuvaiheessa ymmärsimme, että hanke tuli-
si olemaan alueellamme erittäin merkittävä ja tulisi vaatimaan suunnitte-
luun valtavan osaamispanoksen. Koulukeskus on kirjattu hallintokunti-
en tasapainotettuun tuloskorttiin erillisenä arviointikohtana, mikä kertoo 
omalta osaltaan asian merkittävyydestä ja hallintokuntien rajat ylittävästä 
yhteistyöstä. Hankkeessa on onnistuttu saavuttamaan yhteinen ymmär-
rys ja tahtotila käyttäjien, tilaajan, rakennuttajan, kaupunginjohdon, luot-
tamushenkilöstön ja arkkitehtien välille. Tällä on ollut huomattava vai-
kutus sille, että suunnittelu on todella saanut kaiken mahdollisen osaa-
mis- ja oppimispääoman.

Lähtötilanne
Sanssin koulun perusteellista remonttia oli koululla henkilöstö odottanut 
ja alustavasti suunnitellut jo vuosikausia. Koulu on kaupungin alakou-
luista suurin ja se toimii keskustassa. Opinahjon rakennusmassa muo-
dostuu kolmesta erillisestä, toisiinsa porrashuoneen välityksellä liitty-
västä rakennuksesta. Vanhin osa on Terijoelta siirretty iso hirsihuvila ja 
uusin on 60-luvulla rakennettu siipiosa, jossa opetustiloja on osittain 
maan alla. Kuntotutkimuksen ohjeistamana rakennukseen on tehty usei-
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ta korjaustoimenpiteitä, mutta huoli rakennuksen mahdollisista terveys-
haitoista vaivasi edelleen henkilöstöä ja lasten vanhempia.
 
Rakennushanke alkoi aikoinaan Sanssin koulun peruskorjauksena. 
Olimme tehneet tilaohjelmaa jo jonkin verran, kun lääninhallituksen 
kanssa käydyn neuvonpidon jälkeen sovimme, että mukaan otetaan 
yleisopetukseen integroiden myös erityisopetus. Tämä tarkoitti lisära-
kentamistarvetta, koska Sanssin koulun tilat eivät olisi riittäneet molem-
mille kouluille.
 
Aninkoulu on erityiskoulu, jonka oppilaita on ollut sijoitettuna moniin 
eri toimipisteisiin eri puolilla kaupunkia. Osa opetuksesta on tapahtunut 
Kauhajoen vanhimmassa koulurakennuksessa, entisessä kansakoulussa 
ja sen piharakennuksessa lukion naapurissa, osa rivitalo- ja kerrostalo-
huoneistossa etäämmällä, osa muutaman kilometrin päässä kyläkoululla. 
Iso merkittävä puutos on ollut liikuntasalin puute, mikä on pakottanut 
oppilaat ja henkilöstön reissaamaan pitkin kaupunkia eri kiinteistöissä 
liian harvoin vapaina olleiden liikuntatilojen välillä.
 
Kun erityisopetus tuli mukaan hankesuunnitteluun, oli selvää, että se 
tulee mukaan ns. samalta lähtöviivalta kuin Sanssin koulu ja että yhteise-
nä päämääränä oli näiden koulujen yhdentyminen. Päätimme, että pro-
jektin hankesuunnittelussa on löydettävä ennakkoluulottomia ideoita, ja 
sen takaisi moniammatillinen yhteistyö.
 
Hankesuunnitelmassa vertailimme eriasteisia korjaus- ja laajennusvaihto-
ehtoja. Vertailtujen vaihtoehtojen kalleus yllätti kaupungin viranhaltija- ja 
luottamusjohdon. Tämän jälkeen vertailtavaksemme tuli vielä yksi uusi 
vaihtoehto: uuden koulurakennuksen rakentaminen olemassa olevan 
koulukeskittymän yhteyteen. Lääninhallituksen kanssa käymissämme 
neuvotteluissa kävi selville, että jos aiomme sijoittaa uudisrakennuk-
sen yhteiskoulun välittömään läheisyyteen, on hankkeen suunnittelus-
sa edettävä yhtenäisen perusopetuksen hengen mukaisesti. Tällä tavoin 
yhteiskoulu tuli mukaan hankkeen keskiöön, triangelin kolmanneksi 
”kärjeksi”, ja hankesuunnittelu sai samalla mukaan kokonaan uuden nä-
kökulman. Aikaa oli kuitenkin kulunut Sanssin koulun peruskorjauksen 
vaihtoehtojen tutkimiseen jo kohtuullisen paljon, joten henkilöstön oli 
nopeasti pystyttävä aloittamaan pohdinta vielä kertaalleen alusta ja kohti 
aivan uudenlaista toimintamallia.

Yhteiskoulun opetustilat ovat pääosin yhdessä tasossa. Sen osia on ra-
kennettu ja laajennettu useita kertoja eri vuosikymmeninä. Koululle on 
aiemmin tehty mm. ilmanvaihdon ja katon uusiminen. Viimeisimmän 
kuntotutkimuksen valmistuttua muutama vuosi sitten rakennuksessa 
tehtiin vielä lisää erilaisia korjaustoimenpiteitä tilojen terveellisyyden 
varmistamiseksi. Yhteiskoululla on ollut jo aiemmin myös Aninkoulun 
opetusta 7. vuosiluokasta ylöspäin.
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Hankesuunnittelu
Hankesuunnittelun tiesimme hankkeen tärkeimmäksi vaiheeksi, jos-
sa määrittelisimme suurimman osan paitsi investoinnin kustannuksista 
myös osoittaisimme suunnan varsinaisen toiminnan pitkän tähtäimen 
vaikutuksille. Näimme, että rakentamisen tai korjaamisen merkitys on 
selkeästi alisteinen hankkeen todelliselle arvolle: toiminnalle, jota raken-
taminen palvelee ja jota ilman ei hanketta olisi. Tietysti oli myös selvää, 
että kaupunki omistajana haluaa päästä rakennuksen mahdollisimman 
edullisiin elinkaarikustannuksiin. Näin hankkeen tavoitteet olivat kun-
nianhimoiset myös omistajan ja rakennuttajan näkökulmasta.

Hankesuunnitelman mukaan Aninkoulun vuosiluokilla 1–6 on 65 oppi-
lasta ja vuosiluokilla 7-9 on 35 oppilasta. Kaikilla erityiskouluun siirre-
tyillä tai otetuilla oppilailla on yksilöllistetty opetussuunnitelma ja puo-
lella oppilaista on pidennetty oppivelvollisuus. Oppilaat voidaan jakaa 
seuraavasti: vaikeat kielellisen kehityksen ongelmat (esim. dysfasia) 30 
%, lievät kehitysviivästymät noin 40 %, vaikeat kehitysviivästymät noin 
20 %, näkövammat, vaikeat liikuntavammat ja vaikea-asteinen autismi 
noin 10 %.

Hankkeen ydinryhmän vetäjänä toimi sivistysjohtaja. Muita ryhmään 
kuuluvia olivat tekninen johtaja, teknisen osaston suunnittelija, jokaisen 
kolmen koulun rehtori ja vararehtori, kaupungin vapaa-aikapäällikkö 
sekä teknisen osaston suunnittelupäällikkö, joka jakoi käytännön koordi-
nointivastuun sivistysjohtajan kanssa. Hankkeen varsinaiseen ohjausryh-
mään kuului edellä mainittujen lisäksi edustajia muista hallintokunnista, 
koulukeskuksen alueella olevista muista oppilaitoksista sekä luottamus-
elimistä. Ryhmään liittyi vaihdellen eri asiantuntijoita kokousten asialis-
tan mukaan. Arkkitehdit olivat mukana hankesuunnittelun alkuvaiheista 
alkaen, mikä on ollut hyvä asia.

Hankesuunnittelun toteutimme niin, että kaikilla halukkailla olisi mah-
dollisuus osallistua suunnitteluun. Olemme käyttäneet pitkään tämän 
henkistä suunnittelutapaa ja todenneet sen erittäin toimivaksi. Toisaalta 
olimme tähän projektiin liittyen tutustuneet useisiin erilaisiin koulu-
kohteisiin ja kuulleet käyttäjien kertomuksia asiantuntevista suunnit-
telijoista, jotka olivat monissa kohdin kuitenkin kokonaan ohittaneet 
käytännön tekijöiden osaamisen. Näimme myös usein tuon harmillisen 
seikan valmiissa tiloissa, kun niissä kiersimme. Samoin sen, että liian 
usein oli puuttunut rohkeutta tai osaamista miettiä asioita sitä kautta, 
että ovatko tutut toimintamallit välttämättä lainkaan tarkoituksenmukai-
sia. Erityisopetuksen näkökulmasta kuunteleva, rutiineja kyseenalaistava 
ja moniammatillisuuden arvon suunnittelussa ymmärtävä arkkitehti on 
erittäin hyvä kumppani. Laajan ja monivaiheisen tarjouskilpailun jälkeen 
kohteemme sai arkkitehdit, joiden kanssa on ollut helppo tehdä työtä, 
koska molempien osapuolten tavoitteet prosessille ovat olleet mieles-
tämme hyvin samanlaiset.

Varsinaisen suunnittelun perustaksi halusimme niiden ihmisten osaami-
sen, jotka tekevät työtään lasten ja nuorten parissa kouluilla ja yhteistyö-
organisaatioissa. Koulujen henkilöstölle järjestimme yhteisiä työpajoja, 
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joissa henkilöstö lähestyi tulevaa oppimisympäristöään erilaisten näkö-
kulmien kautta tiimeinä. Hankkeen jokaisessa vaiheessa pidimme tär-
keänä, että suunnittelussa on alusta alkaen mukana myös kaikki muut 
henkilöryhmät, jotka koululla tulevat työskentelemään: mm. kiinteistön-
hoito, puhtauspalvelut ja ruokapalvelut. Sen vuoksi mm. työpajoissa oli 
edustajia myös näiltä vastuualueilta. Erityisopetuksen ja yleisopetuksen 
henkilöstöt jakautuivat tiimeihin niin, että niissä oli mahdollisimman he-
terogeeninen osaaminen edustettuna. Pohdittavinamme pedagogiikan 
kannalta oli muun muassa nuorten syrjäytymisen ehkäisy, eri sukupuol-
ten tarpeet oppimiselle, yrittäjyys, yhteisöllisyys, suvaitsevuus, ”kyläkou-
luja yhteisen katon alla”, ”miten uusi tila palvelisi parhaiten oppimista tai 
opettamista ja ovatko nuo sama asia tilan näkökulmasta”. Koulujen hen-
kilöstö teki ryhmätöiden tuloksista koostevihkosen, jonka se sitten antoi 
arkkitehdeille työmateriaaliksi. Työpajojen keskusteluissa nousi esille 
mm. niitä arvoja, joita uusi yhteinen koulu toteuttaisi, joilla se toimisi ja 
joita se haluaa lapsille, nuorille ja ympäröivälle yhteiskunnalle välittää.
 
Kaikkien halukkaiden osallistumismahdollisuuksien varmistamiseksi si-
joitimme henkilöstön tiloihin vihkoja, joihin ohjeistimme kirjoittamaan tai 
piirtämään kaiken, mitä kukin haluaa suunnittelijoille kertoa. Vihkojen 
kopiot luovutettiin sitten arkkitehdeille. Tämäkin toimintatapa oli mie-
lestämme hyvä ja auttoi mukaan osallistumaan myös niitä, jotka olisivat 
jääneet esimerkiksi ujouttaan suullisesta osallistumisesta ulkopuolelle. 
Toisaalta se myös varmisti omalta osaltaan sitä, ettei kukaan voisi jälki-
käteen väittää jääneensä ilman mahdollisuuksia vaikuttaa suunnittelurat-
kaisuihin. Samalla vihko sitoutti siihen kommenttejaan laittavan ihmisen 
mukaan suunnitteluun. Vihko oli pieni asia toteuttaa, mutta vaikutus 
todennäköisesti kohtuullisen suuri.

Opettajat itse tekivät oppilaidensa kanssa aiheeseen liittyviä tehtäviä. 
Eräs erityisopetuksen ryhmä kirjoitti aineita ja pieniä tarinoita siitä, mil-
lainen olisi hyvä oppimisympäristö. Toisen ryhmän kanssa taas järjestim-
me mielenkiintoisen työpajan, jossa oppilaat tekivät kollaaseja aiheesta 
”Meidän uusi koulu”. Suunnittelupäällikkö oli tuolloin opettajan ja lasten 
mukana työpajassa kannustamassa oppilaita laittamaan töihinsä sellaisia 
elementtejä, jotka ilmaisisivat parhaiten niitä asioita, joita he pitäisivät 
tärkeänä uudessa koulussaan. Tuloksena tuli upeita, värikkäitä ja hy-
vin perusteltuja töitä, jotka kertoivat osaltaan lisäksi siitä, miten vahvasti 
myös oppilaat halusivat sitoutua oman työympäristönsä suunnitteluun. 
Töiden anti meni arkkitehdeille tekstin, kerronnan ja kuvien muodossa. 

Hankesuunnittelun aikana kävimme ekskursiolla tutustumassa muualla 
toteutettuihin koulurakennuksiin. Mukana oli ydinryhmän ihmisiä ja kou-
lujen henkilöstöä, moniammatillisuuden arvostamisen ohjeen mukaan 
aina myös tukipalvelujen henkilöstöä. Nämä tarkastelivat kohteita omien 
vastuualueidensa näkökulmasta poimien hyvät kokemukset ja käytännöt 
mukaan hankkeeseemme. Halusimme, että kaikki yhdessä rakentaisivat 
uuden ”Meidän koulun toimintakulttuurin” ja myös antaisivat oman am-
matillisen panoksensa varsinaisen rakennussuunnittelun puolelle tila- ja 
detaljiratkaisuihin saakka. 
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Hankesuunnittelun eri vaiheissa järjestimme monia tiedotus- ja keskus-
telutilaisuuksia. Kerroimme suunnittelusta muun muassa lehdessä ja 
kävimme tiedonhaluisten kuntalaisten kanssa sähköpostitse ja muulla 
tavoin ajatustenvaihtoa. Halusimme, että mahdollisimman moni pääsisi 
osallistumaan suunnitteluun riittävän aikaisessa vaiheessa. Järjestimme 
omia keskustelutilaisuuksia päättäjille, lisäksi avoimia tilaisuuksia kai-
kille asiasta kiinnostuneille ja eri järjestöille. Tilaisuuksissa oli mukana 
myös oppilaiden kotiväkeä, ja esimerkiksi erityisoppilaiden vanhempien 
näkökulmaa saatiin mukaan tätä kautta.

Jo varhain jaoimme toimijoista erilaisia prosessiryhmiä, joille vastuutet-
tiin tiettyjen kokonaisuuksien tai osa-alueiden suunnittelua. Jokaisessa 
ryhmässä oli mukana tiiviistä ydinjoukostamme jäsen, joka toimi linkki-
nä ytimen ja prosessiryhmän välillä. Ryhmät ovat kokoontuneet suun-
nittelun kuluessa aina tarpeen mukaan omatoimisesti ja niissä on tehty 
arvokasta työtä hankkeen kokonaistaloudellisen onnistumisen eteen.

Koulukeskuksen hankkeessa erityisopetus on ollut yhtenä sen toimi-
joista ja sillä on ollut omat tarpeet kuten muillakin. Emme ole koke-
neet, että erityisratkaisuja mietittiin vain erityisopetuksen vuoksi, vaan 
näimme hyvien ratkaisujen palvelevan kaikkia tilojen käyttäjiä, kuten 
esimerkiksi pienimpiä koululaisia. Ajattelimme, että erityisryhmille hyvä 
tila on hyvä myös muille tilan käyttäjille. Varsinkin tuosta näkökulmasta 
katsoen erityisopetuksen mukanaolo suunnittelussa on ollut suuri rikka-
us ja arvotekijä.

Erityisopetuksen puolesta katsoen, ”erityisopetuksen osaaminen saadaan 
palvelemaan koko koulukeskusta, tiedonkulku paranee ja nivelvaiheiden 
yhteistyö helpottuu. Erityisen tuen konsultoiva rooli tulee vahvistumaan 
ja myös eri opettajaryhmien rinnakkain työskentelyn mahdollisuudet li-
sääntyvät huomattavasti.” (Koulukeskuksen hankesuunnitelma, lainaus 
erityisopetuksen rehtorin Tuomo Tenhusen kirjoituksesta) 

Koulukeskuksen suunnittelun kanssa rinnakkain oli pohdittavanam-
me koululaisia kyyditsevien kulkuneuvojen reitit ja turvalliset pysäkit. 
Koulukeskuksen alue on toisaalta tiivis ja oli haasteellista löytää kaikki-
en kannalta edullisimmat reitit. Pysäköinti oli myös jonkinasteinen on-
gelma, koska alueellamme on totuttu pysäköimään yleensä mahdollisim-
man lähelle sisäänkäyntiä, mikä nyt ei ollut enää mahdollista. Erilaisia 
vaihtoehtoja mietittiin paljon ja liikennesuunnittelijan avulla löysimme 
lopulta ratkaisuja. Pysäköintipaikat päädyttiin sijoittamaan alueen reu-
noille neljäksi eri kokonaisuudeksi, jolloin koulukeskuksen sisäosat voi-
daan rauhoittaa moottoriliikenteeltä. Koulun länsisisäänkäynnin välittö-
mään läheisyyteen tulee pysähtymiskaarre erityisesti erityisoppilaiden 
kuljetuksia ajatellen.

Suunnitteluratkaisut
Suunnittelun käytössä oli kaikki se valtava tietomäärä, jonka saimme 
yhdessä kerättyä ja tuotettua esimerkiksi eri prosessiryhmissä, ison mo-
niammatillisen ihmisjoukon koordinoituna yhteistyönä. Huolellisesti teh-
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ty hankesuunnitteluvaihe helpotti varsinaista suunnittelua. Sen vuoksi 
myös käyttäjillä oli mahdollisuus keskittyä yksityiskohtaisempaan tilojen 
suunnitteluun arkkitehtien apulaisina niin, että hanke onnistuisi kaikkien 
eri käyttäjien kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Arkkitehdit ovat 
lähestyneet tilojen suunnittelua ylipäänsä erityisesti liikunta-, näkö- ja 
kuulovammaisten tarpeista, kuten he rakennuslupaa varten kirjoittamas-
saan selvityksessä ilmaisevat.

Suunnittelussa päädyimme osittain kaksikerroksiseen kouluun. Arkki- 
tehdit kuvaavat omassa kirjoituksessaan erilaisia käytännön ratkaisuja, 
joihin suunnittelussa päädyttiin emmekä siis toista niitä tässä kirjoituk-
sessa. Haluamme painottaa rooliamme, että erityisopetus on koko ajan 
ollut yhdenvertainen osa, yksi ”kolmesta kärjestä”, ja että sen mukaan 
mitoitetut ja tehtävät ratkaisut helpottavat muidenkin toimijoiden elämää 
koulussamme.

Koulu jaetaan kolmeen ”kyläkouluun”, joissa on eri-ikäisiä oppilaita. 
Erityisopetuksen opetustilat ovat hajautettuna näihin kolmeen kokonai-
suuteen. Ainoastaan kaksi kehitysvammaisten opetustilaa on vierekkäin 
yhdessä kyläkouluista oman monitoimitilansa välittömässä läheisyy-
dessä. Monitoimitilassa on mm. keittiövarustus jokapäiväisten taitojen 
harjoittelemista varten. Kädentaitojen pajassa on lisäksi pyykinkäsitte-
lyvälineet kodinhoidon opetusta varten erityisesti yksilöllistetysti opis-
keleville oppilaille. Kuten muissakin opetustiloissa, kehitysvammaisten 
opetustiloissa on omat pienet jakotilat. Lisäksi opetustilojen yhteydessä 
on yksi rauhoittumishuone. Monitoimitilasta on kulku ulos omaan pikku 
pihaan, niin kuin myös jokaisesta ensimmäisen kerroksen opetustilasta. 
Kyläkouluidea lähti elämään jo hankesuunnittelun alkuvaiheen työpa-
joissa siitä ajatuksesta, että eri-ikäiset ja erilaiset oppilaat oppivat toisil-
taan ja että omassa kyläkoulussa opitaan paremmin tuntemaan toisensa, 
niin oppilaat kuin henkilökuntakin. Oma kyläkoulu on turvallinen pie-
nempi yhteisö isossa koulussa.

Hankesuunnitteluvaiheen työpajoissa yhteisesti ideoitu pajakoulu-ajatus, 
jossa oppiminen tapahtuu kokeillen, keksien, leikkien ja ideoiden, to-
teutuu pajatilojen kautta. ”Paja-pedagogiikalla” haluamme tukea kaikki-
en lasten luontaista iloa ja intoa uusien asioiden oppimiseen ja tarjota 
oppilaille mahdollisuuksia ”keksimisen” ahaa-elämyksiin. Ensimmäiseen 
kerrokseen tulevat kädentaitojen ja taiteen pajat, toiseen kerrokseen vie-
lä tieteen paja.
 
Pihan suunnittelua varten perustimme jo hankesuunnitteluvaiheessa 
oman prosessiryhmän, koska pidimme pihatoimintoja, muun muassa 
leikkiä, liikuntaa ja virkistäytymistä, erityisen tärkeinä lasten päivään ja 
oppimiseen kuuluvina asioina. Erityisopetuksen osaamista on erityisesti 
pihatoiminnoissa haluttu saada suunnitteluun mukaan. Olemme alusta 
asti edellyttäneet, että myös piha kuuluu koulun kaikille oppilaille mah-
dollisuuksia tarjoavaan oppimisympäristöön eikä sen suunnitelmakaan 
ole siksi ainoastaan kaunis pihapiirros. Arkkitehdit ovatkin suunnitelleet 
piha-alueet erilaisten käyttäjien tarpeet huomioiden. Meidän onneksem-
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me heillä osoittautui olevan runsaasti kokemusta pihaoppimisympäris-
töistä.

Alakerran opetustilojen yhteydessä on esimerkiksi pikkupihat opetusryh-
mien omaan käyttöön. Kaikille tarkoitettu välituntipiha jakaantuu isom-
mille ja pienemmille erilaisin välinein. Lisäksi koulun läheisyyteen tulee 
lähiliikuntapaikka ja jääkaukalo. Pihaan on tarkoitus jättää myös vapaata 
tilaa erityisesti motorisesti heikompien oppilaiden hiihdon opettelua ja 
harrastusta varten. Kun oppilaat voivat käyttää pidempiä välitunteja har-
joitteluun pihassa, saavat he helposti toistoa tasapainoharjoitteluun ja 
hiihtoharjoituksiin. Lisäksi pihassa on katoksellinen lava musiikin ope-
tustilan lähellä mm. erilaisia esityksiä varten ja nouseva katsomo pihan 
reunalla.

Mitä haasteita jäi tulevaisuuteen
Olemme suunnitelleet Kauhajoelle koulukeskuksen, jonne muuttoa odot-
taa koko koulujen väki innoissaan. Tiedämme ottaneemme huomioon 
hyvin monia eri näkökohtia ja asioita, sellaisiakin, joista emme tienneet 
mitään ennen tätä projektia. Suunnittelutyö on kysynyt henkilökunnalta 
valtavasti joustoa, oman ajan käyttöä, paineensietokykyä ja yhteistyötai-
toja, jotka ovat onneksi osoittautuneet projektin kuluessa erinomaisiksi.
 
Tiivis, kaikkien tulevien käyttäjien moniammatillinen yhteistyö kokenei-
den ja tavanomaisuuksia kanssamme kyseenalaistavien huippuarkkiteh-
tien kanssa hankesuunnittelusta asti on ollut mielestämme erinomaises-
ti onnistunut suunnitteluprosessi. Se on myös alku tapahtumaketjulle, 
jonka vaiheissa on rakentunut kestäviä lenkkejä toimijoiden yhteistyölle 
meidän koulu -hengessä. Yhteinen suunnittelu on ollut tuiki tarpeel-
linen toisiimme tutustumisenkin ajanjakso, kun ennen erilliset koulut 
nyt aloittavat sen tärkeimmän työn: isona yhtenäiskouluna toimimisen 
painottaen ja välittäen niitä arvoja, joita pohdimme muutama vuosi sitten 
yhdessä työpajoissa.
 
Luulemme, että yhtenäistämisessä riittää kiinnostavia haasteita ja vastaan 
voi tulla ongelmia, joita emme ole huolellisestikaan suunnitellen osan-
neet ajatella. Uskomme kuitenkin onnistuvamme. Toivomme olevamme 
omalla koulullamme yhtenä hyvänä esimerkkinä ennakkoluulottomista 
ja rohkeista ratkaisuista, tavanomaisen ja totutun ”näin meillä on aina 
tehty” -mallin kyseenalaistamisesta. Aika ja oppilaat kertovat, miten siinä 
sitten onnistumme. Ainakin itse suunnitellut puitteet ovat, pohjalaisella 
vaatimattomuudella sanoen, loistavat.
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2   Suunnittelijan näkökulma
  H&M Arkkitehdit, Anneli Hellsten ja Seppo Markku

Suomessa liikkumis- ja toimimisesteiset otetaan huomioon nykyään sel-
västi paremmin kuin 1960-luvulla, jolloin heidän yhdenvertaisuudestaan 
ja esteettömyydestä julkisessa rakentamisessa ja rakennetussa ympäris-
tössä alettiin puhua ja kirjoittaa. Vähitellen ohjeita ja määräyksiä on saatu 
asetuksiin, lakeihin ja rakennusmääräyksiin. Voitaneen sanoa, että tavoi-
te tasavertaisemmasta ja tasa-arvoisemmasta rakennetusta ympäristöstä 
alkaa lähestyä, vaikkei sitä vielä kaikilta osin olekaan saavutettu.
 
Koulurakennusten peruskorjauksissa suunnittelu heikoimman lenkin pe-
riaatteella on kokemuksemme mukaan käytännössä usein lähes mahdo-
tonta rakennuksen alkuperäisestä perusratkaisusta johtuen. Eräässä koh-
teessamme on kahdeksan porrashuonetta, joista kuljetaan oppimistiloi-
hin puoli kerrosta ylös tai alas. Toisessa kohteessa kaikkiin rakennuksen 
siivissä sijaitseviin tiloihin mennään muutaman portaan verran alaspäin. 
Tällaisten ongelmien ratkaiseminen mielekkäällä tavalla luiskia käyttä-
en on useimmiten rakenteellisesti mahdotonta. Porrashissi taas kaventaa 
portaikkoa joskus kohtuuttomastikin ja on ratkaisuna kallis.
 
Arkkitehtuurin perustyökaluihin kuuluu tilan porrastaminen ja tilojen 
korkeuksilla ja volyymeilla työskentely. Tilan säätö muutamalla askel-
malla tai portaikoilla lisää usein tilan mielenkiintoisuutta, jäsentää tilaa 
tai saattaa helpottaa orientaatiota. Tällaisten tilan arkkitehtonisten säätö-
jen käyttö osana tilasuunnittelua tuottaa aina uusia ongelmia suunnitel-
tavina luiskina, hisseinä ja nostimina, saattaapa tilojen tasapuolisuuden 
toteuttaminenkin kärsiä. Mainitut ongelmat voidaan ennakolta ehkäistä 
tehokkaasti ohjaamalla hankkeita viranomaismääräyksillä ja vaatimuk-
silla sekä valvomalla, että porrastukset ratkaistaan niiden edellyttämällä 
tavalla. Uskallamme väittää, että edellä mainitsemiamme ongelmia tus-
kin olisi syntynyt esimerkkikohteissamme, mikäli nykyiset vammaismää-
räykset olisivat olleet voimassa niitä suunniteltaessa.

Kauhajoen koulukeskus
Kauhajoen koulun toiminnallinen kokonaisuus on paitsi suuruutensa 
myös toimintasisältönsä kannalta erittäin vaativa hanke. Meille suunnit-
telijoille hanke on ollut jännittävä ”tutkimusmatka” monenlaisten totun-
naisten asioiden uudenlaiseen soveltamiseen. 

Koulukeskus koostuu uudesta alempien ikäluokkien rakennuksesta 
sekä 1960-luvulla rakennetusta yhteiskoulusta. Rakennukset yhdistyvät 
toisiinsa toisen kerroksen kulkusillalla. Lisäksi erillinen vanha liikuntasa-
li yhdistetään uudisrakennuksen suureen liikuntahalliin 60 metrin juok-
suradalla.

Rakennuskokonaisuus suunniteltiin yhtenäiskoulun ikärakennetta ja las-
ten suuria kokoeroja silmällä pitäen sekä huomioiden, että koulun kai-
kissa tiloissa tulee toimimaan eri tavoin vammautuneita lapsia. Lasten 
vammojen kirjo on todella laaja. Lähtökohtaisesti koulu on mitoituksel-
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taan suurelta osin täysin tavanomainen koulu, mutta joidenkin tilako-
konaisuuksien osalta on sovellettu käyttötarkoituksensa ja käyttäjiensä 
vuoksi väljempää mitoitusta.

Koulussa toteutuu käyttäjien toiveista vanha kyläkouluperiaate eli kou-
lu jakautuu osiin, joissa kussakin toimii kaikkien ikäluokkien oppilaita. 
Tällaisilla tavoitteilla ja sisällöillä toimivaa koulua ei Suomessa käsittääk-
semme ole aiemmin suunniteltu.

Tavanomaisesta poikkeavaa ovat koulussa myös pajatilat. Kädentaitojen, 
kuvataiteen tai musiikin ja tieteen pajat toimivat muuntojoustavuuden 
periaatteella. Näissä tiloissa on vanhan monitoimisen, perinteisen tuvan 
ominaisuuksia: siellä voi tapahtua hyvin erilaisia asioita ja vieläpä sa-
manaikaisesti. Ne ovat ”ei kenenkään maata” ja ovat kaikkien oppilaiden 
ja opettajien käytettävissä. Tilat on sijoitettu siten, että suuretkin yhteiset 
”projektit” voivat kuulua ohjelmaan. 

Liikkumis- ja toimimisesteisten lasten integrointi kouluyhteisön kaikkiin 
toimintoihin kuulosti todella mielenkiintoiselta ja ennen kaikkea haas-
teelliselta, jossa ei suunnittelussa saa epäonnistua. Koska vain harvoilla 
suunnittelijoilla on omakohtaisia kokemuksia esimerkiksi monivammai-
suudesta, on riittävä tiedon hankinta erityyppisen vammaisuuden tiloille 
asettamista vaatimuksista koko suunnittelutyön keskeisin ja tärkein lähtö-
kohta. Meillä suunnittelijoilla on toki käytössämme ohjekirjoja, määräyk-
siä, normeja ja selvitettyjä toimintakäytäntöjä. Näitä lähtötietoja soveltaen 
saamme tiloista tietenkin kohtuullisesti toimivia, mutta tällainen tieto jää 
helposti pinnalliseksi, ellei suunnitteluprosessin yhteydessä haastatella 
käyttäjiä ja suunnitella yhdessä lopulliset tila- ja toimintaratkaisut. 

Hyvässä suunnitteluprosessissa on oltava tilaa myös heille, jotka ”pyö-
rittävät” päivittäin näitä rutiineja. He eivät ole tässä yhteydessä pelkäs-
tään lausunnonantajia, vaan arkkitehdin parhaita ja tärkeimpiä ”apu-
suunnittelijoita”. Huonosta suunnitelmasta kärsii erityisesti loppukäyttäjä 
eli lapsi, jolle tila ei tuokaan apua vaan ehkä peräti vaikeuttaa hänen 
elämäänsä. Pettymys tilan toimivuuteen voi olla todella suuri, koska 
käytäntöpohjaiset toimintavirheet voivat toistua päivittäin useita kertoja 
vuosien ajan. Vamman laatu voi vaihdella lapsilla todella suuresti, siksi 
juuri näissä tiloissa mitoituksen pitää olla hieman normaalia väljempää. 
Erityistilojen mitoitusta ohjaavat käytettävien apuvälineiden ja varustei-
den koot ja toimintatavat. Näiltä tiloilta vaadittava muuntojoustavuus 
voi olla monelta kannalta toimintoja helpottava ja arvokas ominaisuus. 
Muuntojoustavuuden paikka ja laajuus on ratkaistava käytännön ja ym-
märtävän teorian avulla. 

Lisäksi on muistettava, että myös tilojen talotekniikka on saatava palve-
lemaan yhteisiä tavoitteita. Tässäkin suhteessa arkkitehdin tai pääsuun-
nittelijan rooli asioiden selvittämiseksi korostuu. Teknisten järjestelmien 
valinta suoritetaan yhdessä käyttäjien ja erikoissuunnittelijoiden kanssa. 
Tilojen suunnittelussa tulee tietenkin tähdätä toimivuuden lisäksi myös 
esteettisesti miellyttävään kokonaisuuteen vaikka käytäntöä tukevat tek-
niset ratkaisut olisivat miten rajuja tahansa. 
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Osallistava suunnittelu
Suunnittelumme keskeisin periaate on koulusuunnitteluun kehittämäm-
me osallistava suunnitteluprosessi, jota olemme käyttäneet jo yli kym-
menen vuoden ajan. Sen käyttö soveltui erinomaisesti näin haastavan 
osa-alueen suunnitteluun. Kokemuksemme mukaan mitä vaativampi 
hanke, sitä laaja-alaisempaa sitouttamista ja erityisosaamista tarvitaan. 
Ei ole yhdentekevää hankkeen tavoitteiden onnistumiselle, sitoutuvatko 
sen piirissä toimivat hankkeeseen vai eivät. Osallistava suunnittelupro-
sessi lisää selvästi yhteisön sitoutumisen astetta. Kun hankkeeseen ja 
sille yhdessä asetettuihin tavoitteisiin sitoudutaan, on osapuolilla paljon 
suurempi mahdollisuus löytää hyvä lopputulos niin pienissä omissa asi-
oissa kuin koko kokonaisuudessakin. Valitettavasti tällaisiin prosesseihin 
kuuluu aina joitain henkilöitä, jotka eivät osaa nähdä omien tarpeittensa 
ylivertaisuuden yli. 

Mielestämme tässä hankkeessa kunnan teknisen ja koulutoimen puolella 
tehty, hankesuunnitteluun liittyvä työpajatyöskentely on ollut osallista-
vaan suunnitteluun erinomaisesti valmistavaa työtä ja varmaankin siitä 
syystä ”vastarannan kiiskien” määrä jäi vähäiseksi. 
Tämän tekstin runkona olemme käyttäneet Kauhajoen kouluhankkeen 
rakennusluvan liitteeksi vaadittua ja laatimaamme selvitystä vammaisten 
huomioimisesta koulukeskuksen tiloissa.

Suunnittelumme perustuu lakeihin, asetuksiin ja viranomaismääräyk-
siin, joilla pyritään takaamaan tilojen käyttäjälle esteetön ja tasapuolinen 
ympäristö. Olemme lähestyneet tilojen suunnittelua erityisesti liikunta-, 
näkö- ja kuulovammaisten tarpeista.

Liikuntaesteet ja nostimet
Rakennuksessa pyritään kynnyksettömyyteen aina kun se on rakenteelli-
sesti mahdollista. Rakennuksen osien tasoerot hoidetaan hisseillä ja nos-
timilla. Hissejä tulee rakennukseen kaksi, toinen uutta ja vanhaa koulua 
yhdistävään käytävään ja toinen uuden koulun pääaulaan. 

Nostimia tulee yhteensä kolme: yksi yhteiskoulun teknisen työn pää-
tyyn, yksi uuden koulun pääaulaan (aulasta näyttämölle) ja yksi yhdis-
tetty porras- ja nostolavalaite näyttämön yhteydessä olevaan pukuhuo-
nekäytävään.

Terapiatiloissa ja osassa toiminta-alueittain opiskelevien oppilaiden tiloja 
on lisäksi nostolaite ja kattokiskosto lasten liikuttamiseen eri toiminta-
pisteiden välillä.
 

Wc-tilat
Rakennuksessa on yhteensä seitsemän erikokoista toiminnoiltaan toi-
sistaan poikkeavaa inva-wc:tä. Tilat varustetaan määräysten mukaisilla 
varusteilla ja kalusteilla. Lisäksi terapiatilassa on wc-istuin ja hoitotaso.
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Näkövammaiset 
Näkövammaisten huomioon ottaminen koulussa perustuu selkeisiin ma-
teriaalisiin kontrasteihin. Värit ja materiaalivaihtelut toimivat opastavana 
ja orientoivana apuvälineenä sekä lattioissa että seinissä. 

Pääaulasta nousevien portaiden yläpäässä käytetään huomiolaattaa va-
roittamaan kulkureitillä olevasta tasoerosta. Portaitten kaiteet toteutetaan 
siten, että ne eivät aiheuta takertumisvaaraa.

Epäsuoran ja suoran valon valaisimien käyttö tulee suunnitella huolelli-
sesti, jotta haitalliset heijastukset voidaan minimoida. 

Lasipintoja käytettäessä huomioraidat, -värit ja kuviot suunnitellaan nä-
kövammaisten liikkumista helpottaviksi.

Peilien sijoittelussa otetaan huomioon, että peilikuvasta ei näy esimerkik-
si ovea tai kulkureittiä, jota kohti voi erehdyksessä lähteä kulkemaan.

Tilojen valaistus pyritään suunnittelemaan mahdollisimman tarkoituk-
senmukaisesti. Pelkän diffuusin valokentän sijasta pyritään erilaisilla va-
laistustiloilla tukemaan tilojen viestintää.

Opasteet suunnitellaan siten, että ne ovat helposti hahmotettavia sekä 
näkö- että tuntoaistilla. Lisäksi opasteitten sijoitteluun kiinnitetään eri-
tyishuomiota.

Kuulovammaiset 
Tilojen akustiseen suunnitteluun kiinnitetään erityistä huomiota. 
Jälkikaiunta-aika tulee virittää siten, että huoneakustisin keinoin ediste-
tään puheen erottelukykyä. Kullekin toiminnalle, jota ko. tilassa tehdään, 
pyritään luomaan huoneakustisesti optimaalinen tilanne. Akustiikan pe-
rusratkaisu tulee olemaan kattopintojen akustinen verhous joko peh-
meillä akustiikkalevyillä tai reikäkipsituotteilla riippuen tilan käyttö-
tarkoituksesta. Korkeissa aulatiloissa ja liikuntasalissa tarvitaan hyvän 
akustiikan toteuttamisessa myös seinäpinnoilla vaimentavaa materiaalia, 
pelkkä kattovaimennus ei riitä.

Sali, pääaulan jättiläisenportaat, taloisännän tiski, toiminta-alueittain 
opiskelevien opetuksen kokonaisuus, terapiatilat, näyttämö, musiikin 
opetustila sekä pajat varustetaan induktiosilmukalla.

Erityistilat
Rakennukseen tulevat terapiatilakokonaisuus saunoineen ja altaineen, 
toiminta-alueittain opiskelevien opetuksen kokonaisuus, aistitila ja kä-
dentaitojen paja ovat erityisen huolellisen suunnittelun kohteina, ja nii-
den suunnittelua olemme tehneet läheisessä yhteistyössä tilojen tulevien 
käyttäjien kanssa. Toiminta-alueittain opiskelevien opetuksen kokonai-
suus varustetaan korkeussäädettävillä kalusteilla ja pajatiloista löytyy eri-
korkuisia työskentelytasoja. Toiminta-aulan ja pajatilojen sähkölaitteitten 
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säätimineen tulee olla selkeästi hahmotettavia ja helppokäyttöisiä; esi-
merkiksi keraaminen liesi on huono näkövammaiselle.

Pihatoiminnot
Piha suunnitellaan ikäkausien tarpeita noudattaen ja erilaiset vammaiset 
huomioiden. Nuorempien ikäluokkien toiminta-alueen läpi kulkee ns. 
aistipolku, jonka varrelle sijoittuu useita erilaisia aisteja ”herätteleviä” 
toimintapisteitä. Herättely tapahtuu materiaalivaihteluilla, väreillä ja kas-
veilla. Pihalla sekä paja-pihan vesialtaan ääressä on mahdollisuus puu-
hastella kasvien kanssa pyörätuolikorkeudelta. 

Pihan pinnoitteissa ja mitoituksessa huomioidaan pyörätuolilla liikkumi-
nen. Kulkureittien risteyskohdat merkitään näkövammaisia varoittavalla 
kontrastimateriaaliraidalla.

Kaikki sisäänkäynnit mitoitetaan liikkumis- ja toimimisesteisten vaati-
musten mukaisesti. Molemmissa pääsisäänkäynneissä on pyörätuolimi-
toitettu märkäeteinen. Läntisen sisäänkäynnin märkäeteisessä on muuta-
malle sisä- tai ulkopyörätuolille ”parkkipaikka”. 

Rakennuksen liikuntatilat
Rakennukseen tuleva suuri liikuntahalli on jaettavissa kolmeen osaan ja 
salin kokoon työnnettävän katsomon tila toimii myös liikuntakäytössä.
Näiden lisäksi kaikkein arimpien ja suuria tiloja pelkäävien liikkujien 
käytössä tulee olemaan myös näyttämötila, jota pienet ryhmät voivat 
käyttää vaihtoehtoisena liikuntatilana.

Näyttämön yhteydessä on inva-mitoitetut puku- ja peseytymistilat. Myös 
suuren liikuntasalin puku- ja pesutiloihin on varattu kuhunkin yksik-
köön pyörätuolimitoitettu suihkutila.

Erityisvarusteet
Oviin asennetaan tarvittava määrä sähköisiä avaajia helpottamaan oma-
toimista liikkumista ja avustajien työtä. Yleisessä käytössä olevien ovien 
moduulileveys on 10M.

Opasteet
Koko rakennuksen opastetarina tulee toimimaan näköä ja tuntoa hyväksi 
käyttäen. Tulemme kehittelemään opasteet ikonioppimista ja -kokemis-
ta tukevin menetelmin. Opastamisessa tulemme kehittämään kuvallista, 
väreihin, kontrasteihin ja kolmiulotteisten kappaleiden tunnusteluun pe-
rustuvaa viestintää. Joissain tilanteissa saattaa olla perusteltua myös ää-
nen käyttäminen opastamisessa. Näiden erikoisopasteiden lisäksi raken-
nuksessa käytetään myös perinteisempää tekstiin perustuvaa opastusta. 
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DET1

TOIMINTA-ALUEITTAIN OPISKELEVIEN 
OPPILAIDEN TILAT (piirustuksissa käytetty 
lyhennettä EHA) muodostuvat monitoimisesta 
toiminta-aulasta, kahdesta OT3-oppimistilasta 
jakotiloineen, inva-mitoitetusta wc-tilasta, 
rauhoittumishuoneesta ja opettajien tilasta. 

TOIMINTA-AULA 
Tila on paitsi liikennetila myös toimintatila, 
jossa on mahdollisuus liikuntaan, pöydän ää-
ressä työskentelyyn sekä keittiötyöskentelyyn. 
Tilassa sijaitsee motoriikkarata, nostettava ja 
laskettava keittiöyksikkö sekä pöytiä ja tuoleja 
askartelua ja keskittyneempää työskentelyä 
varten.
Toiminta-aulasta on suora yhteys  toiminta-
alueittain opiskelevien oppilaiden opetus-
ryhmien omalle pihalle, joka on yhteydessä 
aistipolkuun ja muihin pyörätuolimitoitettuihin 
pihatoimintoihin, kuten vesityöskentely ja 
istutusten kanssa puuhastelu.
 
OT3-TILAT
Molemmissa tiloissa on oma jakotila, jossa 
lapsi voi työskennellä yksin tai ohjatusti. 
Tilojen yhteydessä on lisäksi varastotila suu-

LIITE 4. DET1

rempien varastoitavien apuvälineiden säilyttä-
mistä varten. Muuta oppimateriaalia voidaan 
säilyttää taustahyllyillä varustetuissa tauluka-
lusteissa. Vaimennus tilojen kattopinnoissa ei 
pelkästään riitä, vaan huoneakustiikkaa paran-
netaan nurkkaheijastumat estävillä vaimennus- 
tai kiinnityspinnoilla. Alempaan oppimistilaan 
tehdään kattokiskotus nostinta varten. 

RAUHOITTUMISTILA
Rauhoittumistilan akustinen vaimennus teh-
dään rakenteellisesti erityisen tehokkaaksi 
(57–60 dB). Tila varustetaan pehmein ”säkki-
tuolein” sekä himmennettävin tähtitaivas-led-
valaisimin. Tilassa voisi olla myös mahdollisuus 
äänentoiston keinoin edistää rauhoittumista. 
Rauhoittumistila on ensisijaisesti niitä aika ajoin 
toistuvia tilanteita varten, jossa jonkun lapsen 
”pinna pettää” ja hänen itsensä ja oppilastove-
reiden turvallisuus vaatii rauhoittumista. Tilaa 
voidaan käyttää muuhunkin rauhoittavaan 
toimintaan muuttamalla tilan luonnetta ”rau-
hoittumismoodista” ”oleskelu- ja muu toiminta 
-moodiin”.
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DET2

TERAPIATILAT
Tilat sijoitettiin läntisen sisäänkäyntikatoksen välittömään 
läheisyyteen, sillä näitä tiloja tarvitsevat lapset saapuvat 
kouluun autolla joko omaisten kuljettamana tai invataksilla. 
Jättöpaikalta siirrytään helposti katokseen ja edelleen tilavaksi 
mitoitettuun märkäeteiseen. Katoksen yhteydessä sijaitsee 
myös kylmä varasto ulkoiluvälineitä varten.

MÄRKÄETEINEN
Märkäeteiseen tehdään suuri ritiläalue, jonka päällä lapset ja 
pyörätuolit voidaan huoletta letkuttaa puhtaiksi. Tilaan sijoi-
tetaan myös rst-pesutaso tumppujen, pipojen ym. vaatteiden 
puhdistamista varten. Vaatteiden kuivaukseen on varattu kaksi 
kuivauskaappia ja ulkokengille ritilähyllyjä. Märkäeteisestä voi 
jatkaa koulun muihin tiloihin tai vaihtoehtoisesti terapiatilojen 
puolelle.

KÄYTÄVÄ TAI TAKKA-AULA
Terapiatilat voidaan haluttaessa sulkea koulun muusta käytä-
västä siirtoseinällä. Tällaisessa tilanteessa käytävän pää toimii 
oleskelu- ja takka-aulana. Tila on varustettu takalla. Tuli on 
erinomainen terapiatilojen varustus. 

TILAT
Sauna, allastila, terapiatila, pukuhuone ja inva-wc varustetaan 
kuljettimen ja nostimen vaatimalla kiskotuksella.

LIITE 5. DET2

SAUNA
Saunan kiuas upotetaan lattiarakenteeseen siten, että lämmit-
tävä pinta on lattian tasossa. Vaihtoehtoina voidaan käyttää 
perinteistä ja pystypinnastaan lämpiävää kiuasta. Molempien 
asennuksesta on saatava tarkemmat ohjeet kiukaan val-
mistajalta. Saunatila on syytä varustaa vilvoittelusuihkulla. 
Hanaotteissa on huomioitava liiallinen kuumeneminen. Saunan 
laudepenkki mitoitetaan lattialta istumakorkuiseksi h = 400. 
Koko muuten min. 800 x 2 100. Saunatilassa pyritään valais-
tuksella ja seinien ja katon puumateriaaleilla mahdollisimman 
kodinomaiseen tunnelmaan. Lattiassa on kohokuvioitu lasitta-
maton klinkkeri.

ALLASHUONE
Kohteen allasvaihtoehdoksi valittiin poreallas, joka on kooltaan 
noin 2,1 x 1,6 m. Se varustetaan portaalla, sivutasanteella ja 
suojapeitolla. Tilassa on kaksi suihkua, joista toinen seisoen ja 
toinen istuen käytettävä. Tilan kaikille seinille asennetaan tuki-
tangot (h = 500 ja h = 900) liikkumisen helpottamiseksi. Tilan 
katto akustoidaan kosteutta kestävillä hygienialevyillä. Seinät 
laatoitetaan suihkun ja altaan ympäriltä, muuten seinät kuten 
saunatilassa puuverhouksella. Lattiassa on kohokuvioitu lasitta-
maton klinkkeri. 

TERAPIATILA
Tilaa voidaan käyttää tasapainoharjoitteluun ja erilaisten 
hoitojen antamiseen. Tilaan sijoitetaan vesipiste, liikuteltava 
hoitopöytä, siirrettävä henkilönostin, työpiste ja tuoleja. Tilan 
akustiikan tulee olla voimakkaasti vaimentava. Tilassa on lisäksi 
varastotila isoja terapiassa käytettäviä välineitä varten.  
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DET4

SOSIAALISEEN SOPEUTUMISEEN TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN 
OPETUSTILAT
Tilojen runkona on normaali opetustila, johon on lisätty oma rauhoit-
tumistila, johon voidaan soveltaa edellä esitetyn rauhoittumistilan 
periaatteita. Tilassa on lisäksi pieni leikkialue, joka voidaan erottaa 
kevyellä verho- tai sermirakenteella. Tila varustetaan ryhmätyösken-
telypöydällä sekä selkeästi rajatuilla yksilötyöskentelypaikoilla. Tilan 
sijainti rakennuksessa on harkittava huolellisesti. Hyvä sijainti on 
hieman sivussa, mutta kuitenkin ”keskellä” kaikkea.

LIITE 6. DET3 ja DET4

DET3 

AISTITILA
Tila toimii aistien herättelytilana. Tila varustetaan säilytys-
kalusteella, josta löytyy eri aistien ”työkaluja”. Tila varuste-
taan pehmeällä istuskelu- ja lepäilykalusteella. Tila voidaan 
värjätä erivärisin ohjattavin led-valoin. Tilan pinnoissa voi-
daan aistia pehmeitä tai kovia, lämpimiä tai kylmiä, sileitä 
tai karkeita, abstrakteja tai esittäviä pintapareja. Tilassa 

voidaan aistia pimeää ja valoisaa, väritöntä ja värikästä, 
äänekästä ja äänetöntä. Tilassa voidaan myös käyttää 
aromiterapeuttisia pareja ja vastakkaisuuksia. Saatetaanpa 
siellä kutkutella makuhermojakin, kun ollaan retkellä 
pajassa paistettujen piparkakkujen kanssa.
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