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alkusanat

Musiikin opetustilojen suunnitteluun ei ole tähän asti ol-
lut koottua ohjeistusta. Rakennushankkeissa koulujen mu-
siikinopettajat ovat olleet usein kohtuuttoman tehtävän 
eteen joutuessaan määrittelemään opetustilojen vaatimuk-
sia ilman kokemusta siitä, miten koulurakentamisen pro-
sessit toimivat. Yksittäinen musiikinopettaja ei ole saanut 
koulutusta myöskään musiikkitilojen suunnitteluun, joten 
jo yhteisen kielen löytyminen opetuksen ja suunnittelun 
asiantuntijoiden välille on haastavaa. Musiikinopetuksen 
teknologisten ratkaisujen suunnitteleminen vaatii myös 

laajaa tuntemusta alueesta sekä teknologian opetuskäytön näkemystä ja koke-
musta. Jo perusvarustuksen määrää ja laatua on yksin vaikea perustella ilman 
kirjattuja perusvarustuksen määrittelyjä.

Ohjeistuksen puute on merkinnyt myös sitä, että koulujen rakennuttajien, suun-
nittelijoiden ja koulutoimen järjestäjien on ollut vaikea saada tietoa siitä, mitä 
musiikin opetustiloilta ja varustukselta nykyisin vaaditaan. Peruskorjattavat van-
hat, kenties aikanaan laululuokiksi suunnitellut opetustilat eivät enää vastaa ny-
kyaikaisen musiikkikasvatuksen tavoitteita ja työtapoja. Myöskään uusien tilojen 
rakentamisen suunnittelua tukemaan ei ole tähän saakka helposti löytynyt nyky-
aikaisen musiikinopetuksen tavoitteita ja käytäntöjä kuvaavaa materiaalia. 

Viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana koulujen musiikinopetus on myös 
muuttunut huomattavasti. Selkein muutos on ollut siirtyminen laulunopetuksen 
painottamisesta soittamisen, etenkin yhtyesoiton painotukseen. Sähköinen ää-
nentoisto ja monipuolinen soitinvalikoima ovat tulleet jäädäkseen, ja musiikin 
taltioiminen on tätä opasta kirjoitettaessa lyömässä läpi koulun musiikinopetuk-
sen merkittävänä uutena työtapana. Bändisoittimet ovat olleet jo pitkään itsestään 
selviä musisoinnin välineitä koulussa ja nyt tarvitaan tilaa tietokonepohjaisille 
musiikkityöasemille. Opetuksen järjestämiseen tämä vaikuttaa siten, että tarvitaan 
enemmän tiloja erilaisille työtavoille. Opetusryhmien kokoa, ja sitä kautta tilojen 
mitoitusta pitää tarkastella opetuksen tavoitteiden ja työtapojen näkökulmasta. 

Musiikin opetustilojen suunnitteluopas on viimein valmis. Se on Suomessa en-
simmäinen lajissaan. Hanke oppaan aikaansaamiseksi lähti liikkeelle Helsingin 
kaupungin opetusviraston mediakeskuksessa oppimisympäristön kehittämis-
hankkeena syksyllä 2008 liittyen jo meneillään olleeseen kaupungin omaan mu-
siikinopetuksen kehittämishankkeeseen. Aluksi sen tarkoituksena oli tuottaa ma-
teriaalia oppaan pohjaksi ja tukea kaupungin oman kehityshankkeen tavoitteita. 
Hyvin pian syntyi Opetushallituksen kanssa päätös tuottaa samalla itse opas. Kun 
samaan aikaan oli käynnistynyt oman kouluni opetustilojen peruskorjaus, jos-
sa myös musiikin opetustilat rakennettiin uusiksi, muuttui tämä rakennushanke 
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myös prototyypiksi oppaan tarpeita ajatellen. Opetustilojen suunnittelun perus-
teiden rakentumista peilattiin kyseisessä rakennushankkeessa esille tuleviin kysy-
myksiin. Oppaan suunnittelun alkuvaiheessa oli pääperiaatteiden työstämisessä 
vahvasti mukana myös Diplomi-insinööri Heikki T. Tuominen, joka toimi akustik-
kona koulumme peruskorjaushankkeessa.

Oppaan tietojen kokoamiseksi tarvittiin suuri joukko asiantuntijoita musiikkikas-
vatuksen, musiikkiteknologian, akustiikan ja koulurakentamisen aloilta. Työryh-
miin koottiin asiantuntemusta myös musiikinopettajia kouluttavista yliopistoista. 
Koulujen musiikinopettajat ry:n avustuksella kerättiin tietoa hyvistä käytännöistä 
ympäri Suomea. Kirjoittajien asiantunteva joukko nousi pääsääntöisesti työryhmi-
en jäsenistä. Kaikki mukana olleet asiantuntijat, kuka suunnittelupöydän ääressä, 
kuka musiikkiluokassa opetustehtävissä, eivät esiinny oppaan kirjoittajina, mutta 
kiitos oppaan syntymisestä kuuluu myös kaikille heille. Erityisesti on mainitta-
va Helsingin kaupungin opetusviraston arkkitehdit Marketta Savelainen, Kaisa 
Nuikkinen, ja hankintapäällikkö Päivi Koskinen, jotka ovat sekä jakaneet asian-
tuntemustaan että ennakkoluulottomasti lähteneet toteuttamaan oppaaseen pää-
tyneitä suunnittelun periaatteita. Ilman Opetushallituksen oppimisympäristöjen 
kehittämisyksikön Heli Anttalaista ja hänen työpanostaan sekä asiantuntemustaan 
koulujen tilaoppaiden tekijänä, tämä opas ei olisi syntynyt.

Omalla kohdallani ajatus koulujen musiikinopetustilojen ja -varustuksen yhteises-
tä määrittämisestä oli lähtenyt kehittymään jo 1990-luvun alussa. Silloin nuorena 
musiikinopettajana hain tukea koulun musiikinopetusympäristön, tilojen ja väli-
neiden kehittämiseen muun muassa Studio Kiven toimintaa käynnistettäessä. Val-
takunnallisen ohjeistuksen puute vaikeutti jo tuolloin musiikkikasvatuksen muu-
tosten eteenpäinviemistä koulun ja varsinkin tilojen suunnittelun tasolla. Tämä 
vaikutelma vahvistui Koulujen Musiikinopettajat ry:ssä toimiessani. Syntyi käsi-
tys siitä, että tarvitaan konkreettisia työkaluja näyttämään nykyaikaisen musiik-

kikasvatuksen kuva. Kuva tavoitteiden, si-
sältöjen ja työtapojen monimuotoisuudesta 
siten, että sen perusteella voidaan rakentaa 
opetuksen tasoa vastaavat tilat ja varustaa 
ne asianmukaisesti. Musiikin opetustilojen 
suunnitteluopas on tarkoitettu välineeksi tä-
hän työhön. Luomaan musiikin oppimisym-
päristö, joka vastaa opetuksen tavoitteita.

Musiikinopetus kouluissa on toimintaa, tie-
dostamista, elämyksiä ja parhaimmillaan 
merkityksellisiä kokemuksia. Se on vuo-
rovaikutusta itsen ja ympäristön välillä. Se 
antaa ihmiselle välineitä tarkastella sekä 
rakentaa persoonallisuuttaan. Musiikin-
opetuksen keskeinen tekijä on oppimisen 
jatkuva prosessi. Oppimisympäristön tulee 
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voida muuntautua koulu- ja luokka-asteen 
myötä siten, että se tukee jo opittuja taitoja ja 
tarjoaa uutta omaksuttavaa. Tällainen musii-
kin oppimisympäristö tulee olla osa kaikkia 
Suomen kouluja. Koulujen musiikinopetus on 
kaikkien oikeus. 

Suunnitteluoppaan yksi suurimmista haasteis-
ta onkin ollut musiikinopetuksen monimuo-
toisuuden ja oppimisen polun kuvaaminen. 
Tavoitteena on avata oppimisympäristön osa-
tekijöitä peruskoulun alkuopetuksesta aina 
ammattiopintojen kynnykselle. Niiden hah-
mottaminen on avain musiikin opetustilojen 
suunnitteluun. Musiikinopetuksen työtavat 
ovat monipuolisia ja vaihtelevat läpi kouluajan. Myös opettajien persoonallisille 
valinnoille on jätettävä tilaa, onhan kyseessä taideaineen opetus. Ei ole yhtä, ai-
noaa oikeaa ratkaisua tilojen ja varusteiden suunnittelussa vaan niitä on useita. 
Kenties yhtä useita kuin rakennuskohteita. 

Musiikin opetustilojen suunnitteluopas on laadittu siten, että sen avulla voidaan 
luoda kuhunkin rakennuskohteeseen sopivaksi mitoitettu suunnitteluprosessi. 
Lähtökohtana on musiikinopetuksen tavoitteiden, sisältöjen ja työtapojen kuvaa-
minen, varustuksen ja tilantarpeen määrittäminen sekä suunnittelun eri alueiden 
kuvaaminen. Hankesuunnitteluun tarvitaan myös esimerkkejä ja malleja hyvistä 
käytännöistä. Tässä oppaassa olevat esimerkit ovat korkealla profiililla toteutettu-
ja koulurakentamisen kohteita. Niissä on onnistuttu toteuttamaan oppaassa esi-
tettyjen periaatteiden mukaisesti kaikki eri suunnittelualueiden kohdat. Tämän 
oppaan suunnitteluperiaatteiden toteutumiseksi tulevissa rakennushankkeissa 
tarvitsemme käytännön kokemuksia ja esimerkkejä monenlaisista, pienemmistä 
ja suuremmista hyvin toteutetuista kohteista. Niiden kokoaminen ja hyvien käy-
täntöjen luominen alkaa nyt.

Juha Unkari
Musiikinopettaja, Musiikin opetustilojen suunnitteluoppaan toimittaja
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1   suunnittelun lähtökohdat
 Juha Unkari

Musiikinopetuksen luonne: monipuolinen ja esteetön  
musiikkikasvatus
Nykyisin musiikinopetuksen välineet ja työtavat ovat hyvin monipuoliset. Soivan 
musiikin kirjo on laajempi kuin koskaan. Nykyaikainen aineenopettajankoulutus 
tuottaa monialaisia musiikin taitajia, musiikkikasvattajia. Valmiudet monipuoli-
seen musiikkikasvatukseen ovat musiikinopettajan ammattitaidon tärkeä edelly-
tys, tärkein musiikinopettajan työväline. 

Opetussuunnitelmat korostavat oppilaiden oman persoonallisen musiikinkoke-
misen merkitystä ja musiikkikulttuurimme monimuotoisuuden tutkimista. Ope-
tussuunnitelman toteutuminen edellyttää laajaa soitinvalikoimaa, monimuotoisia 
musisoinnin mahdollisuuksia sekä valmiuksia erilaisten musiikin tyylisuuntien 
tuottamiseen ja niihin tutustumiseen. Musisoinnin eli oppilaiden oman soittami-
sen ja laulamisen harjoittaminen on keskeinen musiikinopetuksen työtapa.

Opetusvälineiden, soittimien ja laitteiden määrä on moninkertaistunut viimeisten 
kolmenkymmenen vuoden aikana. Teknologia on musiikin alueella kehittynyt 
huimasti. Opetuksen toiminnalliset työtavat vaativat opetusmenetelmiltä moni-
puolisuutta ja opetustilalta paljon muuntautumiskykyä. 

Musiikin harrastaminen on lasten ja nuorten keskuudessa toisaalta lisääntynyt, 
toisaalta muuttanut muotoaan viime vuosikymmeninä huomattavasti. Musiikki-

teknologian nopea kehitty-
minen on tuonut musiikin 
kuuntelu- ja tekovälineet 
kaikkien ulottuville. Mobiili-
teknologian myötä musiikki 
seuraa meitä kaikkialle. Ja 
harrastuneisuus vain kasvaa, 
kun esimerkiksi erilaiset in-
ternetin musiikinopiskelu-
sivustot ovat helpottaneet 
soitonopiskelun aloittamista 
huomattavasti.

Kuva: Juha Unkari
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opetuksen tarpeiden ja suunnittelun kohtaaminen
Musiikin opetustiloille tämä sisältöjen, toimintojen ja teknologioiden muutos aset-
taa paljon uusia vaatimuksia. Perussoittimisto on monipuolistunut ja valtaa suuren 
osan musiikkiluokan lattiatilasta. Sähköinen äänentoisto on tullut jäädäkseen. Va-
rastoinnin ja huollon tarpeet ovat suuria, samoin tilojen helpon muunneltavuu-
den vaatimukset. 

Tallentaminen, studiotoiminta ja muu mu-
siikkiteknologia ovat nykyisin merkittä-
viä musiikkikasvatuksen välineitä ja työ- 
tapoja.

Musiikin opetustilojen suunnittelun on 
pystyttävä vastaamaan näihin tarpeisiin. 
Tilojen tarve on laajentunut: tarvitaan 
erillisiä harjoitustiloja, studiotoimintaan 
soveltuvia tiloja, varastointi- ja huoltotilo-
ja – puhumattakaan esteettömistä kulkuväylistä luokkatilan, varastojen ja kou-
lun esiintymistilojen välillä. Musiikkitilojen sijoittumista koulussa on lähestyttävä 
myös näiden näkökulmien kautta. Kiinteät teknologiaratkaisut edellyttävät jo au-
diosuunnitteluvaiheessa päätöksiä laitehankinnoista ja varustuksesta.

Musiikin opetustilojen suunnittelun lähtökohtana tulee olla pedagoginen tarvekar-
toitus. Varustuksen suuri määrä ja työtapojen edellyttämien eri toimintojen sijoit-
taminen opetustiloihin edellyttävät huolellista audio- ja akustiikkasuunnittelua. Ti-
lojen muotoa ja korkeutta suunnitellessa tulee ottaa huomioon myös tilojen koon 
vaikutus opetusryhmien kokoon ja työturvallisuuden vaatimuksiin kuulonhuollon 
ja ergonomian osalta. Hyvin suunnitellut ja toteutetut musiikin opetustilat ovat 
tärkeä, kokoava ja moni-ilmeinen instrumentti musiikkikasvattajien osaaviin käsiin.

Vuorovaikutteisuus suunnittelun prosessissa
Tämän suunnitteluohjeen tavoitteena on luoda edellytykset toimivalle vuorovai-
kutukselle opetuksen sisältöjen, työtapojen ja varustuksen sekä koulusuunnitte-
lun eri osa-alueiden kesken. 

Musiikkikasvatuksen eli musiikinopetuksen tavoitteiden, sisällön ja työtapojen 
merkitys tilasuunnittelulle on tämän ohjeen keskeinen lähtökohta. Koulun tilan-
käytön ja rakentamisen suunnittelussa musiikinopetuksen pedagogiset lähtökoh-
dat ovat kuitenkin vain yksi huomioitava osa-alue muiden joukossa. Koulura-
kentamista ohjaavat yleiset rakennusohjeet ja koulurakentamisen erityisohjeet 
sekä julkisten tilojen rakentamisen säädökset. Käytännöt eri kunnissa vaihtelevat. 
Musiikin opetustilan suunnitteluoppaan tarkoitus on luoda selkeä vuorovaikutus 
uudistuneen musiikinopetuksen vaatimusten sekä koulurakentamisen suunnitte-
lijoiden ja tilaajien välille. 

Kuva: Juha Unkari
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1.1   uudet rakennuskohteet ja vanhojen tilojen  
 peruskorjaukset
 Kari Kuivamäki ja Juha Unkari

1.1.1  uuden rakentamisen ja peruskorjauksen yhteiset tekijät
Musiikin opetustilojen suunnittelun lähtökohdat ovat samat sekä uusia tiloja suun-
niteltaessa että vanhoja peruskorjattaessa. Oli kyse sitten uuden rakentamisesta 
tai vanhan korjaamisesta, tilaohjelman ratkaisuissa samat asiat ovat tärkeitä ja 
opetussuunnitelman mukainen musiikinopetus työtapoineen sekä tässä ohjeessa 
kuvattuine perusvarusteluineen on saatava tiloihin sopimaan.

Hankekohtaiset ratkaisut tulee tehdä pedagogisen tarvekartoituksen mukaan 
kunkin koulun oman opetussuunnitelman painotusalueiden mukaisesti. Musiikin 
opetustilojen onnistuneen toteuttamisen kannalta on oleellista, että heti hanke-
suunnittelun alussa otetaan huomioon koulun kulttuuritoiminnan painotukset ja 
hyödynnetään musiikinopettajan asiantuntemusta opetuksen sisällöistä ja työta-
voista. Tässä oppaassa hahmotellaan yleiset pääpiirteet toiminnan ja siihen liit-
tyvän varustuksen suhteen. Hankesuunnitteluvaiheessa on tarkkaan selvitettävä 
tilojen käyttäjän eli koulun painotukset ja toimintakulttuurin käytänteet.

Opetustilan ja sen eri osien kuvaus
Musiikinopettajan kannattaa varautua kuvaamaan opetustilaansa useista eri nä-
kökulmista. Aluksi muille suunnittelijoille on kuvattava kaikki tilassa tapahtuvat 

Suunnitteluprosessissa otetaan huomioon neljä näkökulmaa:
1.  Suunnittelun lähtökohtana ovat musiikinopetuksen tavoitteista, sisäl-

löistä ja työtavoista nousevat tarpeet. Tätä vaihetta kutsutaan pedago-
giseksi tarvekartoitukseksi. 

2.  Tilojen varustus tukee opetuksen sisältöjä ja työtapoja tarkoituksen-
mukaisesti. Varustus määrittelee monia tilamitoitukseen sekä toimin-
taan ja äänen suuntiin liittyviä, suunnitteluun vaikuttavia asioita. 

3.  Hankesuunnittelussa tulee lähteä liikkeelle näistä opetuksen työtapo-
jen ja varustuksen määrittelyistä. 

4.  Hyvän suunnittelun ja toteutuksen kannalta on ratkaisevaa, että 
rakentamisen tilaajan ja koulutoimen järjestäjän näkökulma ei ole 
ristiriidassa musiikin opetustilojen pedagogisen käytön periaatteiden 
kanssa. 

Näiden näkökulmien huomioon ottaminen takaa onnistuneen musiikin 
opetustilojen suunnittelun ja rakentamisen. Tämä prosessi esitellään tar-
kemmin luvussa 2.
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toiminnot, toiminnan sijoittuminen eli ”hot spot” ja toiminnan suunta tilassa sekä 
tarvittavat tekniset edellytykset. Muunneltavuus saattaa olla uusi näkökulma suun-
nittelun erityisosaajille. Opetusvälineiden sijoittelu, säilytys sekä niiden määrä on 
kuvattava tarkasti. Lisäksi kannattaa varautua kertomaan kulloisenkin toiminnan 
osallistujien lukumäärä. Pintamateriaaleja on pohdittava valaistuksen, akustiikan, 
kestävyyden ja esimerkiksi musiikkiliikunnan osalta käyttömukavuuden tai käyt-
täjien terveyden kannalta (esimerkiksi onko lattia kova vai joustava).

Opetustilan jakaminen, erillistilojen tarve
Opetustilan jakaminen eri osiin voi mahdollistaa tilan joustavan käytön. Tarvi-
taanko opettajan tila? Tarvitaanko erillinen varasto? Voiko erotettavia tiloja käyttää 
muuhunkin kuin kuvattuun toimintoon? Mahdollistaako tilan jakaminen kahden 
eri ryhmän työskentelyn yhtä aikaa? Millä tavoin tilat on fyysisesti erotettava toi-
sistaan esimerkiksi riittävän ääneneristyksen saavuttamiseksi? Millaiset teknologi-
set yhteydet tilojen välille rakennetaan?

Perusvarustuksen välineet, soittimet ja laitteet, on sijoitettava tilaan siten, että ope-
tuksessa voidaan käyttää monipuolisia työtapoja.

Tavoitteena terve akustinen tila
Tilan akustiset ominaisuudet ovat ensisijaisesti riippuvaisia tilan koosta ja fyysi-
sestä muodosta. Yleensä on niin, että liian matalan ja pienen tilan ongelmia on 
mahdotonta korjata teknisin keinoin. Jos akustiikkaa joudutaan korjaamaan, on 
huomioitava seuraavat seikat:

  Tärkeintä on oppilaiden ja opettajan työturvallisuus ja kuulonhuolto.
  On tutkittava, onko vaimennettava äänen taajuuksia, jotka kumuloitu-

vat tilan fyysisistä ominaisuuksista johtuen, vai pyritäänkö vaimenta-
maan heijastuksia.

  Kova lattia ja vaimennettu katto saavat tilan tuntumaan isommalta ver-
rattuna esimerkiksi siihen, että sekä lattia että katto vaimentavat ääntä.

  Mikäli vaimennetaan vain heijastuksia eikä esimerkiksi tilasta johtuvia 
matalampien taajuuksien ongelmia, voivat vaikutukset olla vaarallisia 
esimerkiksi opettajan äänenkäytön kannalta. Akustiset elementit, joita 
käytetään heijastuksia vaimentamaan, vaimentavat juuri niitä taajuuk-
sia, jotka tekevät puheesta selvän ja helposti erottuvan.

  Eri äänilähteiden balanssia säädellään sähköisesti, siis tilassa on yhtä 
aikaa akustisia ja sähköisesti vahvistettuja ääniä.

  Ääneneristyksen kysymykset on ratkaistava erikseen ja ennen huonea-
kustiikan kysymyksiä.
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1.1.2 uudisrakentamisen mahdollisuudet
Uutta koulua rakennettaessa on helppo ottaa huomioon myös musiikin opetuk-
sen tarpeet ja vaatimukset. Tilojen sijoittuminen voidaan suunnitella kokonaisuu-
den kannalta toimivaksi. Musiikin opetustilojen linkittäminen koulun esiintymis- 
ja juhlatiloihin on helpompaa, samoin riittävän varastotilan määritteleminen ja 
sijoittaminen. Koulun painotukset ja musiikkitoiminnan monipuolisuus voidaan 
ottaa huomioon alusta alkaen suunnittelemalla erilaisia harjoitustiloja sekä toteut-
tamalla mahdollisen studiotoiminnan vaatimia ratkaisuja.

Ilmavuutta uusissa tiloissa. Kuva: Marko Heikura

Tilan kokonaissuunnittelussa on mahdollista ottaa huomioon opetustilan  
vaatimuksia useammista näkökulmista: 
  Opetustila voidaan sijoittaa muihin koulun tiloihin nähden mielek-

käästi ja tarkoituksenmukaisesti.

  Terve akustinen tila voidaan saada aikaan jopa lähes ilman korjailua. 

  Opetustilan fyysisellä muodolla voidaan vaikuttaa tilan akustiikkaan ja 
monipuoliseen käyttöön.

  Viihtyvyyden ja häiriöttömyyden vaatimia ratkaisuja voidaan teh-
dä mielekkäällä tavalla (vrt. esimerkiksi ilmastoinnin järjestäminen). 
Ääneneristys voidaan toteuttaa monella tavalla. Lisäksi runkoäänien 
kantautuminen rakenteissa voidaan ehkäistä.

  Äänitekniikan ja TVT:n vaatimat kaapeloinnit voidaan toteuttaa ajan-
mukaisesti ja usein halvemmalla kuin peruskorjauksen yhteydessä.

  Musiikin opetustilan monipuolista käyttöä voidaan edistää suunnitte-
lulla. Suunnittelussa voidaan huomioida erilaisten pedagogisten op-
pimisympäristöjen vaatimukset, edellyttäen, että musiikin opetustilaa 
pystytään kuvaamaan riittävän tarkasti ja monipuolisesti. 
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Uudiskohteen musiikinopetustilojen kokonaissuunnit-
telu voidaan tehdä musiikin oppimisen ja opettamisen 
pedagogisista lähtökohdista. Ääneneristys, huonea-
kustiikka, sähköistäminen ja audiosuunnittelu voidaan 
toteuttaa yhtenä kokonaisuutena ja erikoissuunnitte-
lun vaatimusten periaatteita noudattaen.

1.1.3 peruskorjauksen haasteet
Suurin osa Suomen koulurakentamisesta on perus-
korjaushankkeita. Musiikinopetuksen luonne on 
vuosikymmenien varrella muuttunut, ja vanhat laulu-
luokat eivät enää vastaa nykyaikaisen musiikinope-
tuksen tarpeita ja tavoitteita. Tässä ohjeessa olevat 
musiikin opetustilojen ja niiden suunnittelun määri-
telmät on laadittu siten, että niiden avulla voidaan 
löytää toimivat ratkaisut myös vanhoja tiloja korjat-
taessa. 

Tässä oppaassa suunnittelun määritelmät on asetettu 
laadultaan hyvälle perustasolle. Vanhat rakennukset 
ja niiden käytettävissä olevat tilat asettavat rajat sille, 
kuinka lähelle ihannetilaa voidaan päästä. Oleellista 
on tehdä suunnitelmat siten, että opetussuunnitel-
missa olevat tavoitteet voidaan saavuttaa ja musiikin-
opetuksen erilaiset työtavat otetaan huomioon. 

Peruskorjauskohteen yleisimpiä ongelmia:
  Usein opetustilaa suunnitellaan tilaan, joka on alun perin rakennettu 

aivan toisenlaiseen, jopa musiikinopetuksen kannalta haasteelliseen tai 
epämielekkääseen tarkoitukseen.

  Opetustilan fyysiset mittasuhteet ja ominaisuudet aiheuttavat ongelmia, 
joita on mahdotonta ratkaista.

  Tekniset ratkaisut, kuten kaapelointi ja uuden teknologian tuominen 
luokkaan, tulevat kalliimmaksi ja ovat vaikeampia toteuttaa kuin uudis-
kohteessa.

  Saneerauksen yhteydessä tehtävät kompromissit vaikeuttavat opetus-
tilan monipuolista ja ajanmukaista käyttöä.

  Integrointi koulun muihin toimintoihin on haasteellista.
  Peruskorjauksen suunnitteluun käytetään ehkä vähemmän aikaa ja 

asiantuntijoita kuin uuden suunnitteluun. Musiikinopettajien asiantun-
temus ja koulun pedagogiset painotukset ovat perusparannuksissakin 
suunnittelun lähtökohta. Erikoissuunnittelu, jota musiikin opetustiloissa 
tarvitaan, rakentuu sen pohjalle.

Haasteita musiikin opetustilojen sijoittamisessa.  
Kuva: Juha Unkari

Saman koulun musiikkiluokka peruskorjauksen 
jälkeen. Kuva: Juha Unkari
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Peruskorjauskohteiden suunnittelussa tarvitaan avointa mieltä ja luovaa asennetta, 
jotta musiikin opetustilojen tarpeet saadaan huomioitua. On löydettävä olemassa 
olevien tila- ja sijoittumismahdollisuuksien positiiviset puolet. Kun edellä kuvatut 
haasteet otetaan vakavasti, perusparannetuissa opetustiloissa voidaan päästä hy-
viin tuloksiin. 

1.2   perusopetuksen ja lukiokoulutuksen erot ja  
 yhtäläisyydet
 Juha Unkari

Musiikkia opetetaan läpi yleissivistävän koulun aina alkuopetuksesta lukioon. 
Opetus jakaantuu kaikille yhteiseen opetukseen ja vapaaehtoisiin opiskelukoko-
naisuuksiin, kuten valinnaiseen, syventävään ja soveltavaan opetukseen. Näiden 
lisäksi on vielä painotettua musiikinopetusta, johon oppilaat yleensä valitaan so-
veltuvuuskokeen kautta.

Tässä oppaassa kouluasteiden ja koulumuotojen eroja tarkastellaan niiden yhtä-
läisyyksistä käsin. Musiikinopetus on luonteeltaan kumuloituvaa. Eri ikäkausien 
ja kouluasteiden musiikinopetuksen tavoitteet ja työtavat muodostavat jatkumon, 
jossa sisällöt eri työskentelytavoissa kehittyvät ja muuttuvat oppilaan taitojen ke-
hittymisen myötä. 

Kuten edellä on korostettu, musiikin opetustilojen suunnittelu lähtee opetuksen 
tavoitteiden ja työtapojen kartoittamisesta. Näiden pedagogisten, opetussuunni-
telmaan sidottujen tekijöiden muodostamalle pohjalle rakentuu opetustilojen ja 
varustuksen suunnitteluprosessi, joka soveltuu kaikille kouluasteille ja koulu-
muodoille. Jokaisessa hankkeessa suunnittelun tulee alkaa pedagogisesta tarve-
kartoituksesta.

Musiikin oppimisympäristön tehtävä on luoda hyvät ja toimivat puitteet yleissi-
vistävän koulun kulttuuri- ja taidekasvatustehtävälle läpi koko opiskeluajan. Pel-
kästään opetuksen laskennallisten minimituntimäärien mukaan suunnitellut mu-
siikin opetustilat eivät takaa valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa 
esitettyjen musiikinopetuksen sisältöjen ja tavoitteiden toteutumista. Jos musiikin 
fyysinen oppimisympäristö karsitaan minimiin, ei oppilaille voida tarjota moni-
puolista musiikillisen kehittymisen ja kasvun mahdollisuutta ja valtakunnallinen 
opetuksen yhdenvertaisuuden tavoite joutuu vaakalaudalle. 

1.2.1 Monimuotoinen musiikinopetus monenlaisessa koulussa
Peruskouluopetus jakaantuu alaluokkien opetukseen (vuosiluokat 1–6) ja yläluok-
kien opetukseen (vuosiluokat 7–9). Tässä oppaassa käytetään vuosiluokkien 1–6 
opetuksesta nimitystä alakoulu tai peruskoulun alaluokat ja vuosiluokkien 7–9 
opetuksesta nimitystä yläkoulu. Vuosiluokista 1–2 voidaan myös käyttää nimitystä 
alkuopetus. Lukio on yhtenäinen opiskelujakso. Siitä ei käytetä muuta nimitystä.
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Suuri osa Suomen kouluista on alaluokkien kouluja. Oppijan kuuden ensimmäi-
sen kouluvuoden aikana musiikinopetus muuttuu merkittävästi. Alkuopetuksessa 
musiikkia, erityisesti laulamista ja musiikkiliikuntaa, käytetään sujuvasti kaiken 
opetuksen mukana. Musiikkikasvatuksen tavoitteet toteutuvat yhdessä muiden 
oppimis- ja kasvatustavoitteiden kanssa. Viidennellä ja kuudennella vuosiluokalla 
musiikinopetus on jo hyvin eriytynyttä ja monipuolista tavoitteellista toimintaa. 
Musiikin työtavat ovat periaatteessa tuolloin samoja kuin yläluokkien opetukses-
sa. Alaluokilla musiikkia opettaa yleensä luokanopettaja.

Yläluokkien musiikinopetus on jakautunut kaikille yhteiseen ja valinnaiseen ope-
tukseen. Tässä koulukohtaiset erot näkyvät selkeimmin. Pelkästään yläluokkien 
peruskoulussa voi musiikkituntien kokonaismäärä jäädä varsin vaatimattomaksi, 
koska kaikille yhteistä opetusta on vähän. Kuitenkin tällä kouluasteella tehdään 
koko peruskouluaikaisen musiikinopetuksen päättöarviointi. Opetuksen edel-
lytysten on siis oltava tätä tehtävää vastaavalla tasolla. Hyvät opetusjärjestelyt, 
asianmukaiset opetustilat, monipuoliset musiikin harrastusmahdollisuudet ja in-
nostava koulun musiikkikulttuuri luovat pohjan opetussuunnitelmien mukaiselle 
oppimiselle ja tasokkaalle kaikille yhteiselle musiikin perusopetustyölle. Yläluo-
killa musiikkia opettaa aineenopettaja.

Yhtenäisissä peruskouluissa on helpompi suunnitella opetuksen jatkumo ala-
koulusta yläkouluun. Samalla voidaan helpommin tukea oppilaiden musiikillisen 
kehittymisen monimuotoisuutta ja musiikin tyypillisen hitaan oppimisprosessin 
tavoitteissa pysymistä. 

Lukioissa musiikinopetuksen erikoistuminen on vielä selkeämpää kuin perus-
koulun puolella. Lukion kaikille yhteiset kurssit ovat usein oppilasmäärältään 
hyvin suuria ja siten vaikeita toteuttaa opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisi-
na. Tämä johtuu tilakysymysten lisäksi siitä, että ryhmäko’oista määräävillä ei ole 
selkeää kuvaa musiikinopetuksen työtavoista. Opetustilat ja varusteet ovat usein 
riittämättömiä suurille ryhmille. Ongelmana on myös oppilaiden pohjataitojen 
ja tietojen hyvinkin vaihteleva taso. Tämä on myös osoitus siitä, että musiikino-
ppimisen kumulatiivinen prosessi ei toteudu kaikkialla tavoitteiden mukaisesti. 
Toisaalta lukioissa voidaan toteuttaa ja toteutetaan hyvinkin vaativia syventäviä ja 
soveltavia kursseja koulun painotusten ja toimintakulttuurin mukaan. 

Suomessa on hyvin erikokoisia kouluja, pienistä alle viidenkymmenen oppilaan 
kouluista aina suuriin, yli tuhannen oppilaan ja opiskelijan koulukampuksiin. Mu-
siikin opetustilojen suunnittelun pääperiaatteet ovat kaikissa tapauksissa samat. 
Opetusryhmien koko ja määrät sekä koulun tai kouluyhteisön toimintakulttuurin 
monipuolisuus määrittelevät suunnittelun rajat. 

1.2.2 oppimisympäristön kehittyminen kouluasteen ja painotusten  
 mukana
Musiikin opetustilojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon oppimisen toiminnal-
listen ja tiedollisten prosessien kumulatiivinen luonne. On tärkeää, että opetus-
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tilojen rakennuttajilla ja kuntien opetustoimella on selkeä käsitys siitä, millaisin 
edellytyksin musiikin opetuksen kehityskaari kouluissa toteutuu. 

Missä kohden musiikin oppimisen jatkumoa ollaan? Miten opetuksen vaativuu-
den kehittyminen otetaan huomioon? Miten monimuotoisten työtapojen jatku-
minen taataan, ja mitä mahdollisuuksia on esteettömyyden ja monipuolisuuden 
lisäämiseen? 

Oma alueensa on opetuksen painotusten huomioon ottaminen. Koulut, joissa 
on painotettua musiikinopetusta, ja lukiot, joilla on musiikin erityistehtävä, ovat 
myös suunnittelussa erityisasemassa. Varustuksen taso ja erillisten harjoitustilojen 
määrä tulee mitoittaa musiikkitoiminnan laajuuden mukaan.

1.3   Yhteistyö  muiden toimijoiden kanssa
 Ville Kervinen ja Juha Unkari

Monipuolinen ja hyvin suunniteltu musiikinoppimisen polku läpi yleissivistävän 
koulun antaa mahdollisuuden tukea valtakunnallista musiikkikulttuurin kehitys-
työtä yhdessä muiden musiikkialan toimijoiden kanssa. Kun tehdään yhteistyötä 
musiikkioppilaitosten ja erilaisten musiikkialan ammattilaisten kanssa, liittyy kou-
lun opetus ympäristön muuhun kulttuuritoimintaan. 

Koulujen kulttuuri- ja musiikkikasvatuksen on tuettava oppilaan valmiuksia mu-
siikin merkityksen arvioimiseen sekä kuulijana, kuluttajana ja harrastajana että 
erilaisissa musiikkialan ammateissa toimittaessa. Musiikin fyysisen oppimisympä-
ristön on tuettava oppimista alkuopetuksesta aina ammattiopintoihin asti.

Musiikin opetustilojen suunnitteluoppaan kriteerit ja sisältö ovat sovellettavissa 
minkä tahansa musiikin fyysisen oppimisympäristön suunnitteluun. Opetuksen 
sisällöt, tavoitteet, työtavat ja varustus kartoitetaan, ja nuo kartoitukset antavat 
päämäärän suunnittelulle. Tämä toimintatapa on sama kaikilla asteilla alakoulusta 
korkeakouluihin. Siitä muodostuu yhtenäinen musiikin oppimisympäristö. 

1.3.1 Musiikkioppilaitokset 
Sekä yleissivistävän, kaikille yhteisen koulun että taiteen perusopetusta antavien 
oppilaitosten opetus on tavoitteellista toimintaa. On kulttuuri- ja taidekasvatuksen 
tavoitteiden mukaista, että eri toimijat suunnittelevat ja rakentavat toimintamalleja 
yhdessä. Myös kustannus- ja ylläpitovastuuta voidaan jakaa eri oppilaitosten kes-
ken jo tilojen suunnitteluvaiheessa.

Musiikkioppilaitokset ja koulut voivat yhdessä toimimalla rakentaa paikallista mu-
siikkikulttuuria sekä oppilaiden ja heidän perheidensä henkilökohtaista musiikki-
suhdetta merkittävästi monipuolisemmin ja tuloksellisemmin kuin toimimalla vain 
erikseen. Usein koulujen musiikinopetustilat ovat iltaisin musiikkioppilaitosten 
käytössä. Tärkeä tavoite suunnitteluvaiheessa on oppimisen monipuolinen mah-
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dollistaminen ja oppimisympäristön yhtenäistäminen sekä ajankäytön että tilojen 
ja varusteiden suhteen. 

Ryhmäopetuksessa ja musiikkiteknologian opetuksessa yhteiset työskentelytavat, 
varustus ja tilakysymykset ovat keskeisiä yhteistyön lähtökohtia.

1.3.2 nuorisotoimi 
Luonnollinen musiikinopetuksen yhteistyökanava on kunnan nuorisotoimi. Mu-
siikkioppilaitostoiminta tavoittaa vain pienen osan musiikkia harrastavista nuoris-
ta. Kuntien nuorisotoimella on usein omaa musiikkitoimintaa, ja kun sitä liitetään 
koulujen musiikinopetuksen tarjontaan – yhdistetään siis lasten ja nuorten eri elä-
mänalueita – luodaan parhaimmillaan monialaista yhteistyötä. Yhdessä tekemisen 
näkökulma vakiinnuttaa myönteisiä toimintamalleja, antaa monipuolisia välineitä 
yhteisöllisyyden rakentamiseen. 

Käytännössä yhteistyötä voidaan helposti tehdä yhteisissä kerhoissa – bändiope-
tuksessa konserteissa sekä äänitys- ja studiotoiminnassa.

1.3.3 orkesterit, teatterit ja muut musiikkilaitokset
Useilla orkestereilla ja teattereilla on kouluihin suunnattuja projekteja. Hyvät mu-
siikin opetustilat edesauttavat yhteistyötä. Toimivat esiintymistilat mahdollistavat 
osallistavien esitysten tuomisen kouluihin siten, että musiikki saa sille kuuluvan 
merkityksen soivassa tilassa. 

Musiikin opetustiloja suunniteltaessa on siis katsottava myös koulun seinien ul-
kopuolelle. Musiikinopetus on osa kunnan ja valtakunnan kulttuurin kokonaisku-
vaa. Kouluun rakennettava musiikin oppimisympäristö puolestaan on opetuksen 
kivijalka.

1.4   työturvallisuus ja ergonomia
 Kari Kuivamäki, Miikka Peltomaa ja Juha Unkari

1.4.1 Musiikin opetustilat työskentely-ympäristönä
Musiikin opetustilat ovat musiikinopettajien työtiloja. Niiden suunnittelussa on 
myös kartoitettava musiikkityössä kuormitusta aiheuttavat tekijät. Soittimien ja 
laitteiden sijoittelussa on huomioitava vapaan ja vaarattoman liikkumisen tarpeet. 
Sähköisten soittimien ja mikrofonien audio- ja käyttösähkön kaapelit on saata-
va minimiin. Varastotilojen käyttäminen ja varusteiden liikuttaminen on tehtävä 
mahdollisimman helpoksi. Tämä koskee sekä opetustilojen että esiintymistilojen 
järjestelyjä.

Musiikinopetuksessa kuormittavat tekijät ovat sekä fyysisiä että psyykkisiä. Fyy-
siset tekijät muodostuvat lähinnä kuulonsuojelun ja ergonomian alueilla. Psyyk-
kiset tekijät liittyvät sekä melun määrään että opetuksen psyykkiseen kuormitta-
vuuteen. Opetustilojen suunnittelussa nämäkin asiat on osattava huomioida. 
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Työturvallisuus ja ergonomia ovat myös opetuksen alueita. Varsinkin kuulonsuo-
jelun näkökulma on keskeinen myös oppilaiden tulevan hyvinvoinnin kannalta.

1.4.2 kuulonsuojelu koulun musiikinopetuksessa
  Miikka Peltomaa

Musiikinopettaja, kuten kaikki muusikot, on poikkeuksellisen riippuvainen hy-
västä kuulostaan. Kuulon ohjauksessa tapahtuu niin soittaminen kuin laulami-
nenkin, ja opettaja tarvitsee tarkkaa kuuloaan paljossa muussakin opetustyössä. 
Verrattain pieni äkillinen kuulon heikentyminen haittaa musiikinopettajan työtä 
suuresti. Hitaasti tapahtuvaan kuulon heikentymiseen totutaan, mutta sekin aihe-
uttaa luonnollisesti haittaa.

Kuulon vaurioitumisen näkökulmasta kovaääninen musiikki on samanlaista myrk-
kyä korville kuin mikä tahansa melu. Pitkäaikainen altistuminen melulle aiheuttaa 
pysyvän kuulon vaurioitumisen, meluvamman riskin. Erittäin voimakas äkillinen 
melu (ns. impulssimelu) voi aiheuttaa pysyvän meluvamman kertaheitolla. Mu-
siikinopettajan työ- ja vapaa-ajan merkittävimmän riskin kuulon heikentymiselle 
tuottaa altistuminen kovaääniselle musiikille. Kun meluvamma on syntynyt, on 
kuulo lopullisesti vaurioitunut. Ainoa keino puuttua meluvammoihin on ehkäistä 
ne ennakolta.

Suomessa työturvallisuuslaki (738/2002) edellyttää työntekijän suojattavaksi me-
lulta. Euroopan unionin meludirektiivi (2003/10/EY) annettiin vuonna 2003, ja 
sen sisältämät määräykset kirjattiin Suomen lakiin meluasetuksessa (85/2006). 
Meludirektiiviin sisältyi kaikkia EU-jäsenmaita koskeva vaatimus kirjata käytän-
nöllisiä ohjeita direktiivin soveltamiseksi musiikki- ja viihdealalle. Suomen käy-
tännesäännöissä on kirjattu ohjeet myös koulujen musiikinopetusta varten.

Meluasetuksen viesti on selkeä ja tärkeä. Työnantajalla on vastuu selvittää työn-
tekijöiden altistuminen melulle, ja työnantajan on huolehdittava siitä, että melun 
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aiheuttamia haittoja ei pääse syntymään. Meluntorjunta alkaa melualtistuksen mit-
taamisesta. Sen toteuttaa työpaikalla työnantaja tai työterveyshuolto. Mittaustulos-
ten perusteella ryhdytään toimenpiteisiin:

1.  Keskimääräisen äänitason pysyessä 
alle 80 desibelissä melua ei pidetä 
riskinä kuulolle.

2.  Keskimääräisen äänitason ollessa 
80–85 desibeliä on työnantajan py-
rittävä alentamaan voimakkaimpia 
melutasoja ja työntekijällä on ha-
lutessaan oikeus saada käyttöönsä 
(ilmaiseksi!) työhön soveltuvat 
kuulosuojaimet.

3.  Jos keskimääräinen äänitaso 
nousee yli 85 desibelin, työnan-
tajan on ryhdyttävä toimiin ääni-
tason alentamiseksi ja työntekijän 
on käytettävä (ja työnantajan on 
valvottava käyttämistä) työssä so-
veltuvia kuulosuojaimia. Työnantajan on tällöin myös käynnistettävä 
meluntorjuntaohjelma, jonka tavoite on alentaa työympäristön melu-
altistus mahdollisimman alhaiselle tasolle.

Melualtistumista koskeva lainsäädäntö Suomessa asettaa siis varsin tiukat vaati-
mukset työnantajalle melun torjumiseksi: melualtistusta on arvioitava, melutasoa 
on alennettava ja työntekijälle on tarvittaessa tarjottava asianmukaiset kuulon-
suojaimet. Ensisijainen tavoite on aina kuitenkin alentaa melutasoa. Käytännössä 
melualtistustaan valvoo musiikinopettaja itse. 

Korva on kuin malja, jonne elämän varrella kuultu melu kaadetaan. Maljan täytty-
essä alkavat meluvamman oireet, kuten kuulonalentuma, joskus tinnitus, ääniyli-
herkkyys tai äänten vääristyminen, kiusata. Toisella maljan koko – peritty korvan 
herkkyys meluvammalle – on pienempi ja toisella suurempi. Kenenkään korva 
ei kestä loputtomasti melua. Joskus meluvamma voi tulla yllättävänkin helposti.

Vaikka musiikinopettajan kuulonsuojelun pitää lähteä melutasojen alentamisesta, 
ovat hyvät kuulonsuojaimetkin joskus tarpeen. Muusikon tarpeisiin on saatavissa 
oman korvan mallin mukaan tehtyjä yksilöllisiä korvatulppia (esim. Elacin), joissa 
äänen vaimennus tapahtuu musiikin äänensävyjä kunnioittaen tasaisesti kaikil-
la taajuusalueilla. Korvatulppien käyttöön tottuu hyvin, kun niitä säännöllisesti  
käyttää. 
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1.4.3 ergonomia
 Kari Kuivamäki ja Juha Unkari

Tavallisimmat muusikoiden fyysiset työperäiset vammat aiheutuvat hankalien 
työasentojen ja jatkuvien, samankaltaisina toistuvien liikesarjojen yhteisvaikutuk-
sesta. Musiikinopettajan työ peruskoulussa ja lukiossa sisältää enemmän vaihtelua 
kuin yksittäistä instrumenttia soittavan muusikon tai soitonopettajan. Toisaalta se 
samalla sisältää ergonomiaan vaikuttavia tekijöitä usealta alueelta. 

Opetustilojen suunnittelussa on otettava huomioon opettajan monipuoliset työ-
tavat ja äänenkäytön tekijät meluisassa ympäristössä. Opetuksen ja musisoinnin 
suuntien on oltava ergonomisesti luontevia ja mahdollisimman vähän rasittavia. 
Soittimien ja laitteiden siirtely ja nostaminen on minimoitava tai tehtävä helpoksi.

Toimintojen ergonomia
Säilytys
Suunnittelussa on huomioitava, että musiikin ope-
tusvälineet vaativat tavallista syvemmät säilytyshyl-
lyt. Opetustilojen siistinä ja pölyttömänä pitäminen 
vaatii esimerkiksi siivouksen yhteydessä soittimien 
siirtelyyn liittyvää ylimääräistä työtä. Lisäksi opetus-
välineitä säilytetään varastossa, opetustilassa, lattial-
la telineissä, seinillä telineissä jne.Ahtaus on myös turvallisuusriski. Kuva: Juha Unkari

Opetusvälineiden saavutettavuus opetustilassa
Suurimman osan soittimista täytyy olla otettavissa käyttöön nopeasti ja helposti. 
Opetustilassa ei siis saa olla ahdasta. Laitetaanko opetusvälineet siis liikuteltaviin 
hyllyihin tai kuljetuskoreihin? Voidaanko säilytysjärjestelmiä käyttää myös eri in-
strumenttien soittoalustoina?

Muunneltavuus
Toimintojen paikkaa (hot spot) vaihdellaan musiikkitunnin kuluessa. Mitä asioita 
tai esineitä on siis siirrettävä? Tarvitaanko luokassa kiinteitä tai siirrettäviä pöytiä 
tai pulpetteja? Ovatko istuimet myös hyviä soittotuoleja? Ylimääräistä tavaraa on 
vältettävä tuomasta muutoinkin täyteen opetustilaan.

Eri toimintojen häiriöttömyys
Häiriöttömyys tarkoittaa useimmiten ääneneristystä musiikinopetustilan ja kou-
lun muiden tilojen välillä, molempiin suuntiin. Toisiaan häiritsevien toimintojen 
sijoittaminen vierekkäisiin tiloihin aiheuttaa ongelmia. Suurin osa häiritsevästä 
äänestä kulkee ilmastoinnin, riittämättömästi vaimennettujen ovien tai muiden 
reikien kautta. Ääni kulkee siis ilmassa. Rakentamisvaiheessa voidaan katkaista 
rakenteet runkoäänien kantautumisen ehkäisemiseksi. Akustiset elementit eivät 
ratkaise ääneneristyksen ongelmia.
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2   suunnitteluprosessi

Seuraavaksi esitellään nelivaiheinen suunnitteluprosessi. Tavoitteena on luoda 
selkeä toimintamalli monimuotoiseen ja vaativaan erikoissuunnitteluun ja tuoda 
konkreettisesti esiin suunnittelun vaiheet ja niiden perusteet. Yhteistyötä musiikin 
pedagogisten asiantuntijoiden ja eri suunnittelijoiden kanssa tarvitaan läpi koko 
prosessin. 

Musiikin opetustilojen suunnittelussa on otettava huomioon hyvin monia 
rinnakkaisia ja päällekkäisiä suunnittelun linjoja:

1.  Suunnittelu lähtee musiikinopetuksen tavoitteista, sisällöistä ja työta-
voista. Niiden perusta on opetussuunnitelmien tavoitteissa. Eri kou-
luasteilla, koulumuodoissa ja yksittäisissä kouluissa on eroja, jotka 
kartoituksessa selvitetään. Tätä lähtökohtaa kutsutaan pedagogiseksi 
tarvekartoitukseksi. Viime kädessä suunnitteluvaiheen kaikki ratkaisut 
palaavat tähän kartoitukseen ja siten tilojen tarkoituksenmukaisuu-
teen.

2.  Musiikin opetustilojen varustus tukee ja toteuttaa opetuksen sisältöjä 
ja työtapoja. Musiikinopetuksen perusvarustus on määrällisesti suuri ja 
laajuudeltaan merkittävä. Teknologian osuus on nykyisellään huomat-
tava. Varustuksen määrittely asettaa omat vaatimuksensa myös muu-
hun suunnitteluun, vaikka se ei sinällään kuulu hankesuunnitteluun ja 
rakennusurakkaan. 

3.  Hankesuunnittelu lähtee liikkeelle edellä kuvatuista opetuksen ja 
varustuksen määrittelyistä. Erilaisten musiikin opetustilojen määrittely 
kussakin rakennuskohteessa on tehtävä opetuksen tavoitteiden ja tar-
peiden ehdoilla. Erityisesti on otettava huomioon akustiikkasuunnit-
teluun ja audio- sekä esitystekniikkasuunnitteluun vaikuttavat seikat. 
Nämä luovat yhdessä sijoittumisen kanssa suunnittelun perustan. 

4.  Rakennuttajan ja suunnittelun tilaajan tulee olla tietoinen pedago-
giikan ja varustuksen lähtökohdista ja ottaa ne huomioon hankkeen 
tilaohjelmaa laadittaessa. Musiikin opetustilojen suunnitteluoppaassa 
haetaan välineitä yhteisen kielen löytämiseksi opetuksen, suunnittelun 
ja rakentamisen asiantuntijoiden välille. Hankesuunnittelun ja koulura-
kentamisen tilaajan näkökulma ei käytännössä ole ristiriidassa musii-
kin opetustilojen pedagogisen käytön periaatteiden kanssa. Kaikille 
on tärkeää, että rakennettavat opetustilat vastaavat tarvetta.
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2.1 Musiikinopetuksen pedagogiset lähtökohdat
Musiikilla ja musiikinopetuksella on useita merkityksiä, joista osa on musiikilli-
sia, osa ulkomusiikillisia. Ulkomusiikillisilla merkityksillä voidaan tarkoittaa muun 
muassa sitä, että musiikki luo yhteisöllisyyttä ja että musiikin oppiminen edistää 
myös esimerkiksi kielellistä kehitystä. Musiikillisia tietoja ja taitoja opitaan mu-
siikkia tekemällä, ja musiikin oppimisessa on kyse niin kognitiivisten kuin moto-
ristenkin taitojen harjoittamisesta. Musiikin oppiminen ja tekeminen edellyttävät 
myös muun muassa yhteistyö-, ilmaisu- ja metakognitiivisia taitoja. Vaadittavien 
tietojen ja taitojen monipuolisuuden vuoksi musiikkia tulisi opiskella vaihtelevia 
työtapoja käyttäen. 

Musiikin oppiminen on luonteeltaan kumulatiivista, ja oppimisen prosessit ovat 
monitasoisia. Musiikilliseen toimintaan perustuvat oppimisprosessit vaativat ai-
kaa, ja esimerkiksi motoristen taitojen harjoittaminen edellyttää toistoja. Musiikki 
luotaa ihmisen tunne-elämän kokemuksia ja avaa käsitystä omasta itsestä kokija-
na ja toimijana. Siksi sillä on merkittävä rooli kasvatuksessa myös persoonallisuu-
den ja luovuuden kehittymistä ajatellen. 

2.1.1   opetuksen lähtökohdat

Perusopetuksen ja lukion musiikinopetuksen lähtökohdat 
Eija Kauppinen ja Juha Unkari

Musiikin opetustilojen suunnittelun lähtökohtana ovat musiikinopetuksen tavoit-
teet, joiden perusteella muodostuvat opetuksen työtavat ja sisällöt. Opetuksen 
tavoitteet ja sisällöt määritellään kunnan tai koulun opetussuunnitelmassa, jon-
ka perustana ovat valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet. Koulussa ja 
myös koulun ulkopuolella tapahtuvan musiikinopiskelun ydin on kaikille yhtei-
sessä perusopetuksen musiikinopetuksessa. Se on pohja oppilaiden valinnaiselle 
ja harrastuneisuutta tukevalle opiskelulle. Kaikille lukiolaisille tarjotut musiikin 
valtakunnalliset kurssit ovat jatkoa perusopetuksen musiikkiopinnoille. Lukion 
syventävät ja soveltavat kurssit tarjoavat mahdollisuuden harrastuneisuuden ke-
hittämiseen ja tukevat myös musiikin ammattiopintoja.

Kaikille yhteinen opetus
Perusopetuksessa kaikille yhteisenä annettava musiikinopetus on musiikki- ja 
kulttuurikasvatuksen kivijalka. Yhtäläisiin mahdollisuuksiin ja yhdenvertaisuuden 
valtakunnalliseen toteutumiseen vaikuttavat monet tekijät, joista merkittävimpiä 
on hyvä fyysinen oppimisympäristö. Hyvin suunnitellut ja toteutetut musiikin 
opetus- ja esiintymistilat luovat puitteet toimivalle ja tavoitteiden mukaisille mu-
siikkiopinnoille.

Koska musiikinopiskelu on aikaa vaativa ja vaiheittainen prosessi, säännöllinen 
ja asiantunteva opetus takaa sekä taidollisten että tiedollisten tavoitteiden saa-
vuttamisen. Perusopetuksen musiikkiopinnot luovat pohjan sekä kulttuuriselle 
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musiikin ymmärtämiselle että syvemmälle harrastuneisuudelle. Ne antavat myös 
tietyt musiikin perustiedot ja -taidot. Musiikinopetuksen perimmäisenä tehtävänä 
on oppilaan kiinnostuksen herättäminen musiikkiin ja musiikilliseen toimintaan 
rohkaiseminen. Lisäksi opetuksen tulisi vahvistaa oppilaiden ymmärrystä musii-
kista kulttuurisena ilmiönä: musiikki on erilaista eri aikoina, eri kulttuureissa ja 
yhteiskunnissa ja sillä on erilainen merkitys eri ihmisille. 

Myös lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on merkittävä osa 
ihmisen kulttuuria. Musiikinopetuksen päämääränä lukiossa on, että opiskelija 
tiedostaa musiikkisuhteensa ja syventää sitä. Musiikillinen ajattelu ja sen myötä 
osaaminen kehittyvät musisoiden ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Keskeis-
tä on musiikin tuottaminen laulaen, soittaen ja säveltäen. Sekä perusopetukses-
sa että lukiokoulutuksessa musiikin ja musiikkiopintojen katsotaan vahvistavan 
oppilaan itsetuntemusta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Musiikki on taideaine, 
joten siinä on aina kyse myös oppilaan ilmaisutaitojen kehittämisestä. 

Valinnainen ja syventävä sekä soveltava opetus
Valinnainen, syventävä ja soveltava opetus antaa mahdollisuuksia kehittää oppi-
laan musiikillista osaamista edelleen ja tukee hänen musiikillista harrastuneisuut-
taan. Koulun olisi tarjottava korkeatasoista musiikkikasvatusta kaikille halukkaille. 
Tämän tavoitteen toteutumisen kannalta on tärkeää, että koululla on toimivat ja 
tarkoituksenmukaiset tilat musiikinopetusta varten. Yksi musiikinopetuksen laa-
dun kannalta tärkeä tekijä on, että koulun tilat antavat mahdollisuuden eriyttä-
vään opetukseen ja oppimiseen. Laadukas musiikin oppimisympäristö tarkoittaa-
kin toimivien opetus- ja esiintymistilojen, opetuksen luomien mahdollisuuksien 
ja koulun kulttuuri-ilmapiirin luomaa kokonaisuutta. 

Opetussuunnitelma ohjaa opetuksen suuntaa
Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet on laadittu siten, että ne antavat 
kunnille ja kouluille paljon liikkumavaraa opetuksen järjestämisessä. Musiikin-
opetuksen lähtökohtana on paikallinen opetussuunnitelma, joka täydentää ja täs-
mentää valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden määrittelyjä. Ammatti-
taitoinen musiikinopettaja soveltaa musiikinopetukselle asetettuja valtakunnallisia 
ja paikallisia tavoitteita sekä suunnittelee omaa työtään niiden pohjalta. 

Opetussuunnitelman perusteet on koulutuksen järjestäjää velvoittava asiakirja. Sen 
mukaan oppilaiden tulee saavuttaa asetetut tavoitteet ja opetuksessa tulisi muun 
muassa käyttää monipuolisia työtapoja. Siksi musiikin opetustiloja suunniteltaessa 
on otettava huomioon opetussuunnitelman perusteissa määritellyt seikat. Myös 
kouluaste ja opetusryhmien koko vaikuttavat siihen, millainen oppimisympäris-
tön tulee olla. Tilojen suunnittelussa on huolehdittava siitä, että niissä voidaan 
toteuttaa opetus valtakunnallisten tavoitteiden ja sisältöjen mukaan. Lisäksi tilojen 
tulee olla riittävät ja monipuoliset koulun oman musiikkikulttuurin tarpeisiin.
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Hyvä oppimisympäristö tukee tavoitteiden saavuttamista
Opetussuunnitelmat määrittelevät opetuksen tavoitteet oppilaan osaamisen ku-
vauksina. Samalla ne määrittelevät, mitä opetetaan. Tavoitteissa on sekä oppilaan 
henkilökohtaista taidollista ja tiedollista oppimista että yhteisöllistä ja osallistuvaa 
oppimista käsittäviä alueita. 

Opetuksen puitteiden, oppimisympäristön, on tuettava sekä opetusta että oppi-
mista. Musiikinopetuksessa opetustilalla ja varustuksella on keskeinen rooli ta-
voitteiden ja sisältöjen toteutumisessa. Opetuksessa käytetään monipuolisia työ-
tapoja, jotka luovat musiikinopetustilojen suunnittelun konkreettiset tavoitteet.
 
Esteetön musiikkiluokka
Markku Kaikkonen

Esteettömyys musiikkiluokan ja musiikinopetuksen suunnittelun lähtökohtana ei 
erottele ihmisiä minkään erityispiirteen (kuten liikkumis- tai toimintakyky, oppi-
miseen tai ymmärtämiseen liittyvät erityispiirteet jne.) mukaan, vaan toteutuessaan 
esteettömyys luo saavutettavuutta eli rakentaa oppimisympäristön sellaiseksi, että 
oppiminen ja oppimiseen osallistuminen mahdollistuu tasa-arvoisesti kaikille.  

Esteettömyyttä rakennettaessa tulee kiinnittää huomiota saavutettavuuden 
kaikkiin osa-alueisiin, jotka ovat: 
 asenteellinen saavutettavuus 

 fyysinen saavutettavuus 

 aistinvarainen saavutettavuus 

 tiedollinen saavutettavuus 

 sosiaalinen saavutettavuus 

 kulttuurinen saavutettavuus 

 taloudellinen saavutettavuus 

 päätöksenteon saavutettavuus. 

Tavoitteena on musiikinopetus ja luokkatila, jossa jokainen oppilas kykenee liik-
kumaan ja toimimaan, näkemään, kuulemaan ja ymmärtämään tasa-arvoisesti riip-
pumatta oppilaan erityispiirteistä tai oppimiseen muuten vaikuttavista tekijöistä.

2.1.2   työtavat ja sisällöt
 Pekka Evijärvi, Marja-Leena Juntunen, Markku Kaikkonen, Kari Kuivamäki ja  
 Juha Unkari

Musiikillinen oppiminen perustuu kokemiseen, kuulemiseen ja toimintaan. Kes-
keinen pedagoginen lähtökohta nykyaikaisessa musiikkikasvatuksessa on toimin-
nallinen oppiminen. Toiminnan muodoista tärkeimmät ovat musisointi, eli laulu 
ja soitto, sekä musiikkiliikunta. Musiikin teknologiaa lähestytään tässä yhteydessä 
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sekä opetuksen välineenä että sisältönä. Varustuksen ja audiosuunnittelun osiossa 
sitä tarkastellaan uudestaan laitesuunnittelun ja tilankäytön näkökulmasta. 

Musiikkitieto tai musiikin tuntemus liittyy kiinteästi kuunteluun ja musisointiin. 
Sitä lähestytään tässä osiossa myös omana kokonaisuutenaan opetuksen järjestä-
misen näkökulmasta. Musiikkitiedon tavoitteena on yhdistää oppilaan musiikilli-
set tiedot hänen kokemukseensa musiikista. 

Kokonaisuutena hahmottuu musiikin oppimisen polku, joka puhuttelee kaikkia 
aisteja ja jonka vaikutus ulottuu tiedollisen ja taidollisen oppimisen lisäksi emoo-
tioiden ja persoonallisuuden kehittymisen syvyyksiin.

Musisointi
Musisoinnin pedagogisena lähtökohtana, aivan kuten muissakin musiikinopetuk-
sen työtavoissa, on osallistaa mahdollisimman suuri oppilasjoukko. Tilankäyttö on 
pedagoginen haaste, sillä opetustila on useimmiten kokonaisuudessaan käytössä 
ja esimerkiksi bändisoitinten paikka on määritelty luokkaan. Toinen ongelma 
on soitinten ja laulajien välinen äänen voimakkuuden ero. Jotta kaikille saadaan 
mielekkäitä soittotehtäviä, on kaikki luokan instrumentit otettava käyttöön. Mi-
ten saadaan laulu ja koulusoittimet kuulumaan bändisoitinten rinnalla? Kaikkien 
soitinten äänenvahvistus on haasteellinen tehtävä. Kolmas huomioitava asia on 
koulusoitinten laatu, johon on kiinnitettävä erityistä huomiota.
 
Laulu
Laulaminen on ihmisen musisoinnin muodoista keskeisin. Sil-
le rakentuu musiikin oppimisen polku. Laulamisen opettelu 
alkaa jo silloin, kun äiti tai isä laulaa vastasyntyneelle lap-
selleen. Koulun musiikinopetuksen tehtävä on vahvistaa ja 
kehittää laulua. Laulamisen muotoja on monia. Koulussa kes-
keisiä ovat yhteis-, yksin-, yhtye- ja kuorolaulu.

Peruskoulun alaluokat
Peruskoulun ensimmäisillä luokilla (1.–2. lk) musiikin ope-
tuksessa laulaminen on keskeinen musiikinopiskelun työtapa. 
Opetus sisältää varsinaisen laulamisen lisäksi myös puhe- ja 
loruharjoituksia sekä laululeikkejä. Laulamista käytetään myös 
muiden aineiden oppimisen välineenä ja tukena. Alaluokkien 
(1.–6. lk) aikana syntyy oppilaan käsitys omastaan ja mui-
den laulamisesta. Opetukseen kuuluu monipuolista tutustumista äänenkäyttöön 
ja monenlaiseen lauluohjelmistoon. Laulamisen tulee vahvistaa ja tukea sekä mu-
siikillista oppimista että persoonallista kasvua. Oppilas oppii käyttämään luonte-
vasti omaa ääntään ja saa valmiuksia moniääniseen laulamiseen. 

Alaluokkien musiikinopetustilan ja opetustilanteen on vahvasti tuettava laulua, 
erityisesti yhteislaulua. Äänenkäytön helppous edellyttää laulamiselle sopivaa 
akustiikkaa. Alkuopetuksessa (1.–2. lk) tämä on erityisen tärkeää. 
 

Kuva: Juha Unkari
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Peruskoulun yläluokat
Peruskoulun yläluokille siirryttäessä (7.–9. lk) oppilas ylläpitää ja kehittää ää-
nenkäyttöään ja ääni-ilmaisuaan alakoulussa oppimansa pohjalta. Opetus sisältää 
harjoituksia sekä eri tyylejä ja lajeja edustavaa yksi- ja moniäänistä ohjelmistoa. 

Yläkoulun aikana oppilaat käyvät läpi äänenmurroksen, joka varsinkin pojilla 
muuttaa ääntä huomattavasti. Kehon fysiologia muuttuu ja ääni sen mukana. Lau-
laminen on osittain opeteltava uudestaan. Tämä edellyttää oppimisympäristöltä 
paljon. Tärkein on luottamuksellisen ilmapiirin rakentaminen. Musiikin opetusti-
lan on oltava viihtyisä ja rentouttava. Akustiikan on oltava pehmeä ja lähes intii-
mi. Tämä on osittain ristiriidassa lisääntyvän bänditoiminnan kanssa, joten joka 
tapauksessa tarvitaan sähköisen äänentoiston akustiikkaa.

Laulamisen muotoina yläluokilla yleistyy soolo- ja yhtyelaulu. Mikrofonin käyttö 
laulettaessa lisääntyy myös. Toisaalta äänenkäytön tekniikan harjoittelua voidaan 
viedä pidemmälle kuin alaluokilla, joten laululle hyvin sopiva opetustila on tarpeen. 

Lukio
Lukio-opinnoissa laulaminen on edelleen keskeinen musisoinnin muoto. Laula-
misen asettamat vaatimukset opetustiloille ovat lähellä yläluokkien vaatimuksia. 
Lukiossa voidaan kuitenkin erikoistua ja syventyä myös laulamiseen, joten ope-
tustilan on vastattava monipuolisesti erilaisiin laulamisen tapojen vaatimuksiin.

Laulu luokkatilassa
Laulaminen on läpi koulun yksi musiikinopetuksen keskeisistä työtavoista. Luok-
katilan tulee siis olla ”helposti laulettava”. Useimmissa kouluissa on lisäksi kuo-
rotoimintaa, joten perusopetustilan tulee olla riittävän suuri, jotta se toimii myös 
kuoron harjoitustilana. 

Musiikkiluokassa lauletaan äänentoistolaitteiden kanssa, bändin tai pianon säes-
tyksellä ja ilman erillistä äänenvahvistusta yksin tai ryhmässä. Laulutapojen moni-
naisuus asettaa luokan akustiikkasuunnittelulle suuren haasteen. 
 
Soitto
Useimmille lapsille soittamisen opettelu alkaa vasta koulussa. Vaikka kaikki ovat 
varmasti kuulleet musiikkia ja nähneet soittamista, ensimmäinen kokemus ohja-
tusta soittamisen opettelusta tulee pääsääntöisesti koulun myötä. Siitä alkaa pro-
sessi, jossa oppilas koordinoi eri aistien ja liikkeiden yhteistyötä, oppii hienomo-
toriikkaa, kuuntelee ympäristöään sekä toimii ryhmässä. Soittamisen keskeinen 
tavoite on, että oppilas oppii ilmaisemaan itseään soittaen sekä ryhmässä että 
yksin. Oppilas oppii myös toimimaan vastuullisesti musisoivan ryhmän jäsenenä.

Soittamisen opettelu vahvistaa hitaiden oppimisprosessien sietämistä ja tavoit-
teiden asettamista pidemmälle kuin vain ohikiitävään nyt-hetkeen. Soittaessaan 
oppilas hahmottaa kokemuksellisesti musiikin muotoja ja tapahtumia sekä oppii 
mukauttamaan omat soittoliikkeensä yhteisen musisoinnin mukaan.
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Soittamisen merkitys on vähintään yhtä suuri kuin laulami-
sen. Sen osuus musisoinnin määrästä on suuri. Varsinkin 
murrosiässä oppilaalle on usein helpompaa ryhtyä soitta-
maan kuin laulamaan. Soittaminen tarjoaa myös usein no-
peammin onnistumisen elämyksiä. Ahkeran harjoittelun 
avulla on mahdollista kehittyä soittamisessa siten, että tästä 
fyysisestä toiminnasta tulee itsenäinen luovan ajattelun väli-
ne, tuntojen ja tunteiden ilmaisun suora kanava.

Peruskoulun alaluokat
Peruskoulun alaluokilla soittamisen opetuksessa lähde-
tään liikkeelle rytmiikasta. Rytmi- ja laattasoittimien avulla 
opetellaan hahmottamaan liikkeen koordinointia ja sävelten 
tuottamisen tapoja. Laattasoittimien avulla luodaan pohja 
rytmien, säveltasojen ja sointujen kuulemiselle. Opetuksen 
sisällössä keskitytään perussyketajua kehittäviin harjoituk-
siin ja soitto-ohjelmistoon. Soittimisto koostuu rytmi-, melodia- ja sointusoitti-
mista. Alkuopetuksesta aina neljänteen luokaan toimitaan pääasiassa akustisilla 
soittimilla.

Perussoittimina ovat erilaiset käsiperkussiosoittimet, kuten tamburiini, claves, sha-
ker, bongot, conga ja djembe. Harjoituksissa käytetään myös oppilaan omalla 
kehollaan tuottamia kehorytmejä. Melodia- ja sointusoittimina on erilaisia laatta-
soittimia (basso-, altto- ja sopraanoksylofoneja sekä -metallofoneja ja kellopelejä), 
nokkahuilu, kitara, kanteleet ja piano. Viimeistään neljännestä luokasta alkaen 
mukaan tulevat myös bändisoittimet: sähkökitarat, -basso, koskettimet ja rumpu-
setti. Mikrofonilaulu tulee myös mukaan viimeistään tässä vaiheessa.

Muutos musiikinopetuksen välineistössä on erityisen suuri alakoulussa. Siksi ala-
koulujen musiikkiluokkien suunnittelu on erityisen haasteellinen tehtävä, jossa 
voi olla tarpeen konsultoida myös musiikinopetuksen asiantuntijoita, vaikka ala-
koulussa musiikkia opettaisi siihen erikoistunut luokanopettaja.

Peruskoulun yläluokat
Yläluokille siirryttäessä tavoitteena on, että oppilas ylläpitää ja kehittää osaamis-
taan musisoivan ryhmän jäsenenä. Soittimisto pysyy pääsääntöisesti samana, mut-
ta painottuu vahvasti bändisoittimiin. Toisaalta soitinvalikoima laajenee. Opetus 
sisältää yhteissoittotaitoja kehittäviä harjoituksia sekä monipuolisesti eri musiik-
kityylejä ja -kulttuureja edustavaa soitto-ohjelmistoa. Kaikille yhteisen opetuksen 
tavoitteena on vahvistaa oppilaan oman oppimisen prosessien hahmottamista ja 
antaa tukea persoonalliseen kehittymiseen. Onnistuneen yhteissoiton edellytyk-
senä on, että oppilas osaa kuunnella sekä omaansa että muiden tuottamaa soittoa 
ja laulua myös laajemmin kuin omien musiikkimieltymystensä mukaan. Tarvitaan 
myös kykyä ymmärtää ja käyttää yhteisiä musiikin käsitteitä. 

Kuva: Juha Unkari
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Valinnaisuuden myötä soittaminen myös erikoistuu. Tämä näkyy erilaisten mu-
siikkityylien kirjona ja niiden mukaan sopivina ryhmäkokoina. Yhtyeiden koko 
yleensä pienenee, ja luokka jakaantuu useisiin bändeihin. Opetuksen tulee tar-
jota tiloja, välineitä ja mahdollisuuksia erilaisille kokoonpanoille yhtäaikaiseen  
harjoitteluun. 

Lukio
Lukion musiikinopetus jatkaa siitä, mihin peruskoulussa päästään. Soittamisen 
kohdalla se tarkoittaa vähintään samanlaista soitinvarustusta kuin yläkoulussa. Kai-
kille yhteisten pakollisten kurssien jälkeen soittaminen erikoistuu entisestään. Har-
rastuneiden opiskelijoiden harjoittelu ei rajoitu vain oppitunteihin, vaan esimer-
kiksi bändit täyttävät helposti musiikin opetustilojen oppitunneilta vapautuvat ajat.

Soittaminen luokkatilassa
Luokan soittimisto voidaan jakaa akustisiin ja sähköisiin soittimiin. Keskeisiä akus-
tisia soittimia ovat laattasoittimet, lyömäsoittimet, rummut, nokkahuilu, 5-kielinen 
kantele ja kitara. Sähköisiä soittimia ovat sähköbasso, sähkökitara, sähkörummut 
ja erilaiset kosketinsoittimet. Luokan tila- ja akustiikkasuunnittelussa on huomi-
oitava nimenomaisesti soittamisen asettamat vaatimukset. On perusteltua käyttää 
musiikkiluokassa bändisoitossa pääsääntöisesti sähkörumpuja, jotta voidaan taa-
ta oppilaille ja opettajalle turvallinen työympäristö. On kuitenkin tärkeää tarjota 
myös harjoitustila, jossa voi soittaa akustisella rumpusetillä yhdessä muun bändin 
kanssa. 

Yhtyesoiton harjoitteluun tarvitaan useita eri harjoitustiloja ja vähintään yksi eril-
linen tai luokasta erotettava tila, jonka äänieristys ja akustiikka on suunniteltu 
voimakkaalla äänenpaineella soittamista varten. Pääopetustilan on oltava perus-
soinniltaan selkeä ja akustisen musiikin vaatimusten mukainen vailla vahvoja ko-
rostumia millään taajuuskaistalla. Tilan hallittu vaimentaminen on tärkeää esimer-
kiksi akustisilla rytmisoittimilla soitettaessa. Nämä tuottavat vahvistamattominakin 
varsin suuren äänenpaineen.

Soittamisen harjoituksissa opettaja antaa ohjeita puhuen, ja oppilailla on lisäksi 
omat nuotit tai soitto-ohjeita seurataan taululta, piirtoheittimeltä tai videotykin 
avulla. Luokan akustiikka-, audio- ja sähkösuunnittelussa on huomioitava sähkö-
soittimien sijoittelu ja niiden suuri määrä.

Soittoharjoitteluun liittyy esiintyminen. Musiikkiluokan tulee voida toimia 
esiintymisen harjoitustilana ja pienimuotoisten konserttien tapahtumapaikkana. 
Tähän palataan eri suunnitteluosien yhteydessä tarkemmin.

Musiikin kuuntelu
Musiikin kuuntelulla tarkoitetaan perinteisesti ohjelmistokuuntelua, jossa tutustu-
taan eri musiikkityyleihin ja kulttuureihin. Oman ja muiden musisoinnin kuuntelu 
on myös tärkeä musiikin kuuntelun alue. Tämän lisäksi musiikin opetuksessa 
käsitellään kuulemisen fysiologiaa ja psykologiaa. 
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Tässä kuuntelua käsitellään lähinnä opetuksen tavoitteiden, sisältöjen ja työtapo-
jen näkökulmista. Akustiikka- ja audiosuunnittelun kohdalla aiheeseen palataan 
niiden näkökulmista.

Peruskoulun alaluokat
Alaluokkien aikana musiikin opetuksessa kuuntelun keskeinen tavoite on, että 
oppilas oppii kuuntelemaan ja havainnoimaan ääniympäristöä ja musiikkia sekä 
keskittyneesti että aktiivisesti. Kuunteleminen vaatii useimmiten ohjausta keskit-
tymiseen. Äänien täyttämässä ympäristössämme on oleellista opetella tunnista-
maan, mitä kuulemme ja miten kuultu meissä vaikuttaa. Ajattelun ja hahmotta-
misen täsmentymisen myötä oppilaan kyky havainnoida ja kuvata kuulemaansa 
kehittyy. Tämä on lähtökohta musiikin kuuntelussa. Alakoulun aikana luodaan 
valmiudet musiikin kuunteluun läpi elämän sekä kykyyn keskustella, ymmärtää 
ja kuvata omia musiikillisia kokemuksia ja mieltymyksiä. 

Soivan musiikkiesityksen kuunteleminen on erilainen tapahtuma kuin tallenteen 
kuunteleminen. Nykyaikana tallenteisiin liitetään hyvin usein myös kuvaa. On 
tärkeää oppia tunnistamaan elävän tilanteen ja tallenteen havainnoimiseen liitty-
viä eroja. 

Alakoulun tavoitteisiin kuuluu monipuolinen tutustuminen musiikkikulttuurin 
koko kirjoon. Musiikin historiallinen kehitys ja sen kulttuurinen merkitys on 
helpointa opiskella tallenteita kuuntelemalla ja katsomalla. Kuuleminen on aina 
myös emotionaalinen kokemus. Musiikin kuuntelussa hyvän kuunteluympäristön 
merkitys on erittäin suuri.

Peruskoulun yläluokat
Yläluokkien aikana oppilas oppii paitsi kriittisesti tarkastelemaan ja arvioimaan 
erilaisia ääniympäristöjä myös ymmärtämään musiikkikulttuurin monimuotoi-
suutta. Alakoulussa opittujen valmiuksien pohjalta voidaan sekä laajentaa että 
syventää musiikin eri lajien ja tyylien tuntemusta. Oman musiikkisuhteen raken-
taminen on osa nuoren persoonallisuuden rakentumista. Murrosiästä nuoreen ai-
kuisuuteen ulottuvassa jaksossa muodostuu musiikillisen minäkuvan ydin. Kuun-
telukokemukset ovat tuolloin erityisen tärkeitä. 

Koulun tehtävä on turvata riittävän laaja ja syvä musiikkikulttuurin tuntemus, jotta 
opiskelija saa aineksia muokata oman persoonallisen musiikkimakunsa. Kuunte-
lukasvatuksen tulee antaa valmiuksia tähän prosessiin sekä omien kokemusten ja 
musiikkimieltymysten ymmärtämiseen ja jakamiseen.

Lukio
Lukion musiikinopetuksen tavoitteena on edellä kuvatun tehtävän jatkaminen ja 
tukeminen. Musiikkisuhteen henkilökohtainen rakentaminen perustuu sekä te-
kemiseen että kuulemiseen. Toimimalla ja vastaanottamalla luodaan siltaa sekä 
menneiden että nykyisten tyyli- ja kulttuurisuuntien välille. Musiikin kuuntelun ja 
kuulemisen kognitiivinen hahmottaminen tarkentuu.
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Kuunteleminen luokkatilassa eli kuunteluympäristö
Oleellista hyvässä kuunteluympäristössä on äänentoiston laatu ja tilan soivat, 
akustiset ominaisuudet. On tärkeää, että äänentoistojärjestelmä on viritetty vas-
taamaan kuuntelutilan ominaisuuksia. 

Musiikkiluokassa tulee olla erilliset kaiuttimet luokassa tapahtuvan musisoin-
nin (live-ääni) sekä tallenteiden ja videoprojisointien (CD, DVD, tietokone, jne.) 
seuraamiseen. Kummassakin järjestelmässä on kuuntelualue pyrittävä saamaan 
mahdollisimman laajaksi siten, että luokan joka puolella on hyvä kuuluvuus ja 
näkyvyys.

Suurin osa musiikkituotannoista ja tallenteista on edelleen stereofonista (vasen/
oikea), jolloin monikanavajärjestelmistä (surround) ei musiikin kuuntelussa ole 
yleensä suoranaista hyötyä. Tärkeää on sen sijaan miettiä, miten eri äänilähteitä 
voidaan sujuvasti käyttää kaikista kuuntelun suunnista. Tämä on audiosuunnitte-
lun tärkeä alue, josta tarkemmin siinä yhteydessä. Tallenteiden kuuntelu- ja proji-
sointijärjestelmän on oltava riittävän yksinkertainen, jotta sitä voidaan hyödyntää 
myös ilman muiden audiojärjestelmien hallintaa. 

Musiikkiliikunta 
Marja-Leena Juntunen
 
Musiikkiliikunnassa tavoitteena on aktivoida oppilas kokonaisvaltaisesti vastaan-
ottamaan ja sisäistämään musiikkia. Musiikkiliikunnan osa-alueita ovat rytmiikka, 
säveltapailu, kehonhallinta, valmiit muodot (leikit, tanssit, sommitelmat) sekä im-
provisointi ja luova liikunta. Punaisena lankana läpi harjoitusten kulkee oppilaan 
kuuntelun, havainnoinnin ja reagoinnin sekä oman keksinnän aktivointi. Musiik-
kiliikuntaan sisältyvät myös rentoutus ja eri taidemuotoja integroivat harjoitukset. 
 
Musiikkiliikunnassa oppilaat liikkuvat sekä vapaasti yksin tilassa että erilaisissa 
ryhmämuodostelmissa, kuten (pari)piirissä, ketjussa tai riveissä. Musiikkiliikun-
ta toimii parhaiten avarassa, esteettömässä tilassa, joka ei kuitenkaan ole liian 
korkea eikä äänen kuuluvuuden kannalta huono. Tämän vuoksi iso jumppasali 
soveltuu usein huonosti musiikkiliikunnan opetukseen. Luokkatilassa on toivot-
tavaa, että tuolit ja pulpetit voidaan siirtää sivuun niin, että vapaata tilaa jää tar-
peeksi ryhmän liikkumiselle. Sopiva lämpötila takaa sen, että liikuttaessa ei tule 
liian kuuma tai paikalla oltaessa liian kylmä.

Puulattia on jalalle ystävällisin pinta. Esimerkiksi betonilattia on kova tähän tarkoi-
tukseen ja rasittaa jalkoja. Musiikkiliikuntaharjoituksissa on toivottavaa, että oppilaat 
voivat tuntea kontaktin lattiaan jalkapohjiensa kautta. Siksi oppilaille suositeltavia 
jalkineita ovat matalapohjaiset tossut tai kengät; paksupohjaiset urheilujalkineet es-
tävät koetun kontaktin ja tekevät helposti liikkumisesta vähän kömpelöä. Harjoituk-
sissa usein istutaan tai jopa maataan lattialla, joten on tärkeää, että lattia on puhdas. 
Musiikkiliikunnan opetuksessa opettaja tekee usein muistiinpanoja oppilaiden 
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nähtäväksi. Esimerkiksi musiikin ja tanssin muotoa voidaan konkretisoida ku-
vallisella esityksellä. Tähän tarkoitukseen varatun taulun tai vastaavan tulisi olla 
helposti opettajan käytettävissä ja oppilaiden nähtävissä. 
 
Liikkuminen tapahtuu pääasiassa musiikin mukana. Käytettävissä tulee siis olla 
monipuoliset äänentoistolaitteet (CD, DVD, tietokone, kannettava musiikkisoi-
tin). Opetuksessa voidaan myös tarvita piano tai vastaava. Harjoituksissa voidaan 
käyttää myös rytmisoittimia tai liikuntavälineistöä. Niiden helppo saatavuus edes-
auttaa opetusta. Korkealaatuiset äänentoistolaitteet ja soittimet antavat mahdolli-
suuden laadukkaisiin musiikkiliikuntaelämyksiin.
 
Musiikkiliikuntaa voi jossain määrin toteuttaa myös pienessä tilassa, ja sitä voi hy-
vin integroida muuhun musiikilliseen toimintaan. On hyvä muistaa, että musiik-
kiliikuntatuokiot voivat olla oppilaalle niitä harvoja hetkiä, jolloin hän voi muun 
muassa tuntea, kokea ja ilmaista itseään ja musiikkia kokonaisvaltaisesti ja oppia 
kehollisten kokemusten kautta. On toivottavaa, että tarkoitukseen sopimaton tai 
sitä rajoittava tila tai välineistö ei estä työskentelyä.
 
 
Musiikkitieto
Kari Kuivamäki ja Juha Unkari

Musiikkitiedolla tarkoitetaan tässä sekä musisoinnin että kuuntelun käsitteiden 
lisäksi musiikin historian, estetiikan ja kulttuurituntemuksen opiskelua. Musiik-
kitiedon oppimisympäristö toimii pääosin samoin edellytyksin kuin musisoinnin 
ja kuuntelun oppimisympäristö. Lisäksi on otettava huomioon seuraavat seikat:

  Onko luokassa helposti liikuteltavia pöytiä tai pulpetteja kirjallisia töitä 
varten?

  Oppilaiden omatoimista tiedonhankintaa ja tiedon prosessointia var-
ten tarvitaan erillisiä TVT-oppilastyöasemia ja niissä tarvittavia oh-
jelmia (mm. nuotinkirjoitus ja kevyt audiosekvensseri). Näitä pisteitä 
on hyvä olla myös koulun muissa TVT-opiskeluun varatuissa tiloissa, 
kuten koulukirjastossa tai mediateekissa.

  Tarvitaan paikkoja, joissa oppilaiden työn tulokset, esimerkiksi musii-
kin tyylilajeja esittelevät julisteet, voidaan asettaa näytteille. On hyvä 
keskustella niistä ja prosessoida tuloksia edelleen mahdollisesti yhdes-
sä muiden oppiaineiden kanssa.

  Musiikkiluokassa on hyvä olla oma verkko sekä nopea yhteys vertais-
ryhmiin muissa verkoissa. 
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Tärkeimpiä musiikkiteknologian välineitä: 
 Soitinvahvistimet, etenkin kitara- ja bassovahvistimet sekä kaiuttimet, 

niin sanotut combot, ja tietenkin sähkökitarat ja -bassot ovat päivittäi-
sessä käytössä. 

 Kosketinsoittimissa sähköpianot ja syntetisaattorit muodostavat kumpi-
kin oman maailmansa. 

 Erityyppiset mikrofonit ja niiden käyttö ovat oleellinen osa sekä luo-
kassa tapahtuvaa jokapäiväistä musisointia että esiintymistilaisuuksia 
sekä konsertteja ja tallentamista.

 Äänentoistolaitteet muodostuvat eri laitteiden yhteistoiminnasta: pää-
kaiuttimet ja niiden vahvistimet, lavamonitorointi soittajille ja laulajille 
sekä miksauspöytä ja tarvittavat dynamiikka- ja efektiprosessorointi-
laitteet.

 Kaikkia laitteita yhdistää vielä kaapelointi, joka sekin jakautuu mo-
neen erilaiseen luokkaan.

 TVT-laitteet ja -ohjelmat ovat osa toimivaa nykyaikaista musiikkitek-
nologiaa

Laitteiston ja ohjelmien käytön opetus on voitava toteuttaa sekä liikuteltavien 
laitteistojen konkreettisen kokoamisen ja signaalireittien rakentamisen avulla että 
kiinteiden järjestelmien käyttämisen myötä. Oleellista on, että laitteet ovat selkeitä 
ja toiminnoiltaan riittävän yksinkertaisia, jotta niillä voidaan opettaa musiikkitek-
nologian perusteet.

Musiikkiteknologian perusasioiden hallitseminen vaatii paljon opettelua ja toistu-
vaa tekemistä. Koulun ja musiikkia opettavien opettajien on sitouduttava huollon 
ja ylläpidon vaatimiin töihin sekä huolehdittava laitteiden päivittämisestä tarpeen 
mukaan. Opetushenkilökunnan kouluttaminen ja laitehallinnan ylläpitäminen 
ovat sujuvan musiikkiteknologian käytön ehdoton edellytys. 

Jotta musiikkiteknologian käyttö ja opetus nopeatempoisessa musiikinopetus-
työssä on mahdollisimman helppoa sekä tarkoituksenmukaista, on laitekokonai-

Musiikkiteknologia  
Kari Kuivamäki, Miro Mantere ja Juha Unkari

Musiikkiteknologiaa käytetään musiikin tuottamiseen, toistamiseen ja taltiointiin. 
Musiikkiteknologia on uusin musiikin oppimisen alue, ja erilaisten tietoteknisten 
välineiden käyttö ja merkitys musiikinopetuksessa kasvaa koko ajan. Musiikki-
teknologian opetuksessa on tärkeää tutustua yleisimpiin käytettäviin laitteisiin ja 
niiden ominaisuuksiin. Toiminnan analogiset perusteet opitaan helpoimmin ana-
logisten laitteiden avulla. Laitteiden digitaaliset sovellukset aukeavat tätä taustaa 
vasten selkeämmin. 
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suudet ja niiden sijoittuminen suunniteltava huolellisesti musiikin opetustilojen 
muun suunnittelun yhteydessä. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös tekno-
logian kehitys. Varautuminen tulevaan on tärkeä osa myös tämän päivän musiik-
kiteknologian oppimisympäristöä.

Toimivassa musiikkiteknologian oppimisympäristössä on: 
  tarkoituksenmukainen 

ja monipuolinen kaa-
pelointi, joka tukee  
helppokäyttöisyyttä

  luonteva yhteys luokan 
soittimiin ja esitystek-
nologiaan

  monipuoliset ja selkeät 
liitännät

  toimiva ääneneristys ja huoneakustiikka

  joustavat ja mahdollisesti siirrettävät musiikkiteknologian laitteet ja  
sovellukset

  identtiset ratkaisut luokassa, koulun yhteisissä juhlatiloissa sekä kai-
kissa erillisissä musiikinopetukseen, harjoitteluun ja äänitykseen liitty-
vissä tiloissa (opetuskäyttö helpottuu).

Kuva: Juha Unkari

Kuva: Juha Unkari
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2.1.3 Musiikin opetustilojen määrittely   
 Kari Kuivamäki, Miro Mantere, Matti Ruippo ja Juha Unkari

Musiikinopetuksessa käytetään hyvin monenlaisia työtapoja, joten opetustilan on 
oltava poikkeuksellisen joustava. Vaihtelevat opetustilanteet edellyttävät tavoittei-
den ja opetuksen sisältöjen mukaisia sopivia tiloja. Eriyttäminen nousee suoraan 
opetussuunnitelmien velvoitteesta. Se palvelee mielekästä oppimista sekä samalla 
parantaa oppituntien työrauhaa ja työturvallisuutta. 

Työtapojen monipuolisuuden vaatimukset
Musiikinopetuksen pedagogisen näkökulman mukaan musiikin opetustilat muo-
dostuvat useasta äänieristetystä ja akustoidusta tilasta.

Yksi tiloista on pääluokka, ja sen lisäksi tarvitaan yleensä ainakin kolme tai neljä 
muuta tilaa. Yksi niistä on musiikkivarasto, joka suunnitellaan niin, että se toimii 
myös pienen ryhmän harjoittelutilana. Kaksi muuta ovat harjoitustiloja, joista ai-
nakin toinen suunnitellaan siten, että se voi olla myös äänitystilanteessa soittoti-
lana. Erityistilana voi olla lisäksi studiotarkkaamo, joka voi palvella myös pieneh-
könä tietokoneluokkana. 

Näin eriytynyt tilankäyttö ei aina ole mahdollista eikä edes tarkoituksenmukais-
ta. Esimerkiksi pienen alakoulun musiikinopetus ei välttämättä tarvitse erillistä 
studiotarkkaamoa. Jokaisessa hankkeessa tulee musiikinopetuksen työtapoja ja 
opetussuunnitelman tavoitteita tutkimalla päättää, kuinka monipuolista tilasuun-
nitelmaa lähdetään tavoittelemaan. Tärkeintä on, että tila soveltuu tarkoitukseen-
sa, monipuoliseen musiikinopetukseen. 

Tärkeitä kysymyksiä suunnittelun alussa:
  Kuinka monta tilaa on tarpeen tai mahdollista varata musiikinopetuk-

selle?

  Voidaanko opetustilaa käyttää joustavasti jakamalla sitä osiin? Miten  
koulun juhla- ja esitystilat liittyvät musiikinopetustiloihin?

  Mahdollistaako tilan jakaminen kahden eri ryhmän työskentelyn yhtä 
aikaa? 

  Millä tavoin tilat fyysisesti erotetaan toisistaan, jotta esimerkiksi äänen-
eristys on riittävä?

  Miten soitinten, välineiden, pöytien ja tuolien varastointi ja huolto  
voidaan toteuttaa?

  Millaisen tilan opettaja tarvitsee? 

  Voiko erotettavia tiloja käyttää muuhunkin kuin kuvattuun toimin-
toon? Miten opetuksen integrointi voi toteutua?

  Millaiset teknologiset yhteydet tilojen välille rakennetaan?
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Musiikin eri opetustilat määritellään 
musiikinopetuksen pedagogiikasta 
nousevien periaatteiden mukaan. Nii-
den suunnittelua käsitellään lähem-
min varustamista ja hankesuunnitte-
lun eri alueita käsittelevissä luvuissa 
(2.3. ja 2.4.) 

Pääopetustila eli musiikkiluokka
Pääopetustilassa eli musiikkiluokassa 
tulee voida toteuttaa kaikkia musii-
kinopetuksen työtapoja. Luokan on 
oltava tarpeeksi väljä, jotta siinä voi 
tarvittaessa myös liikkua, ja muun-
tautumiskykyinen, jotta siitä voidaan 
tarvittaessa tehdä esiintymistila. Mu-
siikkiluokassa tulee olla opettajan 
opetustyylin mukaan tuolien lisäksi 
kullakin oppilaalla pieni pöytä tai ei 
lainkaan pöytiä. Luokassa on oltava 
runsaasti säilytystilaa, jotta eri ope-
tusryhmät voivat saada omat tilansa 
esimerkiksi nuoteille.
 
Musiikin pääopetustilassa on mo-
nenlaista opetustoimintaa. Usein 
erilaisten pedagogisten tilanteiden 
vaatimukset ovat kaukana toisistaan 
ja jopa ristiriitaisiakin. Toisaalta eri-
laisten oppimisympäristöjen mah-
dollisuuksia pyritään hyödyntämään 
joustavasti niitä tarkoituksenmukai-
sesti sekoitellen. Muunneltavuuden 
vaatimus edellyttää siis pedagogista 
joustavuutta ja esimerkiksi luontevaa 
yhteyttä uuteen teknologiaan.
 
Luokassa on kiinteä äänentoisto- ja 
laitejärjestelmä bänditoimintaa var-
ten. Esiintymisiä varten koulun sa-
lissa on oma laitekantansa. Lisäksi 
pääluokassa on valmiiksi kiinteä ää-
nitysjärjestelmä esimerkiksi bändien 
ja kuoron taltiointia varten.
 

Musiikkiluokka esimerkki 1. Kuva: Tapio Kukkula

Musiikkiluokka esimerkki 2. Kuva: Marko Heikura

Musiikkiluokka esimerkki 3. Kuva: Juha Unkari
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Harjoitus- ja bänditilat
Musiikin harjoitus- ja soittotilojen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomi-
ota ääneneristykseen ja muuhun häiriöttömyyteen. Samoista näkökulmista musii-
kinopetuksen järjestäminen on haasteellista. Kuitenkin on erityisen tärkeää, että 
opetusta voidaan eriyttää eri tiloihin ja oppilaat voivat harjoitella samanaikaisesti 
musiikin opetustiloissa ja muissa koulun tiloissa.

Varsinkin bändisoiton opetus on työlästä ja jopa kuulolle vaarallista, mikäli esi-
merkiksi äänenpainetasojen hallintaa sekä oppilaiden että opettajan työviihty-
vyyttä ei ole tilasuunnittelussa otettu huomioon. Tässä suunnittelun kohdassa 
tulee akustiikkaan kiinnittää erityistä huomiota. Samalla äänitystilan ominaisuudet 
tulee ottaa huomioon. On tarkoituksenmukaista rakentaa harjoitustilaan erilainen 
akustiikka kuin pääluokkaan. Bänditilan tulee olla selkeästi vaimennetumpi.

Harjoitus- ja bänditilassa työskentelee yleensä pienehkö oppilasryhmä kerrallaan, 
joten mitoitus tulee suunnitella sekä ryhmäkoon että arvioitujen äänenpaineiden 
mukaan.

Bändi- ja harjoitustilassa on oma erillinen, liikuteltava äänentoisto, joka voidaan 
tarvittaessa liittää pääluokkaan ja studiotarkkaamoon tai purkaa ja viedä muualle. 
 
Studio- ja muu äänitystoiminta 
Koulujen musiikinopetukseen liittyen voidaan äänittää oppituntien tuotoksia 
luokkatilassa ja koulun konsertteja esimerkiksi juhlasalissa. Kenttä-äänityslaittei-
den avulla voidaan tutustua äänimaisemaan eli siihen, miten ääniympäristö koe-
taan, tai sitten voidaan äänittää studioympäristössä. 

Bändi- ja muun yhtyesoitonopiskelun olennainen osa on äänittäminen. Sitä voi 
verrata erityisvälineistöä ja -tiloja vaativaan laboratoriotyöhön luonnontieteiden 
puolella. Äänitysyhteys pitää olla ainakin pääluokkaan, ja mikäli kokonaisuudes-
sa on studiotarkkaamo, myös sinne.

Kuva: Juha Unkari
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Mikäli musiikin opetustiloihin suunnitellaan studioäänittämisen  
mahdollisuutta, täytyy selvittää seuraavia asioita:
  Onko sopiva tarkkaamotila mah-

dollista rakentaa muiden musiikin 
opetustilojen yhteyteen?

  Voidaanko tilojen välinen äänene-
ristys toteuttaa vaadittavalla tavalla?

  Miten häiriötön audio- ja käyttö-
sähkökaapelointi voidaan rakentaa 
studiotarkkaamon ja eri musiikin-
opetustilojen välille?

  Mikä on studiotoiminnan arvioitu 
varustustaso?

  Mikä on studiotoiminnan arvioitu 
käyttöaste? Onko mahdollista jakaa 
toimintaa muiden tahojen kanssa?

  Miten opetus- ja muun henkilö-
kunnan valmiudet vastaavat stu-
diotoiminnan vaatimuksia?

  Miten koulutus, huolto ja ylläpito voidaan järjestää?

Studioteknologian ja äänitystoiminnan tuomi-
nen kouluun tarkoittaa muutakin kuin musiik-
kiteknologian opetusta. Nykyaikaisessa mu-
siikkikasvatuksessa on tärkeää, että oppilaiden 
musiikilliset tuotokset saadaan dokumentoitua 
mielekkäällä tavalla ja tarkoituksenmukaises-
sa formaatissa. Tästä taas seuraa mahdollisuus 
vertailla tuotoksia vertaisryhmien kanssa kaik-
kialla maailmassa.

Studiotoiminnan tuominen osaksi koulun mu-
siikinopetusta lisää oppilaiden valmiuksia mu-
siikki- ja media-alan jatko-opintoihin. Musiik-
kiteknologiaa opetetaan yleissivistävän koulun 
lisäksi musiikkioppilaitoksissa ja kansalaisopistoissa, joten paikallinen yhteistyö 
lisää tilojen ja laitteiden tehokasta käyttöä.

Varastot
Musiikin opetustiloihin täytyy kuulua riittävän suuri varasto soittimille ja liiku-
tettaville säilytyskaapeille. Varastossa tulee olla tilaa myös huoltaa soittimia ja 
laitteita. Tilan on hyvä olla myös riittävän suuri, jotta sitä voidaan käyttää pienten 
ryhmien eriyttämistilana erilaisiin harjoituksiin.

Studio musiikin opetustilojen yhteydessä.  
Kuva: Tapio Kukkula

Äänittäminen musiikkiluokassa. Kuva: Juha Unkari
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2.2   Musiikin opetustilojen varustaminen 
 Tuomas Hakkarainen, Ville Kervinen, Miro Mantere, Otto Romanowski,  
 Mikko Seppänen ja Juha Unkari

Musiikin opetustilojen suunnittelu on sidoksissa varustukseen. Varustuksen suun-
nittelussa määritellään soittimien ja laitteiden määrät ja niiden sijoittaminen. Va-
rustukseen kuuluu sekä kiinteitä että liikuteltavia soittimia ja laitteita. Se määritel-
lään kouluasteen, pääsääntöisen opetusryhmän koon ja opetuksen tavoitteiden 
mukaan. Tässä oppaassa määritellään perusvarustuksen suositeltava minimitaso. 
Koulukohtaisen opetussuunnitelman pohjalta, pedagogisen tarvekartoituksen pe-
rusteella, voidaan varustusta tarvittaessa laajentaa. Varustus vaikuttaa selkeästi 
myös säilytystilojen mitoitukseen ja suunnitteluun. 

Hankesuunnitteluvaiheessa tulee myös määritellä, mitkä varustuksen hankinnat 
kuuluvat rakentamiskustannuksiin ja mitkä voidaan jättää irtaimisto- ja varuste-
luhankintoihin. Määrittely on tärkeä akustiikka- ja audiosuunnittelun lähtökohta. 
Sisustuksen ja tilakäytön suunnittelu on riippuvainen soittimien, laitteiden ja ka-
lustuksen määrästä ja sijoittamisesta. 

Varustus jakaantuu 1) musiikin perusvarustukseen, johon kuuluvat soittimet, lait-
teet ja TVT-varustus, sekä 2) kalustukseen, johon kuuluvat opettajanpöytä, lait-
teistonohjauksen kalusteet, säilytyskaapit sekä oppilastuolit ja -pöydät. Myös ope-
tusmateriaalien säilytykseen tarvitaan omat kalusteet.

Musiikinopetuksen varustukseen kuuluu määrällisesti paljon soittimia ja laitteita. 
Niille on laadittava oma soittimien ja laitteiden huolto- ja ylläpitosuunnitelma. 
On tärkeää huolehtia, että opetushenkilöstön ja koulun huoltohenkilökunnan 
osaaminen on varustuksen edellyttämällä tasolla. Ylläpito- ja käyttökoulutuksen 
järjestämisessä tulee pyrkiä yhdenmukaisiin ratkaisuihin kunnan tasolla. Yhteis-
työ alueen muiden musiikkiteknologian toimijoiden kanssa koulutuksen suunnit-
telussa ja järjestämisessä on suositeltavaa.

2.2.1  Musiikin perusvarustus
Musiikin opetustilan varustamisen määrittelee valtakunnallisen opetussuunni-
telman mukaisesti työskentelytapojen laaja kirjo. Tiloissa soitetaan ja lauletaan 
erilaisilla kokoonpanoilla akustisesti ja sähköisesti, pidetään harjoituksia ja esiin-
nytään. Lisäksi opetustilassa tulee voida kuunnella musiikkia, kirjoittaa, liikkua 
ja vaikkapa harjoitella äänentoistojärjestelmän pystytystä ja käyttöä. Kiinteiden 
varustusten tulee olla siten sijoitetut, etteivät ne estä monipuolisten työskentely-
tapojen käyttöä. Erillisten tilojen määrä vaikuttaa myös suoraan tarvittavan varus-
tuksen määrään.

Varustuksen määritteleminen
Perusvarustuksen pääpiirteet ovat perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa samat. 
Varustuksen määrä ja luonne määritellään kouluasteen, koulumuotojen sekä va-
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rustettavien tilojen käyttötarkoituksen mukaan. Koulun painotukset vaikuttavat 
myös varustamisen määrään ja laatuun.

Valtakunnallisessa musiikin opetussuunnitelmien perusteissa korostuu oppilaita 
osallistava opetus. Opetussuunnitelman mukaan musiikkiluokan perusvarustuk-
seen tulee kuulua pedagogisesti soveltuva soitin jokaista ryhmän oppilasta kohti. 
Tyypillisesti tämä soitin on kitara, mutta musiikinopettajan harkinnan mukaan 
ja vuosiluokkatasosta riippuen muitakin soittimia (esim. kosketinsoittimet, kan-
tele tai laattasoittimet) voidaan käyttää. Opetussuunnitelman mukaisessa, tavoit-
teellisessa musiikinopetuksessa oppilas tutustuu musiikkiin monipuolisesti ja saa 
elämyksiä musiikin tekemisen kautta. Opetusryhmät ovat suuria, ja opetuksessa 
tutustutaan useisiin musiikinlajeihin, joten soittimia ja muita musiikinopetuksen 
välineitä on oltava paljon. 

Soittimilla ja laitteilla tarkoitetaan tässä koulun musiikinopetustyöhön sopivia soit-
timia ja laitteita. Koulussa tarvitaan laadullisesti ja soinnillisesti hyviä soittimia ja 
laitteita. Niiden on myös oltava kestäviä ja käytettävyydeltään, soitettavuudeltaan 
ja toimintojen selkeydeltään hyviä. Kaupoissa koulusoittimina markkinoidut soit-
timet eivät välttämättä vastaa laadultaan koulun musiikinopetuksen vaatimuksia. 

Varustus on suunniteltava eri tiloihin niiden tarkoitusta vastaavalla tavalla. Mu-
siikin opetustilassa tulee olla keskeiset bändisoittimet, monipuolinen valikoima 
erilaisia rytmisoittimia sekä akustinen piano ja laadukas sähköpiano. Riittävä, eri 
tyylisuunnat kattava lyömäsoitinvalikoima mahdollisimman usealle oppilaalle on 
myös tärkeää. Lisäksi soitinvalikoimaan vaikuttavat koulun omat musiikinopetuk-
sen työtapojen painotukset.

Musiikin opetuksessa käytettävä laitteisto käsittää soitinvahvistimet, soittimien ja 
laulun sekä tallenteiden kuuntelun tarvitseman äänentoiston, tarpeelliset proses-
sointi- ja tallennusvälineet sekä TVT-varustuksen.
 
Musiikkiteknologian varusteiden tulee olla selkeitä. Eri työtapojen edellyttämä 
mahdollisimman joustava ja yksinkertainen käytettävyys ovat tärkeitä. Kuntatasol-
la on tarkoituksenmukaista pyrkiä samanlaisiin perusratkaisuihin laitteiden ja mu-
siikkiohjelmien osalta. Silloin musiikinopetuksen polun yhtenäisyys on helpompi 
taata kouluasteelta toiselle siirryttäessä. Opettajien käyttö- ja täydennyskoulutus 
voidaan myös tällöin järjestää tarkoituksenmukaisesti.

Kunnan tasolla on tärkeää laatia yhtenäinen musiikinopetuksen varustamisen, 
tuen ja huollon kokonaissuunnitelma. Tähän liittyy myös opettajien ja huollosta 
sekä käyttöturvallisuudesta vastaavien henkilöiden koulutuksen suunnittelemi-
nen. Esimerkiksi monikanavaisten äänitysjärjestelmien tuominen koulujen mu-
siikinopetukseen voidaan järjestää keskitetysti koulurakentamisen yhteydessä ja 
samalla suunnitella strategia studiotoiminnan organisoimiseksi (ks. liite, Helsingin 
malli).
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Soittimet

Musiikinopetuksessa käytettävät perussoittimet voidaan määritellä  
seuraavasti:
 
Sähkösoittimet:
  sähkökitara
  sähköbasso
  sähkörummut
  sähköpiano
  syntetisaattori.

Akustiset soittimet:
  piano tai flyygeli
 kitarat 

 – nailonkielinen kitara 
 – teräskielinen kitara, myös  

 mikrofonillinen malli
 kanteleet 

 – viisi- ja kymmenkieliset kanteleet,  
 myös mikrofonillinen malli

 lyömäsoittimet (rytmisoittimet) 
 – akustinen rumpusetti 
 – laattasoittimet: ksylofonit,  

 metallofonit ja kellopelit
 – käsiperkussiot 
      • rummut: bongot, congat,  

  djembe, surdo jne.
   • tamburiini, claves,  

  hiekkaputki (shaker), quiro,  
  cabasa, triangeli,  
  lehmänkello, agogo jne.

muut soittimet (koulun  
painotuksen mukaan)
  jousisoittimia: viulu, alttoviulu,  

sello, kontrabasso jne.
  puhallinsoittimia: nokkahuilu,  

poikkihuilu, klarinetti, saksofoni,  
trumpetti, käyrätorvi jne.

  kielisoittimia: ukulele, mandoliini,  
banjo, balalaikka jne.

Kitarat kuuluvat perusvarustukseen. 
Kuva: Juha Unkari

Kosketinsoittimia voi olla paljon.  
Kuva: Heli Anttalainen

Lyömäsoitinvalikoimaa. Kuva: Juha Unkari
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Alkuopetuksessa soitetaan pääasiassa lyömäsoittimia ja kanteleita. Alakoulussa 
tulee kuitenkin jo siirtyä bändisoittimiin ja kitaroihin tai kosketinsoittimiin yh-
tyesoiton välineinä. Viimeistään vuosiluokasta 4 alkaen soitinvalikoima laajenee 
kitaroihin ja koskettimiin ja sähköinen äänentoisto tulee mukaan opetukseen. 
Yläkoulussa ja lukiossa painopiste on pääasiassa yhtyesoitossa, bändisoittimissa 
ja sähköisessä äänentoistossa. Akustiset soittimet, piano, kitarat ja laaja lyömäsoi-
tinvalikoima on edelleen oleellinen osa kaikille yhteistä opetusta.

Soitinten määrä riippuu tilojen määrästä ja opetusryhmien koosta. Kitaroita ja 
kosketin- tai laattasoittimia tulee olla siten, että kaikki opetusryhmän jäsenet voi-
vat soittaa yhtä aikaa samanlaista soitinta. Kaikissa musiikin opetustiloissa, myös 
niissä alakoulun luokissa, joissa opetetaan musiikkia, tulee olla piano. Akustinen 
rumpusetti on sijoitettava tilaan, jonka akustiikka on suunniteltu rumpujen tuot-
tamaa äänenpainetta silmällä pitäen. Rumpujen vaimentamiseen voidaan käyttää 
erilaisia akustisia välineitä.

Keskeiset bändisoittimet ovat sähkökitara (vähintään kaksi), sähköbasso, akusti-
nen tai sähkörumpusetti, syntetisaattori ja joko akustinen tai sähköpiano (pääluok-
katilassa molemmat). Nämä tarvitaan jokaista bändisoittotilaa kohden erikseen.

Laitteet
Musiikin opetustilojen peruslaitteisto on monipuolinen ja osin myös monimutkai-
nen kokonaisuus. On tärkeää suunnitella huolellisesti, millainen peruslaitteisto 
tilaan hankitaan. Suunnittelun pohjana on jälleen koulun opetussuunnitelma ja 
sen painotukset. Hyvin suunniteltu ja toteutettu laitteisto mahdollistaa musiikin-
opetuksen eri työtapojen joustavan käytön. Tässä ohjeessa on määritelty yleisesti 
laitteet ja niiden käyttötarkoitus.  

Musiikin opetustilojen laitevarustus voidaan jakaa viiteen seuraavassa  
esiteltävään ryhmään. 

1. Soitinvahvistimet. Sähkösoittimet 
tarvitsevat kukin soitinvahvisti-
men. Yleensä koulukäyttöön on 
suositeltavaa hankkia niin sanot-
tu combo, jossa on vahvistin ja 
kaiutin samassa kuoressa.

  Kitaravahvistimet
  Bassovahvistin
  Kosketinvahvistin. Mikäli  

 sähköpianossa ei ole omia   
  kaiuttimia  
 (ns. keikkapianoversiot)  
 tulee sille myös olla oma vahvistin.

Sähkökitarat ja bassot sekä vahvistimet kuulu-
vat yhteen. Kuva: Juha Unkari
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2. Pää-äänentoistojärjestelmä musiikkiluokkaan musisointia sekä musiik-
kitallenteiden kuuntelua ja kuvan projisointia varten (kiinteät järjestel-
mät suositeltavia)

  Pääkaiuttimet musisoinnille:  
 vasen ja oikea (matalille  
 taajuuksille mahdolliset omat) 

  Pääkaiuttimet kuuntelulle:  
 vasen ja oikea. On myös   
 mahdollista tehdä kuuntelulle  
 oma erillinen äänentoistojär- 
 jestelmänsä. Tähän palataan  
 audiosuunnittelun yhteydessä.

  Lavamonitorit: lähinnä laulul- 
 le ja rummuille. Monitorien   
 määrä riippuu soittajien ja   
 laulajien sijoittelusta. 

  Sähkörummuille oma kuuntelu- 
 vahvistin tai oma monitorilinja. 

  Päätevahvistimet kaiuttimille, ellei käytössä ole aktiivikaiutin-
  järjestelmät
  Mikseri: vähintään 16-kanavainen (sisään tulevat) mikseri
  Laulumikrofonit: vähintään kuusi dynaamista laulumikrofonia

 
3. Liikuteltava äänentoistosetti (bändi- ja muut harjoitustilat)

  Pääkaiuttimet (aktiivikaiutin  
 suositeltava): vasen ja oikea

  Yksinkertainen monitorointi  
 (yksi aktiivimonitorikaiutin 

  riittänee)
  Mikseri: laululle ja koskettimille
  Laulumikrofonit myös erikseen  

 tälle kokoonpanolle (esim.  
 2–4 kpl)

  Kaukokaapeli (mikserin  
 liitäntöjen mukaan mitoitettu)

 

Syntetisaattorit tarvitsevat kosketinvahvistimen.  
Kuva: Juha Unkari

Mikseri ohjaa äänentoistoa ja äänilähteitä. 
Kuva: Juha Unkari
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4. Äänenmuokkaus ja tallennus

  Dynamiikkaprosessorit: vähintään neljälle laulukanavalle
  Efektiprosessorit: vähintään yksi multiefektilaite miksaukseen ja  

 yksi sähkökitaroille
  Taajuuskorjaimet pääkaiuttimille ja äänijärjestelmän prosessointi
  Tallentimet: vähintään luokkaäänitysjärjestelmä ja käsitallennin  

 (joko erillinen tai tietokoneohjelma – tästä lähemmin  
 TVT-varustuksen ja audiosuunnittelun yhteydessä) 

  Kuunteluvahvistimet: vähintään neljälle kuulokekuuntelukanavalle
  Kuulokkeet: vähintään viidet suljetut tai puoliavoimet studiokuu- 

 lokkeet päälleäänitystilanteisiin
  Lähikenttämonitorit: tallennusaseman yhteyteen (joko tietokone tai  

 erillinen tallennin)
  Äänitysmikrofonit: 
  – dynaaminen instrumenttimikrofoni (tarpeen mukaan, vähintään  

  2–4)
  – isokalvoinen kondensaattorimikrofoni (vähintään yksi)
  – pienikalvoinen kondensaattorimikrofonipari

5. Äänilähteet

   CD- ja DVD-soittimet
   Tietokoneet/äänikortit
  Muut äänilähteet, esim. MiniDisc-soitin ja vinyylilevysoitin

Soitinvahvistimien tulee olla teholtaan sellaisia, että ne riittävät myös esitystilois-
sa pidettävien konserttien lavaäänentoiston tarpeisiin. Kosketinvahvistimet voivat 
toimia myös kosketinsoittajien monitoreina lavalla (vähintään kaksikanavainen 
sisääntulo). Koulukäytössä täysputkivahvistimet ovat hankalia, sillä käyttäjät vaih-
tuvat ja ovat taidoiltaan hyvin eritasoisia. Kitaravahvistimista vähintään yhden 
tulee olla mallintava. Bassovahvistimissa tulee tehon olla riittävä hyvän basson-
toiston takaamiseksi luokassa ja lavalla (esim.100–200 W). Myös soitinvahvistimi-
en fyysinen koko eli combon mittasuhteet ovat tärkeitä. Liian suuri vahvistin tai 
vahvistin-kaiutin-kokoonpano vie luokassa kohtuuttomasti tilaa kiinteille soitti-
mille varatusta tilasta.

Soitinvahvistimien tulee olla kestäviä ja helppokäyttöisiä. Liittimien ja säätimien 
täytyy kestää hyvin kovakouraistakin käyttöä. Vahvistimien tulee kestää myös 
pitkää yhtäjaksoista käyttöä, joten niiden tuuletuksen tulee olla hyvä. Tästäkin 
syystä putkivahvistimet ovat hankalia.

Lähtökohtaisesti musiikin opetustiloihin rakennetaan kiinteä äänentoisto vähin-
tään kaapeloinnin osalta. Varustuksen suunnittelu tässä kohden liittyy kiinteästi 
yleiseen hankesuunnitteluun akustiikka-, audio- ja sähkösuunnittelun osalta (ks. 
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akustiikka-, audio- ja sähkösuunnittelu). Pääluokan pääkaiutinjärjestelmän tulee 
olla kiinteä. Bändi- ja muissa harjoitustiloissa äänentoisto voi olla liikuteltava oma 
kokonaisuutensa. Se tulee voida liittää pääluokkaan tai studiotarkkaamoon kaa-
peloinnin reitityksin.

Äänentoisto muodostuu yleisölle (Public Address, PA), tässä tapauksessa muille 
luokassa olijoille suunnatusta kaiutinjärjestelmästä, soittajille suunnatusta kaiutin-
järjestelmästä (lavamonitorit) ja näiden ohjauksesta (mikseri ja äänen prosessoin-
ti). Tallenteiden ja verkkomateriaalin kuuntelua varten tulee olla omat kaiuttimet 
projisoinnin suunnasta. Nämä kaiuttimet voivat olla erillinen järjestelmänsä tai 
osa luokan yhteistä äänentoistojärjestelmää. Silloin luokkaan syntyy luonnostaan 
monikanavaisuuden mahdollisuus. Jokaiselle kaiuttimelle tarvitaan oma pääte-
vahvistinkanava, joten selkeintä on käyttää aktiivikaiuttimia, joissa on jokaisessa 
oma vahvistin. Varsinkin kiinteästi rakennettavat kaiutinjärjestelmät on syytä vi-
rittää opetustilan akustiikan mukaan. Sitä varten tarvitaan jokaiselle kaiuttimelle 
hyvät taajuuskorjaimet, joissa on riittävän monipuoliset säädöt. Monikanavajär-
jestelmissä tarvitaan signaaliprosessointilaite. Tästä asiasta kerrotaan enemmän 
audiosuunnittelun yhteydessä.

Äänentoiston ohjaus ja muokkaus vaativat äänimikserin, jossa on riittävästi si-
sään tulevia kanavia kaikille luokassa käytettäville äänilähteille (vähintään 16), 
tarpeellinen määrä lähteviä kanavia kaikille äänentoistojärjestelmän kaiuttimille 
(vähintään 6) sekä signaalien muokkaukseen ja prosessointiin tarvittavat laitteet 
(dynamiikka- ja efektiprosessorit). Nykyisin nämä voivat kuulua mikserin perus-
varustukseen. Äänimikserin tulee olla vankka ja kestävää hyvää laatua. Erityistä 
huomiota tulee kiinnittää hyvä-äänisiin mikrofonietuvahvistimiin. Miksauspöytä 
voi olla digitaalinen tai analoginen. Tärkeintä on, että sen toiminnot ovat selkeät.

Kitaristeille tarvitaan multiefektilaite. Sen on oltava riittävän selkeä toiminnoil-
taan, jotta se on käyttökelpoinen vaihtuvien oppilaskäyttäjien käsittelyssä. Useissa 
vahvistimissa on omia sisäisiä efektejä, joiden toimintoja vaihdetaan lattiapedaalil-
la. Lattialla olevien pedaalien tulee koulukäytössä olla erittäin kestäviä. 

Musiikin opetustiloissa on oltava mahdollisuus äänittämiseen eli tallentamiseen. 
Äänentoistojärjestelmä on voitava liittää tallentimeen. Useimmiten se nykyisin on 
tietokone, jossa on äänikortti ja äänitysohjelma. Helpointa on, jos mikseristä on 
suoraan digitaaliset lähdöt kanavista (tavallisimmin USB tai FireWire). Silloin ei 
tarvita erillistä äänikorttia eikä reititystä mikserin ulostuloista äänikortille. Nopei-
ta ja keveitä äänityksiä varten tarvitaan myös käsitallennin. Se laajentaa helpos-
ti äänittämistä myös opetustilojen ulkopuolelle. Jos opetustiloihin suunnitellaan 
studiotarkkaamo, on siellä olevan tallennusjärjestelmän oltava tasoltaan hyvää 
studiotallennuksen luokkaa. Samoin kuuntelua varten on panostettava studiomik-
sauksen vaatima varustus sekä akustiikan että kuuntelujärjestelmän osalta.

Tärkeä osa tallennusjärjestelmää on toimiva kuulokekuuntelujärjestelmä. Sellai-
nen tulee olla kaikissa tiloissa, joista äänitetään. Kuulokekuuntelua tarvitaan ääni-



45

tettäessä tilasta toiseen (tallennus tapahtuu eri tilassa) ja päälleäänityksiin kaikissa 
tiloissa. Vähimmillään tarvitaan nelikanavainen kuulokevahvistin ja neljät studi-
otasoiset suljetut tai puoliavoimet kuulokkeet. Yhdet kuulokkeet tarvitaan vielä 
äänittäjälle, jos äänitetään samassa tilassa.

Kuunteluun tarvitaan vielä äänitysaseman oma kuuntelu, joka siis tavallisimmin 
on mikseriin liitetty musiikkitietokone (ks. luku TVT-varustus). Käytännössä tämä 
tarkoittaa lähikenttämonitoreja tietokoneen/tallennusaseman näytön vierelle (va-
sen/oikea). Lähikenttämonitorit tarvitaan myös studiotarkkaamoon, jos sellainen 
on suunnitteilla.

Opettajanpöydän mikseri sekä kuuntelun ja tietokoneen monitorit.  
Kuva: Juha Unkari

Monenlaisia mikrofoneja tarvitaan.  
Sitä mieltä on myös Juha Unkari.  
Kuva: Tuomas Hakkarainen

Kuten yllä olevasta listauksesta ilmenee, mikrofoneja tarvitaan useaan eri 
tarkoitukseen. 
  Dynaamisia laulumikrofoneja tarvitaan useita opetukseen ja esiintyjille 

(vähintään 6 + 2). Näiden tulee olla hyvälaatuisia ja kestäviä. 

  Instrumenttimikrofoneja tarvitaan sekä äänitykseen että esiintymiseen. 
Tällöin tarkoitetaan lähinnä dynaamisia mikrofoneja (vähintään 3), 
mutta myös pienikalvoiset kondensaattorimikrofonit voivat olla tar-
peen (vähintään 1). 

  Kitara- ja bassovahvistimille hyvin painetta kestäviä dynaamisia mikro-
foneja, 1 vahvistinta kohti.

  Akustisille rummuille tarvitaan useita erilaisia mikrofoneja. Useilla val-
mistajilla on myös erillisiä rumpumikrofonisettejä: 

  – virveli (1–2 kpl dynaaminen) 
  – tomit (3 kpl dynaaminen) 
  – bassorumpu (1 kpl dynaaminen) 
  – overhead (pienikalvoinen kondensaattoripari 2 kpl, V/O).
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Äänentoiston ja tallentamisen laitteistoa ja kiinteää kaapelointia käsitellään tar-
kemmin audiosuunnittelun yhteydessä.

TVT-varustus
Tietotekniikan käyttö musiikinopetuksessa on välttämätöntä. Sitä tarvitaan sekä 
musiikin kuunteluun että musiikin tuottamiseen ja taltiointiin. Tallenteiden sekä 
verkkomateriaalin katselu ja kuuntelu edellyttää projisointia. Dokumenttikameraa 
tarvitaan sekä nuottien projisointiin että opetustilanteiden näyttämiseen (esim. 
soiton- ja laitteistonopetus). Nuottien ja muun opetusmateriaalin tulostamisen 
pitää olla helppoa ja nopeaa. Luokassa tulee olla nopea yhteys ulkopuolisiin 
verkkoihin ja mieluiten oma, suljettu verkko musiikinopetuksen käytössä oleville 
TVT-pisteille.

Musiikkiteknologiassa oppimiselle välttämättömät musiikkityöasemat, joita ku-
vataan seuraavassa tarkemmin, eivät pääsääntöisesti toimi opetuksen verkossa 
vaan vaativat erityisjärjestelyitä. Kuntien koulutoimen keskitetyt tietotekniikka-
ratkaisut yleensä vaikeuttavat musiikkiohjelmien ja niiden tarvitsemien lisävarus-
teiden (esim. äänikortit, midi-kontrollerit ja muut audiolaitteet) toimintaa. Mu-
siikkityöasema vaatii myös laajemmat käyttäjävaltuudet kuin opettajaprofiileissa 
yleensä on, oppilasprofiileista puhumattakaan. Musiikinopetuksen ohjelmat vaa-
tivat myös tallennuksen suoraan oman koneen kiintolevylle. Niiden käyttö on 
usein opetuksen verkkoprofiileissa estetty, joten musiikkiohjelmien käyttö ope-
tuksen verkkoon liitetyllä koneella on tällä hetkellä (vuonna 2012) lähes mahdo-
tonta. Musiikkityöasemien on oltava erillisiä ja korkeintaan keskenään verkossa 
olevia koneita. Opettajan käytössä on oltava myös erillinen koulun verkossa oleva 
tietokone yleisiä toimintoja varten. 

Kunnissa on syytä laatia oma yhtenäinen koulujen musiikkityöasemien varusta-
misohjelma sekä suunnitelma koulutuksen ja ylläpidon järjestämiseksi.

TVT-varustuksen laajuus riippuu monesta tekijästä. Ensisijaista on käytettävissä 
olevien tilojen koko. Tämä määrittelee oppilaiden työpisteiden määrän. Musiikin 

  Tilaäänityksiin (esim. kuoro, soitinyhtye) tarvitaan hyvälaatuinen pie-
nikalvoinen kondensaattorimikrofonipari (2 kpl). Näitä mikrofoneja 
käytetään nimenomaan tilasoinnin taltioimiseen, ja siksi niiden laa-
tuun tulee kiinnittää erityistä huomiota.

  Isokalvoista kondensaattorimikrofonia käytetään pääasiallisesti yksit-
täisen laulajan äänittämiseen. Useampia laulajia yhtä aikaa äänitettä-
essä niitä tarvitaan enemmän. Isokalvoisia kondensaattorimikrofoneja 
voidaan käyttää myös tila- ja instrumenttiäänityksiin. Mikrofonin tulee 
olla hyvälaatuinen, ja suuntakuvion tulee olla vaihdettavissa (vähin-
tään hertta, pallo ja kahdeksikko).
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opetustilojen yhteydessä tulee olla ainakin yksi hyvin varustettu musiikkityöasema. 
Musiikkityöasemia voidaan sijoittaa myös muiden TVT-opetustilojen yhteyteen.

Musiikkityöasema luokkahuoneessa
Otto Romanowski

Musiikin tietotekniikassa käytetään tietokoneita musiikin luomiseen, äänittä-
miseen, muokkaamiseen, koostamiseen ja jakeluun sekä nuottikirjoitukseen. 
DAW (Digital Audio Workstation) eli musiikkityöasema sisältää tietokoneen, tal-
lennus- ja tulostuslaitteiston, ohjelmistot, äänentoiston sekä Midi-ohjaimen.

Tässä esityksessä hahmotellaan vuoden 2012 tilanteen mukaisia musiikkiteknolo-
gialaitteiston vaatimuksia. Kirjoituksessa ei käsitellä äänen tallennusvaiheen tek-
nologiaa (studiotilat, mikrofonit, mikserit jne.) vaan keskitytään työasemakuvauk-
seen sekä dispositioehdotuksiin.

Laitteistomäärittelyä (minimivaatimukset)

 Tietokone:
 – alustana joko Windows tai MacOS (Linuxissa on vielä rajoittunut  

 ohjelmistotarjonta) prosessori 2 GHz
 – työmuisti (RAM) 8 GB
 – käyttöjärjestelmäkiintolevy 1 TB (ohjelmistot sekä niiden vaatimat  

 samplet  ja loopit)
 – kirjoittava DVD-asema (median varmuuskopiointia varten)
 – Ethernet 1000 Mb, mikäli käytössä ulkopuolinen palvelin
 
 Oheislaitteita:

 – mahdollisuus tulostukseen (nuotit)
 – nopea sisäinen/ulkoinen kiintolevy 2 TB (data)
 – äänikortti, jossa 2in/2out, 48 KHz/24 bit, phantom-syöttö,  

 sisääntuloissa mahdollisuus mikrofoni- sekä linjatasoihin
 – suuriresoluutioinen näyttö (minimi: 21 tuumaa, 1600 x 1200 dpi),  

 voi olla myös lisänäyttö
 – USB-MIDI-koskettimisto (minimi: 6 oktaavia, kaikupedaali, 8 padia,  

 8 säädintä)
 – 2 kpl suljetut kuulokkeet (kuulokejakajan kautta)
 – tarkkailumonitorit (aktiivikaiuttimet, lähikenttä, stereo,    

 40 Hz – 20 KHz, esim. Genelec 8060)
 – mikäli tarkkailumonitorit ovat pienet eli alataajuus on minimissään  

 60Hz, pitää monitorointiin lisätä 1 kpl subwooferi (matalataajuus- 
 kaiutin)
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Työpöytädispositio:
  syvyys 60 cm ja leveys 160 cm
  kaksitasoinen pöytä: ylemmällä tasolla tietokone, näytöt, näppäi- 

 mistö ja hiiri (ergonomisella korkeudella) ja alemmalla esiin  
 liukuvalla tasolla MIDI-koskettimisto

  tarkkailumonitorit mieluiten omilla jalustoillaan noin 120 cm  
 etäisyydellä (60 astetta) kuuntelupisteestä

  tarkkailumonitorit voidaan laittaa myös työpöydälle, mikäli pöydän  
 leveys ja syvyys sen sallivat

  kaksi oppilastuolia, joissa on laaja korkeuden säätövara (ergonomia  
 näppäimistön ja koskettimiston suhteen)

 
Lisätarvikkeita
Työpöydälle kannattaa myös rakentaa erillinen liitinjakorasia, johon tuodaan 
tietokoneen liittimet kätevästi näkyviin. Tällä keinoin oppilaiden kytkennät 
tapahtuvat tässä erillisessä liitinlaatikossa eikä tietokoneen omiin liittimiin 
kosketa, joten tietokoneen liitinten rikkoutumisen vaara on pienempi.
 
Tyypillisesti liitinlaatikkoon kannattaa asentaa
 2 USB-liitintä (kolmas USB voidaan pitää liitinlaatikon sisällä ja siihen 

kytketään, mikäli tarpeellista, ohjelmiston USB-lukko, jolloin se ei ole 
näkyvilla eikä sitä anasteta)

 2 kuulokeliitintä (3,5 mm stereoplugi)
 1 vahvavirtapistoke (Euroliitin).

Musiikkityöasemia musiikkiluokassa. Kuva: Tapio Kukkula
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Musiikkityöasemia tietokoneluokassa. Kuva: Juha Unkari

Ohjelmistosuosituksia
Nuottikirjoitussovellusten vaihtoehtoja:
 Sibelius (Win/MacOS)
 Finale (Win/MacOS)
 MuseScore (Win/MacOS) (ilmainen ja siksi kotikäytössä oppilaille  

edullinen)

Sekvensserisovellusten vaihtoehtoja (alustan ja opettajan suositusten 
mukaan):
 GarageBand (MacOS, ilmainen, perusominaisuudet)
 Logic Pro (MacOS, ammattikäyttö)
 Cubase (Win/MacOS, ammattikäyttö)
 Reaper (Win/MacOS, edullinen, ammattikäyttö)
 ProTools (Win/MacOS, äänittämiseen painottunut ammattikäyttö)

Muita musiikkityökaluja (valinnaisia):
 Band-In-A-Box (Win/MacOS, sovitusapulainen)
 MAX (Win/MacOS, interaktiivinen taide, musiikkiohjelmointi)
 Audacity (Win/MacOS, ilmainen äänitysohjelma)

Yleisiä perustyökaluja (valinnaisia):
 tekstinkäsittely
 selain
 kuvankäsittely
 videotyöstö

Opettajan musiikkityöasema luokassa. 
Kuva: Juha Unkari
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Dispositioratkaisuja / mitta- ja havainnepiirroksia
Yhden tai kahden oppilaan työasema
Mikäli luokassa on vain yksi työasema, kannattaa sen rintamasuunta suun-
nata seinää vasten (opettaja voi tarkkailla muualta, mitä koneella tehdään). 
Tässä dispositiossa on huomioitava monitorikaiuttimien vaatima takatila, eli pöy-
dän on oltava tarpeeksi irti seinästä, jotta kaiuttimille tulee tilaa (40–60 cm).

Kuvat: Otto Romanowski



51

Musiikkiteknologian tai yleinen atk-opetuksen luokka; 1 + 6–8 työasemaa
Opettajalla on oma työasema, jonka rintamasuunta on oppilaisiin päin. 
Opettajan vieressä selän takana on valkokangas, opettajan työaseman äänentois-
tolaitteisto on seinällä lähellä kattoa. 
Oppilaiden työasemien rintamasuunta on opettajaan ja valkokankaaseen päin. 
Oppilaan työasemalla voidaan työskennellä joko yksin tai pareittain.
Seinää kiertää sähkökouru, jossa on vahvavirta sekä tietoverkkopistokkeet.

Seuraavassa eräs useamman työaseman luokkaratkaisu:

Kuvat: Otto Romanowski
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Työasemapöydän sivupiirros

	  

Huomioita:
Tietokonenäppäimistön sekä hiiren on syytä olla langallisia, koska langat-
tomilla on tapana hävitä.

Työpöydän pintaan pitää tehdä johdotusreikiä. Kun kaikki johdot ovat 
pöytärakenteen sisäpuolella, reput ynnä muut eivät takerru niihin vahin-
gossa.

Varsinainen sähkön jakelu on koskettimistotason takaosassa, jolloin oppi-
las ei siihen kajoa. 
Pöydälle tuodaan yksi moniliitinjakorasia, jossa on kännykkää tai muuta 
kojetta varten yksi sähköpistoke Euro-liittimellä. 

Muut TVT-laitteet
Jotta TVT-laitteisto ja musiikkityöasema toimivat musiikinopetuksen yhteydessä, 
tarvitaan vielä esitystekniikkaan liittyvää laitteistoa. Tässä toimivan kokoonpanon 
pääpiirteet:

  Dataprojisoinnin tulee olla mahdollista sekä musiikkityöasemista että 
opetuksen verkossa olevalta koneelta. Dataprojektori asennetaan kiin-
teästi kattoon.

  Dokumenttikamera sekä kiinteään projisointiin (nuotit ja muu kirjal-
linen materiaali) että liikuteltavaan käyttöön (esim. soitonopetus ja 
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laitteiden havainnollistaminen). Liikkuvana kamerana voidaan käyttää 
myös hyvälaatuista web-kameraa, jonka viive ei ole liian suuri (alle  
10 ms).

  Jakaja sekä videoprojisointiin eri tietokoneille ja dokumenttikameroille 
että tarvittaessa näppäimistölle ja hiirelle opettajan työasemien yhtey-
teen.

  Laadukas väritulostin mieluiten pääluokkaan tai varastoon.
  Interaktiivinen valkotaulu.

Tässä kuvattu musiikinopetuksen TVT-täysvarustus on varsin haastava kokonai-
suus. Se on kuitenkin linjassa musiikinopetuksen opetussuunnitelman mukaisten 
sisältöjen ja tavoitteiden kanssa. Erillisen musiikkiteknologialuokan varustaminen 
tulee harkita tarkoin opetuksen määrän ja tarpeen mukaan sekä yhteistyössä mui-
den musiikkioppilaitosten kanssa.

Jos musiikkiluokkaan ei saada suunniteltua tarpeeksi oppilastyöasemia, tulee 
koulun muihin TVT-oppilaspisteisiin suunnitella musiikkityöaseman varustus ja 
käyttömahdollisuus. Vaikka TVT-täysvarustusta ei saataisi hankintaan heti raken-
tamisen yhteydessä, on sille tehtävä tarvittavat varaukset ja kaapelointi.

Muut välineet
 
Kaapelit 
Musiikkiluokassa on paljon erilaisia kaapeleita. Jo pelkkiä audiokaapeleita on 
ainakin kuutta eri lajia. Datakaapeleitakin on useanlaisia. Tärkeintä suunnitte-
luvaiheessa on määritellä kiinteä kaapelointi. Varustelun yhteydessä käsitellään 
lähinnä irtokaapelointia. Kiinteä audio- ja datakaapelointi käsitellään tarkemmin 
audio- ja esitystekniikan suunnittelun yhteydessä.

Kaapelit eli piuhat ovat kaikkein herkin tekijä musiikinopetuksen varusteissa. 
Niitä käsitellään paljon enemmän kuin mitään muuta varustetta. Ne ovat myös 
kaikkein eniten alttiina rikkoutumiselle, koska niitä on mahdotonta pitää poissa 
jaloista. Kaapeleiden ja ennen kaikkea niiden liittimien tulee olla kestävää ammat-
tilaatua. Metallirunkoinen liitin on ainoa kestävä vaihtoehto. Hyvät, hyvin suojatut 
kaapelit ovat talouden, työturvallisuuden ja huoltotyön kannalta oikea valinta. 

Tässä oppaassa olevat määritelmät ovat vuoden 2012 käytäntöjen mukaisia. Tek-
nologian kehityksen myötä ne täytyy ajanmukaistaa.



54

Audiokaapelit ja liittimet 

Mikrofonikaapelit (XLR3M-XLR3F): 
Yksi kaapeli joka mikrofonille on liian vähän. Eri tilanteissa tarvitaan eri-
pituisia kaapeleita. 
 Yksittäisiä kaapeleita, esimerkiksi 10 kpl 3-metrisiä, 10 kpl 6 m ja  

5 kpl 10 m. 

Kaukokaapelit: 
Opetustiloihin, joissa on mikro-
foneja ja monitorointia, tarvitaan 
kaukokaapeleita kiinteän kaape-
loinnin ja esitystilan välille. Tällä 
moniparisella ja liitinrasiallisella 
ratkaisulla saadaan luokan 
lattialla oleva kaapelimäärä 
vähenemään merkittävästi. Kaa-
peleiden määrä ja pituus riippuu tilassa olevasta muusta varustuksesta ja 
niiden liittämisestä äänentoisto/tallennusjärjestelmään. 
  Esimerkiksi 2 kpl (lattiarasia: 6 kpl XLR3F, 2 kpl XLR3M, 5 m kaapeli, 

viuhka 6 kpl XLR3M, 2 kpl XLR3F) jokaista tilaa kohden.

Instrumenttikaapeleita (6,3 mm plugi-plugi): 
Kitaroille ja bassoille hyvälaatuisia peruskaapeleita. Instrumenttikaapeli 
monoplugilla. 
 Esimerkiksi 10 kpl 3 m ja 10 kpl 6 m. 

Sähkörummuille ja kosketinsoittimille tarvitaan vielä stereopariset instru-
menttikaapelit soittimelta DI-muuntimille tai suoraan kiinteään kaape-
lointiin. 
Kullekin soittimelle oma piuha ja pari varakaapelia. 
 Esimerkiksi n. kpl 5 m + 2 kpl 3 m.

Kaiutinkaapelit:
Lavalla oleville aktiivimonitoreille ja muille kaiuttimille kullekin oma  
balansoitu kaapeli. Liittimet XLR3F ja laitteen mukaan (yleensä XLR3M).
 Määrä riippuu kaiuttimien määrästä, esimerkiksi 4 kpl 3 m ja  

 4 kpl 6 m. 

Mikäli käytössä on passiivikaiuttimia esimerkiksi monitorointiin, tarvi-
taan kaiutinkaapeleita. Liittiminä käytetään joko monoplugia (6,3 mm) tai 
Speakon-liitintä, riippuen laitteiden ja kaiuttimien liitännöistä. 
 Määrä riippuu käyttötarkoituksesta, esimerkiksi 4 kpl 5 m ja  

 4 kpl 10 m.

Kaukokaapeli 6+2. Kuva: Juha Unkari
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Kuulokekaapelit:
Kuulokekuuntelua varten tarvitaan jatko- ja jakokaapeleita. 
 Jatkokaapelilla jatketaan kuulokekaapelia (6,3 mm stereoplugi ja  

 6,3 mm stereojakki), esimerkiksi 2 kpl 6 m.
 Jakokaapelilla haaroitetaan kuuntelusignaali kaksille kuulokkeille  

 (6,3 mm stereoplugi ja 2 kpl 6,3 mm stereojakki), esimerkiksi  
 3 kpl 3 m.  Jakokaapeleissa täytyy ottaa huomioon kuulokkeiden  
 erilainen impedanssi. Kaikki kuulokelinjat pitää erottaa toisistaan.
 Liitinsovittimia: 6,3 mm plugi – 3,5 mm jakki esimerkiksi 2 kpl ja  

 6,3 mm jakki – 3,5 mm plugi esimerkiksi 2 kpl.

Ristikytkentäkaapelit:
Kiinteän kaapeloinnin reititysten muuntelua varten tarvitaan yleensä 
lyhyitä balansoituja kaapeleita. Näissä voidaan käyttää XLR3- tai GPO/
phone-liittimiä. XLR-kytkentöjä käytetään yleensä kiinteiden lava/luok-
kakaapelien ja miksauspöydän/mikrofonietuvahvistimien välillä kaiutin-/
mikrofonisignaaleille. GPO/phone-kytkentää käytetään yleensä studioissa 
mikserin/DAW-ohjaimen ja ulkoisten prosessointilaitteiden välillä.
 Kytkentäkaapelien määrä riippuu kytkettävien linjojen määrästä,  

 esim. 24 kpl 0,5 m XLR3F-XLR3M
 Jonkin verran tarvitaan signaalin suunnan muuttavia sovittimia  

 (adaptereita), esimerkiksi 4 kpl XLR3M-XLR3M ja 4 kpl XLR3F-XLR3F.

Datakaapelit:
Datakaapelit liittyvät yleensä kiinteän kaapeloinnin ja laitteiden välisiin 
kytkentöihin. Musiikin opetustilassa täytyy myös huomioida opettajanpöy-
dän liitäntärasia ja sen liitännöille erilliset kaapelit laitteille. Tässä käsitel-
lään lähinnä musiikkiteknologiaan liittyviä datakaapeleita.

Kaapelit ulkoisille laitteille:
Musiikinopetuksessa tarvitaan datavälikaapeleita ulkoisille kovalevyille, 
tallennusvälineille, Midi-laitteiden ohjaamiseen jne. Midi-laitteita ovat kaik-
ki syntetisaattorit, sähköpianot, sähkörummut, useimmat efektilaitteet sekä 
kontrollerit ja DAW-ohjaimet. Midiä siirretään nykyisin kahdenlaisilla kaa-
peleilla.

Midi-kaapeli DIN5 on vanha DIN-normiston mukainen viisinastainen 
liitin, jossa Midi-informaatio kulkee kolmea johdinta pitkin (1, 3 ja 5). 
Kaapeleissa on yleensä uros–uros-liittimet ja laitteissa on aina naaras-liitti-
met. Midi-signaali heikkenee kaapeloinnissa siten, että yli 10 metriä pitkä 
johdin ei enää toimi luotettavasti. Midi-signaalia voidaan kuljettaa kiinteän 
kaapeloinnin symmetristen johtimien kautta näissä rajoissa. 
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 Midi-kaapeleiden tarve riippuu soittimien, laitteiden ja ohjainten  
 määrästä, esimerkiksi 4 kpl 3 m ja 4 kpl 6 m.
 Uudet laitteet käyttävät myös USB- ja FireWire-kaapeleita midin  

 siirtämiseen.

Ulkoisia kiintolevyjä käytetään tallennusprojektien varmuuskopiointiin 
ja siirtämiseen. Laitteissa olevat liittimet vaihtelevat USB:ssä normaalista 
B-liittimestä B-mikroon ja FireWire-kaapelilla 6-pinnisestä (virransyöttö 
mukana) 4-pinniseen (ei virransyöttöä).
 Tarvitaan lyhyitä (1,5 m) kaapeleita, esimerkiksi 2 kpl USB A-B,  

 1kpl USB A-mini-B, 1kpl USB A-mikro-B, 2kpl FireWire 6pin-6pin ja  
 1kpl FireWire 6pin-4pin.

Useat digitaalisten audiojärjestelmien valmistajat ovat ottaneet käyttöön AD (ana-
log to digital) -muuntimet jo signaalitien alussa, ja siirto lavalta mikserille tapah-
tuu digitaalisesti. Tästä lisää audiosuunnittelun yhteydessä.

DI-muuntimet eli -boksit (Direct Injection box)
Näitä muuntimia tarvitaan sähkörumpujen, 
koskettimien sekä akustisten kitaroiden 
ja bassojen liittämiseksi äänentoistojärjes-
telmään. Muuntimia saa joko passiivisina 
(toimivat ilman lisäkäyttövirtaa) tai aktii-
visina (tarvitsevat lisävirtaa). Suositeltavaa 
on hankkia aktiivimalleja. Niiden äänenlaa-
tu on parempi, joten niitä voidaan käyttää 
myös äänitettäessä. Lisävirta saadaan miks-
erin phantom-syötön (keinovirta 48 v) tai 
pariston (9 v) avulla. 

 Koskettimet ja sähkörummut  
 tarvitsevat stereo-mallin  
 (1 kpl/soitin + 2 kpl vara.)
 Kitaroille ja muille mono-versio  

 (vähintään 3kpl)

DI-boksi. Kuva: Juha Unkari

DI-boksit käytössä. Kuva: Juha Unkari
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Telineet
Musiikinopetuksessa tarvitaan monenlaisia telineitä. Mikrofonitelineet ja soitin-
telineet muodostavat suurimman ryhmän. Soitintelineitä tarvitaan sekä kiinteinä 
että liikuteltavina, nuottitelineitä tarvitaan enemmän kuin oppilaspöytiä, ja liiku-
teltavat kaiuttimet tarvitsevat kaiutintelineet. Kiinteitä telineitä käsitellään lähem-
min kalusteiden yhteydessä.

Mikrofonitelineet:
Mikrofonitelineitä tarvitaan useampia kuin mikrofoneja, sillä eri tilanteissa 
tarvitaan erilaisia telineitä. Telineitä on monenlaisia. Määrä riippuu työta-
pojen ja toiminnan tarpeesta. 
 Normaalikorkuisia puomillisia  

 telineitä vähintään 10 kpl 
 Normaalikorkuisia telineitä teles- 

 kooppipuomilla vähintään 4 kpl
 Suoria korkeita telineitä tarvitaan  

 1 kpl  
 Stereo-äänityksiä varten kiinnitys- 

 levy kahdelle mikrofonille 1 kpl
 Lyhyitä puomillisia telineitä  

 vähintään 4 kpl
 Lyhyitä telineitä teleskooppi-  

 puomilla vähintään 4 kpl

Soitintelineet:
Kosketinsoittimet tarvitsevat tukevat teli-
neet. Usein hyvä X-mallinen teline riittää. 
Jos luokassa on paljon kosketinsoittimia, 
voidaan harkita kahdessa tasossa olevia telineitä.
 Jokaiselle kosketinsoittimelle oma teline (paitsi sähköpianoille, joissa  

 on omat jalat). Helposti koottavia ja pinottavia telineitä, esim. n kpl +  
 1 kpl (n = kosketinsoitinten määrä)
 Kitaroille ja bassoille tarvitaan lattiatelineet. Sähkökitaroille ja akustisil- 
 le yhteisesti sopivat mallit ovat suositeltavia. 
 Määrä riippuu tilojen ja soittimien määrästä, esimerkiksi 6 kpl pääluok- 

 kaan ja 3 kpl bänditilaan.

Käsiperkussioista ainakin congat ja bongot tarvitsevat telineet. 
 Määrä riippuu jälleen soittimien määrästä, esimerkiksi 2 congatelinettä  

 ja 2 bongotelinettä.

Laattasoittimet tarvitsevat omat telineensä. 
 Määrä: jokaiselle soittimelle (myös kromaattisille osille) omat telineet.

Akustisen rumpusetin symbaaleille tarvitaan varatelineitä. 
 Esimerkiksi 2 kpl suoria ja 2 kpl puomillisia.

Mikrofonitelineitä. Kuva: Juha Unkari
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Nuottitelineet:
Nuottitelineet ovat musiikin opetustiloissa ahkerammassa käytössä kuin 
oppilaspöydät. Telineiden tulee olla tukevia ja kestäviä. Niihin pitää pystyä 
kiinnittämään nuottivalot esitystilanteissa. 
 Määrä riippuu tilan ja opetusryhmien koosta, esimerkiksi 10 kpl  

 telineitä pääopetustilassa (20 oppilasta, 1 teline/oppilaspari).
 Erillisissä harjoitus- ja soittotiloissa tarvitaan omat telineet, esimerkiksi  

 4 kpl tilaa kohti 

Kaiutintelineet:
Ainakin liikuteltavan äänentoistosetin pääkaiuttimille tarvitaan korkeat te-
lineet. Matalat monitoritelineet pienille kaiuttimille ovat myös hyödyllisiä. 
 Määrä riippuu kaiuttimien määrästä, esimerkiksi 2 kpl korkeita ja 2 kpl  

 matalia telineitä.

Telineitä ”lavalla”. Kuva: Tapio Kukkula
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Pohjakuva musiikkiluokka 1. Piirros: FCG-yhtymä

Kuvat luokasta ilman varustusta ja varustuksen kanssa. Kuva: Juha Unkari
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2.2.2  kalusteet
Kalustusta käsitellään tarkemmin sisustussuunnittelun sekä audio- ja esitysteknii-
kan suunnittelun yhteydessä. Tässä kohden mainitaan lähinnä varustuksen kan-
nalta tärkeät kalusteet.

Opettajanpöydän vaatimukset
Opettajan työpiste on keskeinen äänentoiston, tallentamisen ja TVT:n ohjauskes-
kus. Sen keskeinen kaluste on opettajanpöytä. Mitoituksessa on otettava huomi-
oon runsas laitevarustus. Varsinkin mikserin upotuksen osalta on oleellista, että 
äänentoiston laitesuunnittelu on tehty hyvissä ajoin. Opettajanpöytää suunnitelta-
essa on tiedettävä tilattavan mikserin mitat ja se, mitä muita laitteita pöydälle sekä 
laiteräkkiin tulee. 

Opettajanpöytä on yhdistelmä tavallista opettajanpöytää, studiopöytää ja TVT-
ohjauspöytää (ks. luku Sisustussuunnittelu). Sen pitää täyttää musiikkityöaseman 
vaatimukset (ks. DAW-pöytä edellä). Lisäksi siihen tulee äänentoiston ohjaus- ja 
muokkauslaitteet. Erillisiä laitteita ja äänilähteitä (dynamiikka- ja efektiprosessorit, 
kuulokevahvistin, äänikortti, CD/DVD-soitin jne.) varten joko suoraan pöydällä 
tai sen välittömässä läheisyydessä on oltava riittävän tilava laiteräkki (normaali 
räkkimitoitus 19” leveys ja laitteille kiskokiinnitys vähintään 6–10 Unit). Lisäksi 
täytyy ratkaista äänentoiston suuntien (musisointi ja kuuntelu) ohjaus ennen oh-
jauslaitteiden sijoittelun suunnittelua. Opettajan työpisteen kaapelointi ja kytken-
nät on suunniteltava etukäteen audiosuunnittelun yhteydessä, jotta kaapelireitit ja 
riittävä kourujen mitoitus voidaan laskea.

Oppilastuolit ja -pöydät
Kevyet, helposti kasattavat tuolit ovat suunnittelun lähtökohta. Tuolien tulee olla 
myös sopivat kitaran sekä kosketin- ja laattasoittimien soittamiseen. Pöytien tarve 
on koulukohtainen. Jos sellaiset hankitaan, on ne voitava helposti kasata pois tieltä.

Säilytyskaapit ja laatikot
Musiikin opetustiloissa tarvitaan sekä kiinteitä kaappeja (lähinnä varastotiloihin) 
että liikuteltavia kaappeja. Säilytyskaappien mitoitus riippuu siitä, mitä soittimia 
tai opetusvälineitä ja -varusteita niissä on tarkoitus säilyttää (esim. laattasoittimet 
ja koskettimet).

Kaapelit, mikrofonit ja mikrofonitelineet tarvitsevat tukevilla, lukittavilla pyörillä 
varustetut säilytyslaatikot, jotka voidaan helposti siirtää esiintymistiloihin. Samoin 
kitaroille, bassoille, kosketinsoittimille ja soitinvahvistimille tulee olla säilytystä 
(lomakaudet) ja esitystiloihin siirtoja varten tukevat pyörillä varustetut kuljetus-
laatikot. Tämä on myös työturvallisuuskysymys.

Runsas nuottimateriaali, oppikirjat ja tallenteet (CD, DVD, MD, vinyylilevyt jne.) 
tarvitsevat erikseen suunnitellut säilytystilat, ja eri oppilasryhmille on hyvä olla 
omaa säilytystilaa. 
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Usein tarvitaan myös oppilaiden omille soittimille lukollista säilytystilaa opetusti-
lojen läheisyyteen.

Kiinteät soitintelineet
Runsas soitinvalikoima tarvitsee hyvät säilytystelineet. Lähinnä akustiset kitarat 
sekä laatta- ja kosketinsoittimet, joita tarvitaan useita, tarvitsevat selkeästi niille 
suunnitellut säilytystilat. Kiinteitä kitaratelineitä on monenlaisia, ja niistä täytyy 
valita koulukohtaisesti sopivat. Sijoitus täytyy niin ikään ratkaista aina erikseen. 
Jos käytettävissä on iso säilytystila, voidaan kitaroita säilyttää yksittäistelineissä. 
Pieniin tiloihin useamman kitaran telineet ovat sopivimpia. Kiinteitä yksittäisteli-
neitä tarvitaan myös soittotilan läheisyyteen sähkökitaroille ja bassoille.

Kosketinsoittimet ja laattasoittimet on hyvä varastoida riittävän leveille hyllyille; 
joko kiinteille varaston hyllyille tai liikuteltavaan, riittävän suureen telinevaunuun.

2.2.3  Muu opetusmateriaali
Musiikin opetuksessa on runsaasti opetusmateriaalia, jota säilytetään opetustiloissa. 
Määrällisesti eniten on oppikirjoja ja nuotteja. Niille on oltava selkeät sijoituspaikat, 
joissa kirjat ja nuotit säilyvät järjestyksessä ja ovat helposti saatavissa. Oppikirjoja 
on paljon, sillä usein käytetään eri kustantajien kirjasarjoja rinnakkain. Joka vuosi-
luokka-asteelle on omat kirjansa, ja jokaiselle ryhmän oppilaalle tulee olla omansa.

Tallenteita on myös paljon. CD- ja DVD-levyjen lisäksi on käytössä vielä esimer-
kiksi vanhoja VHS-nauhoja ja vinyylilevyjä. Tallenteiden käytön tarve täytyy sel-
vittää koulukohtaisesti.

2.2.4  Varustuksen sijoittaminen opetustilaan
Edellä kuvatun varustuksen sijoittaminen musiikin opetustiloihin on arkkitehti-, 
sisustus-, akustiikka- ja audiosuunnittelun tehtävä. Lähtökohtaisesti musiikinope-
tuksen työtavat määrittelevät kunkin tilan varustuksen. On tärkeää pitää mielessä 
muunneltavuuden vaatimukset varsinkin pääopetustilassa, musiikkiluokassa. Ti-
lan tulee olla helposti muutettavissa esimerkiksi rytmipajasta musiikkiliikunnan 
tilaksi. Akustiikan on sopeuduttava bändisoitosta musiikin kuunteluun. Kun tilas-
sa pidetään kuoroharjoituksia, on sinne helposti saatava useita kymmeniä tuoleja. 
 
Suunnittelun lähtökohtana on pedagoginen tarvekartoitus ja määrittelyt siitä, mitä 
tilassa tapahtuu. Eniten tilankäyttöä määrittävät kiinteästi paikoillaan olevat bän-
disoittimet sekä äänentoiston ja opettajan työpisteen laitteet.

2.2.5  Huolto ja ylläpito

Huoltotila ja välineet
Koska varustuksen määrä on suuri, on huoltoa ja ylläpitoa varten tehtävä selkeä 
suunnitelma. Tähän suunnitelmaan kuuluu huoltopisteen osoittaminen musiikin 
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opetustiloissa ja eri soittimien ja laitteiden huollon tarpeen määrittäminen. Huol-
toon liittyy myös materiaalihankintoja: tarvitaan muun muassa kitaroiden ja basso-
jen varakieliä, rumpukapuloita, -kalvoja ja varaosia, irtokaapeleiden korjaustöihin  
tarvittavia välineitä.

Huolto- ja ylläpitosuunnitelma
Yleensä hankesuunnitelmaan kuuluu siinä olevien laitteiden huoltosuunnitelma. 
Tällainen suunnitelma tulee tehdä myös musiikin opetustilojen äänentoistojärjes-
telmälle ja muille laitteille. Hyvin huolletut ja ylläpidetyt laitteet kestävät pidem-
pään ja toimivat varmemmin. 

Varustuksen hankintojen yhteydessä tulee myös laatia arvio soittimien, laitteiden 
ja muiden välineiden käyttöiästä. Poistojen ja uusien hankintojen suunnittelu on 
tärkeä osa huollon ja ylläpidon suunnitelmaa.

Koulun täytyy selvittää, mitä huoltotoimia voidaan tehdä koulun puitteissa ja mi-
ten huoltoon lähetettävät soittimet ja laitteet toimitetaan. Huoltosuunnitelmaan 
kuuluu selvittää eri soittimien ja laitteiden huoltopaikat. Tavarantoimittajat ovat 
yleensä velvollisia järjestämään toimittamilleen soittimille ja laitteille tarvittavan 
huollon. Tähän pitää varata riittävä budjettiresurssi. On tärkeää varata riittävä 
resurssi myös koulun henkilökunnan suorittamalle huollolle. Huolellinen etukä-
teissuunnittelu auttaa selviämään kiperistäkin tilanteista. 

Opetustilojen siivous
Ylläpitoon kuuluu myös musiikin opetustilojen siivouksen määrittäminen. Run-
saat sähkölaitteet ja kaapelit keräävät helposti pölyä ja ovat hankalat siivota. Nii-
den puhtaana pitämiseen liittyvät työt täytyy siivoussuunnitelmassa ottaa erikseen 
huomioon.

Käyttö- ja ylläpitokoulutus
Ylläpitoon liittyy henkilökunnan koulutus. Tämän ohjeen mukainen musiikin 
opetustilojen varustaminen edellyttää henkilökunnan monipuolista ja hyvää osaa-
mista sekä koulun sitoutumista käyttö-, ylläpito- ja täydennyskoulutukseen. Tällai-
sen koulutuksen järjestäminen on myös koulutoimen järjestäjän, kunnan tehtävä.

2.3   Hankesuunnittelun osa-alueet
Hankesuunnittelun perustana on kohteena olevan koulun musiikinopetuksen pe-
dagoginen kartoitustyö, jonka pohjalta määritetään musiikinopetustilojen tarve, 
tilavaraukset ja tilojen sijoittuminen. Opetustilojen käyttöasteen ja mahdollisten 
eri käyttäjien määrittely on arvioitava myös viimeistään hankesuunnittelun alussa. 

Varustuksen suunnittelu vaikuttaa vahvasti hankesuunnitteluun. Varustus perus-
tuu pedagogisen kartoituksen määrittelyille ja on myös pohja muille suunnittelun 
alueille.
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Hankesuunnittelu jakaantuu useaan eri osa-alueen. Uutena suunnittelun alueena 
esitellään audio- ja esitystekniikkasuunnittelu. Akustiikkasuunnittelun tärkeä mer-
kitys musiikin opetustilojen suunnittelussa tulee niin ikään selvästi esiin. 

Monet musiikin opetustilojen keskeiset tekijät pitää ottaa samanaikaisesti huomi-
oon eri suunnittelun alueilla. Yhteistyö suunnittelijoiden kesken on ratkaisevan 
tärkeää, jotta kokonaisuus toimii tarkoitusta vastaavalla tavalla. Työselostukset ja 
rakennekuvat tulee laatia huolellisesti ja yhteistyössä suunnittelijoiden kesken, 
jotta myös rakentamisen vaiheet saadaan ajoitettua oikein.

Suunnittelun kokonaiskuva on tärkeää määritellä jo hankesuunnittelun luonnos-
vaiheessa. Silloin voidaan tarkentaa esimerkiksi kiintokalusteiden ja äänentoisto-
laitteiden hankintarajoja ja laskea hankkeelle oikea hinta.

2.3.1  arkkitehtisuunnittelu 
 Kari Kuivamäki ja Juha Unkari

Musiikin opetustilojen suunnittelu on erikoistilan suunnittelua, jossa on mukana 
useita erikoissuunnittelun linjoja. Nämä suunnitelmat on yhdistettävä, jotta voi-
daan rakentaa onnistuneet musiikin opetustilat.

Koulun musiikin opetussuunnitelmasta ja pedagogisista lähtökohdista määritel-
lyt opetuksen työtavat ja varustus määrittelevät tilankäytön. Näin ollen musiikin 
opetustilojen suunnittelu alkaa näiden tekijöiden kartoittamisesta ja niiden perus-
teella tehdystä tilankäytön tarvearviosta. Kouluaste, koulun koko sekä rakentami-
sen luonne (peruskorjaus vai uudisrakentaminen) asettavat rajat, joiden puitteissa 
suunnittelu etenee. 

Tässä ohjeessa olevien yleisten suunnittelun periaatteiden valossa täytyy tapaus-
kohtaisesti miettiä koulun tarpeet, omat painotukset ja mahdollisuudet. Siten 
määritellään tarvittavien opetustilojen määrä, luonne ja laatu. Tilojen mitoituk-
seen liittyvät asiat suunnitellaan myös tiiviisti yhdessä käyttäjän kanssa. Tilojen 
mitoitus vaikuttaa suoraan opetusryhmien kokoon, joka määrittelee puolestaan 
varustuksen määrät.

Sijoittuminen
Paikka rakennuksessa ja kulkuyhteydet
Musiikin opetustilojen tulee sijaita mieluiten lähellä koulun juhlasalia ja muita 
mahdollisia esiintymistiloja. Näiden välinen yhteys tulee suunnitella siten, että 
soitinten ja laitteiden siirtäminen tilasta toiseen onnistuu kaikkien työturvallisuus-
määräysten mukaisella tavalla. 

Akustiikkasuunnittelun näkökulmat sekä ääneneristyksen että huoneakustiikan 
osalta ovat myös keskeisiä opetustilojen sijoittumista suunniteltaessa. Musiikin 
opetustilat vaativat huonekorkeudelta ja muodolta enemmän kuin tavalliset ope-
tustilat. Audiosuunnittelun ratkaisut kaapeloinnin ja toimintojen sijoittelun suh-
teen määrittelevät myös suunnittelun perusratkaisuja.
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Sijoittumista määrittelee myös tarvittavien opetus-, harjoittelu-, varastointi- ja 
esitystilojen määrä. Varsinkin perusparannuskohteissa tämä on usein ratkaiseva  
tekijä.

Musiikin opetustilojen suunnittelu ja määrittäminen 
Toimivassa musiikin oppimisympäristössä on useita erilaisia tiloja. Pääopetustilaa 
kutsutaan tässä musiikkiluokaksi. Muita tiloja ovat erilliset harjoitustilat, joita tarvi-
taan yhtyeharjoituksiin ja opetuksen muuhun eriyttämiseen. Riittävät varastotilat, 
joita voidaan käyttää tarvittaessa myös harjoitustiloina, on mitoitettava suunnitel-
lun varustuksen mukaan. Studiotarkkaamo lisää musiikkiteknologian opetuksen 
ulottuvuuksia huomattavasti.

Pedagogisen kartoituksen perusteella ja hankkeen tilaohjelman puitteissa määri-
tellään suunniteltavien musiikin opetustilojen määrä.

Luokkatila
Musiikkiluokka on yhteisen opetuksen keskeinen tila. Siellä tapahtuu opetuksen 
työtapojen koko kirjo. Tilan koko, muoto ja tilavuus on mitoitettava toiminnal-
listen tarpeiden mukaan. Ensisijainen työtapa on yhdessä musisoiminen. Perus-
varustukseen kuuluvat kiinteästi paikoillaan olevat kalusteet ja varusteet sekä lii-
kuteltavat elementit, joita ovat niin erilaiset soittimet, tuolit ja mahdolliset pöydät 
kuin varustekaapit ja kirja- ja nuottikaapitkin. 

Viihtyisyys on merkittävä tekijä oppimisen kannalta. Musiikin opetustilaan tulee 
luoda turvallinen ja viihtyisä tunnelma. Tila on sekä opetustila että pienimuotoi-
nen esiintymistila. Tämä tulee huomioida myös valaistuksessa. Työturvallisuus-
tekijät, kuulonsuojelu pääosassa, on otettava huolellisesti huomioon. Lähtökohta 
on, että musiikkiluokassa voidaan turvallisesti työskennellä koko työpäivän ajan.

Opetustilassa tarvitaan monenlaisia kalusteita, tarvikkeita, laitteita ja varusteita, 
joista osa pysyy paikallaan ja toisia siirrellään jatkuvasti. 

Kiinteän paikan suunnitelmassa tarvitsevat: 
  perusvarustuksen kiinteillä paikoilla olevat yhtyesoittimet, eli piano, 

kosketinsoittimet, rumpusetti, sähkökitarat ja basso vahvistimineen sekä 
laulumikrofonit 

  opettajan työpiste ohjauslaitteineen, joita ovat äänentoiston ja muok-
kauksen laitteet; mikseri, prosessointilaitteet, CD- ja muut soittimet ja 
kaiutinjärjestelmän ohjaus

  TVT-laitteet: tietokoneet, dokumenttikamera, dataprojektori, tulostin jne.
  älytaulu, valkokangas, nuottiviivasto tai kiinteä taulu
  äänentoiston kaiuttimet sekä musisointiin että kuuntelun/projisoinnin 

suunnasta
  kiinteän kaapeloinnin reitit ja ristikytkentä.
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Pohjakuva musiikkiluokka 2. Piirros: FCG-yhtymä

Kuvat luokasta ilman varustusta ja varustuksen kanssa. Kuvassa musiikinopettaja Kari Linna. Kuva: Juha Unkari
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Liikuteltavia tavaroita ovat:
  irtokalusteet 
  oppilastuolit ja pöydät
  liikuteltavat säilytyskaapit sekä soittimille että kirjoille ja nuoteille
  luokkasoittimet, joita ovat mm. kitarat, kanteleet, laattasoittimet ja  

käsiperkussiosoittimet
  akustiset elementit.

Musiikkiluokan suunnat ja toimintojen sijoittumiset määräytyvät sen mukaan, 
mitä paikallaan pysyviä asioita luokkaan suunnitellaan. Näitä seuraavat akustiik-
ka- ja audiosuunnittelun sekä sisustus- ja sähkösuunnittelun ratkaisut. Visuaaliset 
suunnat noudattelevat myös toiminnan suuntia. Projisoinnin suunnan on oltava 
sellainen, että sitä pystytään hyödyntämään musisoinnissa, ja kiinnityspintojen 
tulee sijaita siten, että niille kiinnitettyjä ohjemateriaaleja voi seurata opetuksen ja 
harjoittelun aikana.

Pääkaiuttimien ripustukselle (ks. luku 2.3.4 Audio- ja esitystekniikkasuunnittelu, 
s. 78) tulee suunnitella tukevat kiinnitysalustat. Mikäli rakennetaan huone huo-
neessa -periaatteella, on laskettava riittävä tuki kattoon ja seinille ripustettaville 
kaiuttimille. 

Sekä kiinteät että liikuteltavat tekijät tulee suunnitella siten, että luokkaan saadaan 
tarvittaessa mahdollisimman paljon vapaata tilaa musiikkiliikuntaan ja oppilasesi-
tyksiä varten.

Harjoitus- ja eriyttämistilat
Erilliset harjoitustilat ovat nykyaikai-
sen musiikinopetuksen työtapojen 
kannalta tärkeitä. Useamman musi-
soivan yhtyeen sijoittaminen samaan 
tilaan harjoittelemaan eri ohjelmaa 
on käytännössä mahdotonta. Tilat liit-
tyvät sekä kaikille yhteiseen perus-
opetukseen, valinnaiseen musiikin- 
opetukseen että oppilaiden harrastus-
toimintaan ja yhteistyöhön esimerkiksi 
musiikkioppilaitosten kanssa. 

Siinä missä luokkatilan perusvarus-
tuksena on suositeltavaa käyttää säh-
körumpuja, on erillisessä bändiharjoi-
tustilassa rumpujensoiton oppimisen 
kannalta perusteltua olla akustinen 

Harjoitustila ja studion soittotila yhdistettynä.  
Kuva: Juha Unkari
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rumpusetti. Tämä tarkoittaa hyvää akustista 
suunnittelua, ääneneristystä muista tiloista ja 
riittävää vaimennusta itse soittotilassa. Eril-
lisiä harjoitustiloja voidaan siten myös käyt-
tää äänitystoiminnan erillisinä soittotiloina. 
Tällöin tulee suunnitella tarpeen mukainen 
audiokaapelointi näiden tilojen välille.

Studiotilat
Suunniteltaessa studiotyyppistä äänitystoi-
mintaa koulun musiikinopetuksen yhte-
yteen tulee tarkkaamotila suunnitella eri-
tyisen huolellisesti. Sen tulee olla riittävän 
suuri, jotta sinne voidaan tuoda oppilasryh-
mä seuraamaan äänitystä. Sen ääneneristys 
ja huoneakustiikka tulee suunnitella huolel-
lisesti. Kalustuksessa ja varustamisessa on 
käytettävä studiosuunnittelun erityisosaa-
mista. 

Studioäänitys on erityisosaamisen alue, jo-
hon ei tule ryhtyä ilman hyviä perustelu-
ja. Asiantuntevasti toteutettuna se on sekä 
koulun musiikinopetuksessa että media-
alan jatko-opintoihin suuntaavana pohja-
koulutuksena erittäin arvokas osa koulun 
kulttuuri- ja mediakasvatusta. Suunnitteluun 
lähdettäessä onkin kartoitettava sekä kou-
lun ja kunnan että lähialueen musiikki- ja 
media-alan oppilaitosten sitoutuminen toiminnan ylläpitämiseen. Toimiva studio-
työ vaatii pitkäaikaista sitoutumista sekä laitteiston hankinnan ja ylläpidon että 
henkilöstön asiantuntemuksen ylläpitämisen ja koulutuksen resursseihin.

Varastot
Musiikin opetustilojen yhteydessä tulee olla riittävästi varastotilaa, johon voidaan 
siirtää tarvittaessa suuri osa musiikinopetuksen siirrettävästä varustuksesta. Varas-
tossa tulee olla myös mahdollisuus soitinten ja laitteiden huoltotoimiin.

Varastojen tilankäyttö tulee suunnitella varustuksen ja sisustussuunnittelun yhtey-
dessä. Tarpeen tullen voidaan varastotilat hyödyntää myös erillisinä harjoitustiloina. 

Varastojen ilmanvaihtoon ja lämpötilan säätelyyn tulee kiinnittää huomiota, jotta 
niitä voidaan käyttää akustisten kitaroiden ja rumpujen säilytystilana. Akustiset 
puiset soittimet vaativat tasaisen lämpötilan (18–20  ºC) ja riittävän huoneilman 
kosteuden (40–60 %). Jotta tilaa voidaan käyttää harjoitustilana, siellä on oltava 
riittävä ilmanvaihto ja ääneneristys.

Harjoitustila ja studion soittotila yhdistettynä.  
Kuva: Tapio Kukkula

Studiotarkkaamo. Kuva: Juha Unkari
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Varustuksen kuljetukset eli roudaus
Soittimia ja kalusteita kuljetetaan päivittäin musiikkiluokan, varastojen ja bändi-
harjoitustilojen välillä. Esiintymis- ja juhlatilaisuuksia valmisteltaessa soittimia ja 
laitteita kuljetetaan myös opetustilojen ja esiintymistilojen välillä. Koulun ulko-
puolella tapahtuvia esiintymisiä varten kuljetusta tapahtuu myös ulos koulura-
kennuksesta. Tämä on otettava huomioon suunniteltaessa musiikin opetustilojen 
sijaintia koulurakennuksessa.

Kaikissa tiloissa on oltava riittävän leveät ovet ja matalat kynnykset, tai ei kynnyk-
siä lainkaan. Soittimien ja laitteiden kuljetusta varten on varattava riittävän suuria, 
tukevilla pyörillä kulkevia, suljettavia laatikoita. Kuljetusreitit esiintymistilojen ja 
musiikin opetustilojen ja varastojen välillä tulee suunnitella tarkasti. Niillä ei saa 
olla kynnyksiä eikä portaita. Peruskorjauskohteissa vähäiset korkeuserot voidaan 
hoitaa luiskoilla. Kiinteät luiskat on toteutettava Suomen rakentamismääräysko-
koelman F1 mukaan. Liikuteltavat luiskat suunnitellaan tapauskohtaisesti. On 
hyvä, jos suunnitelmiin saadaan suora roudausyhteys varasto- ja esiintymistiloista 
myös ulos.

2.3.2  sisustussuunnittelu
Sisustussuunnittelu on musiikin opetustilojen suunnittelussa tärkeä vaihe. Siinä 
konkretisoituu tilojen mitoituksen sekä toiminnan ja varustuksen yhteensopivuus. 
Aiemmin kuvattu työtapojen monipuolisuus ja runsas varustelu asettavat tilojen 
toiminnalliselle suunnittelulle suuren haasteen. Musiikin opetustilojen tulee olla 
viihtyisiä ja toimintaan kannustavia. Varustuksen, soittimien ja laitteiden tulee olla 
helposti käsillä ja varastoitavissa. Tilojen tulee olla turvalliset sekä melutasojen 
että kulkureittien ja toimintapisteiden suhteen.

Musiikin opetustilojen kalustesuunnittelusta
Ari Jääskö

Musiikin tilojen suunnittelun tavoitteena on musiikinopetuksen työtapoja moni-
puolisesti palveleva ja helposti muunneltava opetustila. Tilan toimivuuden kannal-
ta on ensiarvoisen tärkeää, että heti luonnossuunnittelusta lähtien keskustellaan 
tilan käytöstä vastaavan opettajan tai opettajien kanssa. Näin saadaan musiikin-
opetuksen työtapojen ja varustuksen vaatimukset heti mukaan suunnitteluun.

Uudisrakennuksen sisustussuunnittelu on vaivattomampaa kuin korjauskohteen. 
Uudessa kohteessa tulee opetustilan yhteyteen suunnitella asianmukaiset varas-
to- ja bänditilat. Kun suunnitellaan vanhojen tilojen sisustusta, on talotekniikan 
suunnittelu haasteellista.



69

Tilan kalustuksen suunnitteluun vaikuttavat:
  pedagogiikka
  tilan tai tilojen muoto ja korkeus
  talotekniikan sijoittelu ja tilatarve 
  opetusryhmäkoko
  akustiikan laadulliset toiveet
  vahvistettujen instrumenttien käyttö ja äänentoiston suunnittelu
  opetusmateriaalin, instrumenttien ja muiden varusteiden säilytystilan 

tarve.

Akustiikka
Kuten opetustiloissa yleensäkin, on kalustamattomat 
seinät tarkoituksenmukaista varustaa kiinnityspinnoil-
la. Akustiikan suunnittelijan kanssa yhteistyössä laa-
ditaan suunnitelma kiinnityspintojen tyypeistä sekä 
pinta-alasta. Kiinnityspinnoilla (kova/pehmeä) voi-
daan tehokkaasti vaikuttaa ääniaaltojen absorptioon.

Mikäli tilassa käytetään vahvistettuja instrumentteja, 
niin sanottuja bändikamoja, on eduksi eliminoida sei-
sovia ääniaaltoja seinillä, jotka eivät ole kohtisuorassa 
toisiinsa nähden. Ääneneristyksen kannalta voidaan 
osa tilaa, esimerkiksi lattia, tai kaikki pinnat toteut-
taa niin sanotusti kelluvana rakenteena, jossa pinnat 
”irrotetaan” rakennuksesta runkoäänien johtumisen 
minimoimiseksi. 

Seiniin kiinnitetään erilaisia kalusteita ja koukkuja esimerkiksi soittimia ja johtoja 
varten. Jos suunnittelussa päädytään akustisesti aktiivisiin, rakenteellisesti kerrok-
sellisiin seiniin, on erityisesti muistettava varmistaa, että seinärakenne on riittävän 
tukeva.

Akustiikkaan voidaan vaikuttaa esimerkiksi taittuvilla seinäkerakenteilla, akusti-
sella verholla ja tilassa vapaasti liikuteltavilla kalusteilla, joiden materiaaleilla on 
akustisia ominaisuuksia. Mikäli käytössä on akustiset rummut, auttaa pleksisei-
nä terävimpien iskuäänten rajoittamisessa. Matalien äänien vaimentimia voidaan 
käyttää halutun akustiikan saavuttamiseksi.

Äänentoisto- ja TVT-laitteet
Äänentoistolaitteiden sijoittelu ja toiminta suunnitellaan audio- ja esitystekniik-
kasuunnittelussa yhdessä opettajan ja sähkösuunnittelijan kanssa opetus- ja mu-
siikintuottotilannetta varten. Kuten muissakin opetustiloissa, tulee musiikkiluo-
kassa kaapelointi suunnitella siten, että lattiajohtojen määrä pysyy minimissään. 

Kuva: Juha Unkari
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Käytännössä tämä tarkoittaa riittävien liitäntöjen suunnittelemista johtokanavaan, 
joka sijoitetaan lattianrajaan. Vahvistetun musiikin luonne määrää lisäkaiuttimien 
käytön ja niiden vaatimien liitäntäpisteiden sijoittelun.   

Säilytyskalusteet
Tavanomaiset, tarkoitukseen mitoitetut komerokalusteet ovat kiintokalustuksen 
runko. Vesipiste tarvittavine varusteineen kannattaa tilan säästämisen vuoksi 
sijoittaa osaksi kiinteää kalustusta. Kalusteiden sijoittelu ja materiaalit valitaan 
toiminnallisten ja akustisten tarpeiden mukaan. Kalusteiden mitoituksen suun-
nittelussa tarvittavat mitat ja hyllymetrimäärät määritellään varustuksen tarvekar-
toituksen yhteydessä.

Osan kalusteista tulee olla liikuteltavia, lukittavilla kalustepyörillä varustettuja ko-
merokaappeja. Siirrettävien säilytyskalusteiden on oltava riittävän tukevia, sillä 

niiden tulee kestää jatkuvaa siirtelyä eivät-
kä ne saa kaatua. Kuten kiintokalusteiden 
materiaaleilla, voidaan myös siirrettävien 
kalusteiden materiaalivalinnoilla vaikuttaa 
akustiikkaan.

Irtokalusteet
Opettajan työpiste suunnitellaan soveltu-
maan opetustilanteeseen ja äänentoisto- ja 
av-tekniikan ohjaamiseen. Mikäli työpiste 
ei sijaitse johtokanavan läheisyydessä, voi-
daan rakennusrungon niin salliessa tuoda 
johdotus lattian kautta. Kalusteessa tulee 
olla riittävästi tilaa äänipöydälle, instrumen-
teille, tietokoneyksikölle, dokumentinlu-
kukameralle ja muulle tarvittavalle. Koska 
tarvittavia laitteita on paljon, kalusteessa Musiikkiluokan opettajanpöytä kokoamista vailla. 

Kuva: Juha Unkari

Pöytä koottuna… Kuva: Juha Unkari       …ja käytössä. Kuva: Juha Unkari
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tulee olla helposti operoitava johtokaukalo, reiät kaapeloinnille sekä tuet tietoko-
nenäytöille. Opettajan työpiste on monimutkainen kaluste, vaikka se kuuluukin 
irtokalusteisiin. Siksi se on syytä suunnitella tapauskohtaisesti ja sisällyttää kiin-
tokalusteurakkaan.

Tavalliset oppilaspöydät eivät ole suotavia niiden viemän tilan tähden. Mikäli ti-
laan halutaan pöytiä, valitaan sellaisia pöytiä, jotka ovat helppoja siirrellä ja jotka 
voidaan varastoida pieneen tilaan. Jos valitaan taittuvakantinen pöytämalli, pitää 
pöytäkannessa olla lukitusmekanismi.

Oppilastuoleissa ei saa olla käsinojia. Tuolit voivat olla kirjoitusalustalla varustet-
tuja, kuitenkin niin, ettei kirjoitusalusta ole tiellä, kun oppilas soittaa instrumenttia 
tuolilla istuen. Tuolien korkeudet valitaan lasten koon ja musiikki-instrumenttien 
vaatimien soittokorkeuksien mukaan.

Varusteet
Vesipistekaluste varustetaan saippua- ja käsipaperiannostelijalla. Kitaroiden, vah-
vistinjohtojen ynnä muun sellaisen säilytykseen tarvitaan erilaisia koukkuja. Ko-
kovartalopeiliä voidaan käyttää laulamisen ja musiikki-instrumenttien soittoasen-
tojen oppimisen tukena.

Kuva: Juha Unkari
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045 VARTIOKYLÄ 45206 4

PERUSPARANNUS TYÖPIIRUSTUS

VARTIOKYLÄN YLÄASTE

RUSTHOLLARINTIE 6
00910 HELSINKI
RATU 28016

OPETUSTILA, MUSIIKKI
KALUSTEPROJEKTIOT 1:50, 1:20

A-03021 133-02
28.1.2011A. JÄÄSKÖAJ /AUTOCAD

Kalusteiden lukitus osoitettu kuvissa pyöreällä symbolilla

Kalusteiden lukitus osoitettu kuvissa pyöreällä symbolilla

Käsipaperiannostelija 3130, polttomaalattu teräs, valkoinen
Hani-tuote Oy

Dispenso-käsisaippua-annostelulaite 517, seinäteline ruostumaton teräs, varren pituus
50 mm
Berner Oy

Bassovaimentimet kts. akustiikkasuunnitelma

Liikuteltavan kalusteen pyörät
Wheel 2000
EMT-125/2 NP/K, 2k kpl / kaluste
EMT-J-125/2 NP/K, 2k kpl / kaluste
Kiinnityselin EMT-25 4 kpl / kaluste
Manner Oy

Näytön varret, kokometalliset, kahdella nivelellä
TC500, Martela Oyj

Kitarakoukut, polttomaalattu teräs, kääntyvä kannatinpää, pitkällä varrella 24 kpl
RENO GSP-24W
Laitevälitys Oy

lyhyellä varrella, polttomaalattu teräs,8 kpl
RENO GSP40
Laitevälitys Oy

Akustiikkaverho
kts. akustiikkasuunnitelma

Verhokisko
vetonarukäyttöinen
Silent Gliss 5850 kattokiinnikkeillä

PÄIVITETTY TOTEUTUSTA VARTEN 15.6.2011

Musiikkiluokka 3 pohja- ja leikkauskuvat. Aukeaman piirrokset: Hki/Ari Jääskö

Havainnekuvat luokasta varustuksen kanssa
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Laitevälitys Oy

Akustiikkaverho
kts. akustiikkasuunnitelma

Verhokisko
vetonarukäyttöinen
Silent Gliss 5850 kattokiinnikkeillä

PÄIVITETTY TOTEUTUSTA VARTEN 15.6.2011
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2.3.3   akustiikkasuunnittelu
Tässä oppaassa on musiikin opetustiloiksi määritelty pääopetustila eli musiikkiluokka, 
erilaiset harjoitustilat, varastot sekä studio- ja tarkkaamotilat.

Akustiikkasuunnittelun näkökulma
Heikki Helimäki

Tilat tulee suunnitella käyttötarkoituksensa mukaisiksi. Musiikin opetustiloja 
yhdistää se, että niillä on erityisvaatimuksia verrattuna normaaliin opetustilaan. 
Äänenpainetasot saattavat tiloissa nousta korkealle tasolle ja aiheuttaa häiriöitä 
naapuritiloissa. Yleinen harhaluulo on, että väestösuojan 40 sentin paksuiset be-
toniseinät estäisivät bändiharjoitusten kuulumisen naapuritilaan. 

Erikoistilat tulee ottaa huomioon jo hankesuunnitteluvaiheessa
Kun koulusta on tehty pedagoginen tarvekartoitus ja projekti siirtyy hankesuun-
nitteluvaiheeseen, on tärkeää, että erikoistilat suunnitellaan riittävän pitkälle. Han-
kesuunnittelulla haetaan hankkeelle hinta, jonka perusteella päätetään projektin 
jatkosta. Jos erikoistiloja ei ole suunniteltu riittävän pitkälle jo hankesuunnittelun 
luonnosvaiheessa, ne käsitellään kustannuslaskennassa normaaleina opetustiloi-
na, jolloin hinta on väärä. Hankesuunnitteluvaiheessa voidaan myös antaa tiloille 
riittävät koot (myös korkeus), jos halutaan, että tilat toimivat mahdollisimman 
hyvin.

Seuraavassa esitetyt asiat tulee ottaa huomioon hankesuunnitteluvaiheessa sellai-
sella tarkkuudella, että hankkeelle saadaan oikea hinta ja suunnittelun edetessä 
ratkaisut tarkentuvat lopullisiksi ratkaisuiksi.

Ääneneristys

Ääneneristys määrittää, kuinka paljon ääntä kuuluu tilasta toiseen.

Musiikkiluokat, studiot ja tarkkaamot sekä bändiharjoittelutilat tulee kaikki raken-
taa niin sanotulla huone huoneessa -järjestelmällä. Rakennuksen rungon sisälle 
rakennetaan kaksi sisäkkäistä huonetta, joista sisempi ei ole missään yhteydes-
sä ulompaan huoneeseen. Rakenteen tavoitteena on estää runkoäänen eli ra-
kennuksen rungossa siirtyvän värähtelyn eteneminen sisähuoneesta rakennuk-
sen runkoon. Huone huoneessa -järjestelmän tekemiseen on monta vaihtoehtoa, 
mutta koska jokainen rakennus on yksilö, rakenteet joudutaan suunnittelemaan 
yksityiskohtaisesti kuhunkin rakennukseen. Jokainen tila tehdään erikseen huo-
ne huoneessa -järjestelmällä. Suositeltavat seinärakenteiden paksuudet ovat  
200 mm–700 mm.

Periaatteena on kuitenkin, että lattiarakenne on joko kelluva lattia tai tärinäneris-
timien varaan toteutettu lattiarakenne. Seinät ovat kaksinkertaisia. Usein toinen 
puolisko on raskasrakenteinen ja toinen levyrakenteinen. Puoliskojen välissä on 
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mineraalivillaa, ja mahdolliset tuennat toteutetaan niin, että niissä on tärinäneristys.  
Kattorakenteena on umpinainen kantava yläpohja tai välipohja, ja siitä ripuste-
taan joustavasti levyrakenteinen umpinainen ääneneristyskattorakenne. Rakentei-
den väliin asennetaan mineraalivillaa. Sekä sisäkuoren että ulkokuoren tulee olla 
täysin ääntä eristävä ja tiivis.

Ääneneristykseen liittyvät ovien äänisulut: tiloihin kuljetaan kahden peräkkäisen 
oven muodostaman tilan kautta. Välitilassa tulee olla absorptiomateriaalia. Ovien 
tulee olla luokiteltuja ääneneristysovia. Ovet asennetaan pääsääntöisesti molem-
piin ääneneristyskuoriin.

Ikkunarakenteet toteutetaan siten, että lasitukset tulevat kumpaankin ääneneris-
tyskuoreen, eli sisähuoneen seinärakenteessa on toinen lasitus ja ulkokuoren sei-
närakenteessa toinen. Lasitus määritetään tapauskohtaisesti. Mitä suurempi ilma-
väli, sitä parempi ääneneristys, joten normaalisti lasit viedään niin kauas toisistaan 
kuin pystytään.   

Tiloihin tulevat ilmastointikanavat varustetaan riittävän tehokkailla äänenvaimen-
timilla, jottei ääni kulje kanavien sisäpuolella tilasta toiseen ja siten heikennä ra-
kenteellista ääneneristystä. Äänenvaimentimet tulee suunnitella erikseen, ja niille 
tulee varata tilat. Jos ne sijaitsevat luokkatiloissa, ne joudutaan ääneneristyskote-
loimaan. Tavallisesti nämä puuttuvat suunnitelmista.

Sähkökouruja ei saa viedä ääntä eristävästä tilasta toiseen, vaan kourut ovat tila-
kohtaisia. Kun ääneneristysrakenne lävistetään, kaikki läpimenot kitataan umpeen. 

Myös siitä tulee huolehtia, etteivät lämmitysjärjestelmät välitä ääntä ääneneristet-
tyjen tilojen välillä. Putkistoihin patterien välille asennetaan esimerkiksi joustavat 
teräsletkut tai ei käytetä kupari- eikä teräsputkia. 

Huoneakustiikka, muoto ja materiaalit

Huoneakustiikka määrittää, miten äänet kuuluvat tilassa; soiko musiikki, 
saako puheesta selvää ja niin edelleen. 

Tilan huoneakustisiin ominaisuuksiin vaikuttavat tilan koko ja muodot sekä ti-
lassa olevat materiaalit. Suunnitelmassa nämä kaikki otetaan huomioon. Huo-
neakustiikan tavoitteet määrittyvät tilan käyttötarkoituksen mukaan. Bändihar-
joitteluhuoneessa on tärkeää, että tilassa on paljon ääntä vaimentavia pintoja ja 
että jälkikaiunta-aika on taajuudesta riippumatta hyvin samanlainen. Bänditilassa 
tarkoituksena on vaimentaa ääntä tilassa mahdollisimman paljon, eli pyritään ly-
hyeen jälkikaiunta-aikaan. Klassiselle musiikille puolestaan on tärkeää, että tila 
soi ja äänikenttä on diffuusi. Tavoitteena on kohtalaisen pitkä jälkikaiunta-aika, 
joten ääntä vaimentavia pintoja on vähän, mutta tilaan tarvitaan paljon muotoja. 
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Akustiikkasuunnittelun esimerkkikuvat. Peruskorjauskohteen luonnoksia. Piirrokset: Hki/Ari Jääskö
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Jos tilassa kuunnellaan äänitteitä, sen tulee olla mah-
dollisimman neutraali eikä se saisi jäädä soimaan. Tark-
kaamotkaan eivät saa värittää ääntä. Jos tarkkaamossa 
halutaan surround-ääntä, tulee huolehtia siitä, että suo-
rat heijastukset jokaisesta kaiuttimesta kaikkien pintojen 
kautta saadaan minimoitua tai estettyä.

Äänitystiloissa on tärkeää, etteivät mitkään heijastukset 
eri pinnoista jää soimaan tilaan ja että äänikenttä on riit-
tävän diffuusi, eli ääntä tietoisesti hajotetaan tilaan. 

Matalataajuisten äänten hallitsemiseksi tilan pitää olla 
joka suunnassa – pituudessa, leveydessä, korkeudes-
sa – riittävän suuri. Tämä tarkoittaa, että tilan tulisi olla 
normaalihuonetta korkeampi, etenkin kun ääneneristyk-
seenkin on varattava 50–150 cm.  

Äänitaso ja meluntorjunta
Jotta myös hiljaiset äänet kuuluvat tiloissa, tulee tilojen äänitasot saada riittävän al-
haiselle tasolle. Meluntorjuntaan tulee kiinnittää näissä tiloissa erityistä huomiota. 

Kaksinkertaiset ovet musiikin opetustiloissa. 
Kuva: Juha Unkari

Lisätietoja:
RIL 243-1-2007 Rakennusten akustinen suunnittelu, akustiikan perusteet 
RIL 243-2-2007 Rakennusten akustinen suunnittelu, oppilaitokset, audito-
riot, liikuntatilat ja kirjastot 
SFS 5907-2004 Rakennusten akustinen luokitus

2.3.4   audio- ja esitystekniikkasuunnittelu
 Tuomas Hakkarainen, Miro Mantere, Matti Ruippo ja Juha Unkari

Audio- ja esitystekniikkasuunnittelulla tarkoitetaan tässä kokonaissuunnittelua, 
joka kattaa musiikin opetustilojen koko teknisen toteutuksen. Tämä tarkoittaa 
opetustiloissa tapahtuvan akustisen ja sähköisen musisoinnin sekä äänentoisto-, 
äänitys- ja TVT-järjestelmien varustamisen ja sijoittelun suunnittelua. Se tehdään 
yhdessä varustus-, akustiikka- ja sisustus- ja sähkösuunnittelun kanssa. Lähtökoh-
tana ovat pedagogisen tarvekartoituksen pohjalta tehdyt työtapojen ja varustuk-
sen määrittelyt sekä opetustilojen määrä ja luonne. 

Audiosuunnittelu osaksi musiikin opetustilojen hankesuunnittelua
Audio- ja esitystekniikkasuunnittelun tulee olla osa hankesuunnitteluprosessia. 
Sen avulla saadaan koottua kaikki osatekijät, jotka määrittävät musiikin ope-
tustilojen tekniset ratkaisut. Peruskorjauskohteissa mietitään myös, miten aiem-
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min hankittu laitteisto sijoittuu uuteen tilaan. Kun teknisellä toteutuksella on 
useita erillisiä tuottajia, seuraa väistämättä eri osasten yhteensopivuusongelmia 
ja päällekkäisyyksiä, ellei tätä suunnitteluvaihetta tehdä huolellisesti. Samal-
la saadaan musiikinopetuksen audio- ja esitysjärjestelmien huolto- ja ylläpito-
suunnittelu yhtenäiseksi koulun muun teknisen huoltosuunnittelun kanssa.  

Tässä suunnitteluvaiheessa myös ratkaistaan, mitkä äänentoiston ja äänitystyös-
kentelyn laitteet ja ohjauksen kalusteet (esim. kaiutinjärjestelmä ja mikseri, opet-
tajanpöytä ja laiteräkit jne.) kuuluvat hankesuunnittelun piiriin ja siten urakkalas-
kentaan. Suunnitelmien toimivuuden kannalta tämä on tärkeää.

Musiikin opetustiloissa audiolaitteiden, varsinkin äänentoisto- ja äänityslaitteiden 
kaapeloinnit ja kytkennät suunnitellaan kiinteiksi. Näin parannetaan laitteiston 
toiminnallisuutta ja käyttöikää ja edesautetaan mielekkäiden musiikkituntien to-
teutusta. Kiinteät kaapeloinnit ja kytkennät edistävät myös työturvallisuutta. Kun 
suunnitelmissa on erillisiä harjoitustiloja, niiden ja varsinaisen luokkatilan väliset 
kaapeloinnit ja reititykset suunnitellaan tässä yhteydessä. Jos on päädytty raken-
tamaan erillinen äänitysjärjestelmän studiotarkkaamo, täytyy kaapeloinnit ja reiti-
tykset suunnitella äänitystoiminnan lähtökohdista.

Tässä luvussa luodaan yleiset suunnittelun periaatteet musiikin opetustilojen au-
diosuunnittelulle. Jokaisessa rakennuskohteessa sovelletaan näitä periaatteita ti-
lojen tarpeiden mukaan.

Kaikki audiojärjestelmät yhteisen suunnittelun piiriin
Audiosuunnittelun tärkeä osa-alue on koulun erilaisten esiintymistilojen audio- 
ja TVT-järjestelmien yhdenmukaisuuden ja yhteensopivuuden suunnittelu. Kun 
käyttö- ja ohjausjärjestelmät ovat eri tiloissa samantyyppiset, teknologiaopetusta 
voidaan soveltaa käytäntöön esitystilanteissa. Esimerkiksi musiikkiluokan ja juhla-
salin järjestelmien on sovittava yhteen sekä esiintymisissä että tallentamisessa. Jos 
kunnassa on yhteinen musiikkiteknologian opetuskäytön ja koulutuksen kehittä-
missuunnitelma, se täytyy tässä suunnittelussa ottaa huomioon.
 
Musiikin opetustilojen äänijärjestelmät ovat osa opetussuunnitelman mukaista 
musiikkiteknologian opetusta. Laadukkaat ja monipuoliset musiikkiteknologiset 
välineet ovat asianmukaisen musiikkiteknologiaopetuksen kivijalka. Ne antavat 
myös valmiuksia musiikkiteknologian ammattiopintoihin valmentavaan opetuk-
seen ja yhteistyöhön musiikkioppilaitosten kanssa sekä opettavat musiikkitekno-
logian merkityksen laadukkaassa taltioinnissa, äänentoistossa ja musiikin oppi-
misympäristössä.

Audiojärjestelmiä suunniteltaessa on selvitettävä mahdolliset yhteistyömahdolli-
suudet esimerkiksi musiikkioppilaitosten tai kunnan nuorisotyön ja kulttuuritoi-
men kanssa.
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Musiikinopetuksen audiojärjestelmät
Musiikinopetuksen audiojärjestelmiä tarkastellaan seuraavaksi jaettuna kolmeen 
päälinjaan. Ensiksi on äänentoisto, joka jakaantuu liveäänentoistoon sekä tallen-
teiden ja video/TVT-projisointiin liittyvän äänimateriaalin toistoon. Toinen mu-
siikkiteknologinen linja, joka on vahvasti vakiinnuttanut paikkansa koulujen mu-
siikinopetuksessa, on äänitys. Kolmanneksi tarkastellaan kaapelointia.

Näistä päälinjoista hahmotetaan audiosuunnittelu kolmeen erityyppiseen opetus-
tilaan: pääopetustilaan eli musiikkiluokkaan, harjoitus- ja bänditiloihin sekä tark-
kaamotilaan. Audiosuunnittelua tarkastellaan seuraavassa kaikissa näissä tiloissa. 
Jokaisessa rakennuskohteessa tilojen määrä ja luonne ratkaistaan erikseen tarve-
kartoitusten pohjalta sekä hankkeen laajuuden puitteissa.

Musiikin pääopetustilaan eli musiikkiluokkaan tulee suunnitella yhtenäinen ja 
kiinteä audiojärjestelmä. Harjoitustiloihin tulee suunnitella jokaiseen oma äänen-
toistonsa, joka voidaan toteuttaa liikuteltavilla järjestelmillä. Studiotarkkaamon 
järjestelmät ovat pääsääntöisesti kiinteitä ja tilaan huolellisesti viritettyjä. 

Erikseen tulee vielä ottaa huomioon koulun esitystilojen (juhlasalit ja audito-
riot jne.) ja tässä kuvattujen musiikin opetustilojen audiojärjestelmien yhden- 
mukaisuus.

Pääopetustila eli musiikkiluokka

Äänentoisto
Pääopetustilaan eli musiikkiluokkatilaan suunnitellaan kiinteä äänentoisto.

Musiikkiluokan audiosuunnittelu on kaikkein haastavin. Äänentoiston suunnat ja 
sijoittuminen suunnitellaan pedagogisten työtapojen perusteella ja yhdessä akus-
tiikka- ja sisustussuunnittelun kanssa. Tähän tilaan tulee kaikkein eniten kiinteää 
kaapelointia. 

Äänentoiston järjestelmä on suunniteltava siten, että korkeatasoinen äänentoisto 
saadaan sekä musisoinnin/esiintymisosan että kuuntelun/projisoinnin suunnista. 
Reititykset on suunniteltava siten, että mahdollisen tarkkaamon ja luokkatilan 
välillä on selkeät reitit sekä taltiointiin että kuunteluun. Haastavuutta lisää se, että 
järjestelmän käyttämisen on oltava mahdollisimman helppoa. Myös tilaa harvoin 
käyttävien ihmisten, kuten sijaisten, pitää pysytä käyttämään tallenteita ja TVT-
projisointia, vaikkei olisikaan perehtynyt äänentoiston tekniikkaan.

Näin ollen toistossa on oltava vähintään kaksi pääsuuntaa. Ensimmäinen on 
live-toistoon eli musisoimiseen, toinen tallenteiden kuunteluun ja video/TVT- 
projisointiin.
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Kaiutinjärjestelmä:
1. Musisoinnin (live-ääni) pääkaiuttimet tulee sijoittaa kiinteästi luokkaan 

siten, että ne suuntautuvat kiinteästä soittotilasta (bändisoittimet ja lau-
lumikrofonit) luokkaan (yleisölle). Kaiuttimia valittaessa tulee ottaa 
huomioon tilan koko ja mittasuhteet, kaiutinten sijoittuminen tilassa ja 
kuuntelualue. 

  Pääkaiuttimina käytetään vasen/oikea (left/right) -stereoparia. Nämä 
tulee sijoittaa mieluiten yläkautta kattoripustuksena. Siten ne saa-
daan helpommin suunnattua kuuntelutilaan eivätkä ne estä soitto-
tilassa kulkemista. Tolpan nokassa keikkuvat kaiuttimet ovat myös 
työturvallisuusriski.

  On suositeltavaa käyttää matalien taajuuksien toistoon erillistä kai-
utinta (subwoofer), jotta esimerkiksi sähkörumpujen bassorummun 
alataajuudet saadaan toistettua riittävästi. Samalla helpotetaan kes-
ki- ja ylätaajuuksien toistumista sekä äänenpaineen ja taajuuksien 
virittämistä tilaan sopiviksi. Luokan koko ja mittasuhteet ratkaisevat 
sen, tarvitaanko molemmille puolille (vasen/oikea) subwoofer vai 
riittääkö järjestelmään yksi.

Musisoinnin äänentoisto, musiikkiluokka 1 (ks. sivu 59): pääkaiuttimet (L/R) katossa ja subwoofer 
lavalla oikealla piilossa pianon takana. Kuva: Juha Unkari

2. Kuuntelua varten tarvitaan toinen kiinteä kaiutinjärjestelmä, joka sijoi-
tetaan projisoinnin eli valkokankaan tai älytaulun lähelle ja suunnataan 
luokkaan. Valtaosa musiikkitallenteista on edelleen stereofonista. Moni-
kanavaisuus tulee tällä hetkellä vastaan lähinnä elokuva- ja peliäänissä. 
Voi olla viisasta kuitenkin varautua monikanavaisuuden lisääntymiseen 
myös musiikkitallenteissa. 

 Pääkaiuttimiksi suunnitellaan lähtökohtaisesti stereopari (L/R), mutta 
varaukset 5.1-järjestelmälle (vasenetu/keski/oikeaetu/vasentaka/ 
oikeataka/subwoofer) rakennetaan vähintään kaapelointiin saakka.
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 Tallenteiden kuuntelussa subwoofer on tarpeellinen. Jotta pääkaiut-
timet voidaan ripustaa seinälle tai kattoon, on niiden oltava riittävän 
pienet. Silloin matalat taajuudet eivät toistu kunnolla. Mahdollisuuk-
sien mukaan voidaan käyttää live-äänen subwooferia, koska matali-
en taajuuksien suuntavaikutelma on heikko.

Jokainen kaiutin tarvitsee päätevahvistimen, ja tässä kohden on tehtävä 
ratkaisu aktiivisten ja passiivisten järjestelmien välillä. Aktiivikaiuttimissa 
vahvistimet on integroitu samaan koteloon kaiuttimen kanssa. Niiden 
etu on se, että opetustiloihin ei tarvitse varata äänieristettyä, tuuletetta-
vaa vahvistinkaappia. Erillisten päätevahvistimien ongelmana on usein 
lämpeneminen, jolloin tuuletuksesta syntyy myös meluongelma. Passii-
vikaiuttimet ovat kuitenkin kevyempiä ja siten helpompia ripustaa kat-
toon ja seinille.

 Vahvistinteho kaiutinta kohti riippuu tilan koosta, tilavuudesta ja 
akustiikasta. Musiikkiluokassa ei tarvita suuria äänenpaineita, mutta 
vahvistimet eivät saa olla myöskään teholtaan alimitoitettuja, jolloin 
ne käyvät koko ajan maksimitehon rajoilla. Silloin vahvistimien läm-
pökuorma ja häiriöherkkyys kasvaa sekä käyttöikä lyhenee.

 Aktiivikaiuttimien valintaa puoltaa sekin seikka, että korkeat ja 
keskitaajuudet (kattokaiuttimet L/R) tarvitsevat vähemmän vahvis-
tintehoa (kevyt) ja matalien taajuuksien suuritehoinen subwoofer 
voidaan sijoittaa lattialle.

Kuuntelun äänentoisto, 
musiikkiluokka 1 (ks. sivu 
59): pääkaiuttimet (L/R) 
katossa ja subwoofer on 
sama musisoinnin kanssa.. 
Kuva: Juha Unkari

Kuuntelun ja musisoinnin äänetoisto 
yhdessä, musiikkiluokka 2 (ks. sivu 
65). Kuva: Juha Unkari
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Kuuntelujärjestelmän virittäminen on oleellinen osa toimivaa äänentoistoa. 
Sitä suunniteltaessa tulee muistaa, että äänentoiston suuntia pitää voida 
monipuolisesti muunnella. Monikanavaisessa kaiutinjärjestelmässä, jollai-
nen musiikkiluokkaan selvästi muodostuu, on perusteltua ohjata kaiutti-
mia erillisellä monikanavaisella kaiutinprosessorilla. Tällainen järjestelmä 
on kuitenkin vaativa käyttää. Keskitetyllä, digitaalisella kaiutinohjauksella 
saadaan äänentoisto viritettyä eri kuuntelutilanteiden mukaan helpommin 
ja vaihtaminen tilanteesta toiseen on yksinkertaisempaa.

 Kaiutinjärjestelmän perustilanteiden valinta tulee suunnitella yksinker-
taiseksi käyttää.

 Kaiuttimien virittäminen tulee tehdä huolellisesti ja erilaiset äänentois-
ton tilanteet huomioon ottaen. Musiikinopetuksen työtavat määrittele-
vät nämä eri tilanteet. 

 Järjestelmän virittäminen kuuluu audiosuunnitelmaan. Se tehdään, kun 
luokka on kalustettu ja varustettu. Virityksen tulos dokumentoidaan. 

 Äänentoiston suunnan vaihtaminen tulee toteuttaa mahdollisimman 
yksinkertaisesti esimerkiksi erillisen kuunteluohjaimen avulla. 

Musiikkitallenteiden kuuntelun ja video/TVT-projisoinnin suuntaa tarvi-
taan myös luokassa tapahtuvissa äänitystilanteissa (luokkaäänitys). Äänitys-
järjestelmä on kuitenkin liitetty musisoinnin äänentoistoon, jolloin ohjaus 
tapahtuu sieltä. Äänityssession videokuva pitää voida projisoida nähtäväksi 
luokalle, joten äänen tulee kuulua kuvan suunnasta. 

Kuuntelun ja musisoinnin äänetoisto erikseen, mutta lähes samasta suunnasta (ks. kuvat sivu 9, 35 ja 
58) Kuuntelussa 5.1 järjestelmä. Kuva: Tapio Kukkula
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Äänentoiston ohjaus
Luokan äänentoiston ohjaus tulee suunni-
tella ja rakentaa siten, että kaikki oleelliset 
toiminnat ovat helposti ja nopeasti hallitta-
vissa. Eri laitteiden ja mikserin välillä ole-
vien kytkentöjen tulee olla pääsääntöisesti 
kiinteitä, mutta kuitenkin helposti muun-
neltavissa. Lähtökohta on, että yhdellä ää-
nimikserillä tulee voida hallita sekä mu-
sisointia että tallenteiden ja tietokoneen 
kuuntelua. Jos halutaan järjestää tallen-
teiden kuuntelun ohjaus myös erillisenä, 
tulee kytkennät päämikseriin suunnitella 
huolellisesti.

Live-äänen mikserin kuvausta on käyty läpi 
jo varustuksen laitteiden suunnittelun yh-
teydessä aiemmin (s. 44). Myös äänimikse-
rin mittojen ja opettajanpöydän suunnitte-
lun yhteys on selitetty aiemmin (s. 60). 

  Mikseri on musiikkiluokan audiojärjestelmän keskus. Siinä tulee olla 
riittävästi kanavia sekä sisääntuleville (input) äänilähteille että ulosläh-
teville (output) laitteille ja äänentoistoon. 

  Sisääntulevissa kanavissa tulee olla hyvälaatuiset mikrofonietuvahvis-
timet (gain), vähintään neljäalueinen, keskialueella puoliparametrinen 
taajuuskorjaus (eq), vähintään neljä apulähtöä (aux), panorointisäädin, 
soolo, vaimennus ja kanavan reitityksen kytkimet.

  Audiosuunnittelun yhteydessä määritellään tarkasti mikserin ominai-
suudet ja valitaan hankittava mikseri.

  Dynamiikka- ja efektiprosessorit määritetään valitun mikserin mukaan.
  Mikserin valinnassa on huomioitava äänittämisen reititys. Nykyisin 

useissa miksereissä on digitaalinen monikanavainen lähtöliitäntä 
(USB, FireWire, Rj45) ulkoiselle tallentimelle. Silloin ei tarvita erikseen 
äänikorttia tietokoneelle äänitettäessä. 

  Ääni- ja kuvatallenteiden kuuntelu voidaan ohjata myös luokan live-
mikserillä. Tuolloin täytyy olla selkeä ja helppo tapa vaihtaa äänen-
toiston suunta valkokankaan mukaiseksi eli tallenteiden kuuntelun 
suunnasta. 

  Audiosuunnittelussa ratkaistaan tallenteiden ohjaus. Siihen vaikuttavat 
tilojen käyttäjien valmiudet käyttää musiikinopetuksen äänentoistolait-
teita.

  Erillisen ohjauksen tapauksessa tulee ratkaista luokkaäänityksen ää-
nentoiston reititys myös tallenteiden kuunteluun.

Kuuntelun äänentoiston ohjaus erikseen. Tallen-
teille oma kaappi. Kuva: Tapio Kukkula
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Musisoinnin äänilähteet ovat soittimet ja  
laulumikrofonit.
  Sähkökitarat ja -basso eivät musiikki-

luokassa tarvitse erikseen äänentois-
ton apua kuuluakseen. Ne mikite-
tään tai muuten reititetään mikserille 
lähinnä äänitystilanteissa.

  Akustiset kitarat mikitetään tarvit-
taessa tai liitetään DI-boksin kautta 
mikserille.

  Kosketinsoittimet, joilla ei ole omia 
kaiuttimia, liitetään tarvittaessa DI-boksin kautta mikserille. DI-bok-
sista jaetaan signaali kosketinvahvistimelle lavamonitorointia varten. 
Sähköpianot, joissa on omat kaiuttimet, liitetään myös äänitystä varten 
mikserille.

  Sähkörummut liitetään DI-boksin kautta mikserille. Sähkörumpujen 
oma monitorointi on tärkeää tehdä riittävän selkeästi, jotta rumpalille 
syntyy kunnollinen kuva omasta soitosta. Monitorointi on kuitenkin 
syytä tuoda mikseriltä, jotta rumpalin saa mykistettyä tarvittaessa ko-
konaan. Se on opetuksen kannalta usein tarpeen.

  Laulumikrofonit laulajille. Laulu täytyy monitoroida takaisin ”lavalle” 
sekä laulajille itselleen että muille soittajille.

Erilaisten laitteiden määrä on huomattava:
  Tallenteiden kuuntelua varten hyvä CD-soitin, jossa on selkeä näyt-

tö ja yksinkertainen kaukosäädin. DVD-soitin videoiden katseluun ja 
DVD-audiolevyille. Muut soittimet musiikkiluokan tallennevarustuksen 
mukaan, esimerkiksi vinyylilevysoitin ja MiniDisc-soitin.

  Efektiprosessorit ovat myös äänilähteitä äänentoiston ketjussa.
  Tallennusvälineet: erilliset käsitallentimet tai monikanavainen tallen-

nin, joka on todennäköisesti luokan äänitysjärjestelmän kiinteä tallen-
nin. Useimmat käsitallentimet voidaan liittää tietokoneen USB-liitän-
tään, jolloin ne toistuvat tietokoneen kautta, tai mikserin analogiseen 
stereotuloon (esim. 2tr in). 

  Tietokoneet: 
– Opettajan työpisteessä tulee olla kaksi tietokonetta, jotka molem-

mat tulee liittää äänentoistoon: 1. koulun verkossa oleva kone ja 2. 
musiikinopetuksen kone, joka useimmiten toimii äänityksen tal-
lentimena, musiikkityöasemana (DAW). Musiikkityöasema tuodaan 

Äänilähteet
Musiikkiluokan äänilähteitä on käsitelty jo 
edellä jonkin verran. Tässä vielä tarkennus:

Äänijärjetelmän äänilähteitä ja proses-
soreita. Kuva: Juha Unkari
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mikserille joko erillisen äänikortin analogisten ulostulojen kautta tai 
suoraan mikserin digitaaliseen liitäntään, mikäli valitussa mikserissä 
on siihen valmius.

– Oppilaiden musiikkityöasemien reititys luokan äänentoistoon.

Monitorit eli tarkkailukaiuttimet
Musiikkiluokassa tarvitaan kahdenlaista tarkkailukuuntelua eli monitorointia. Ku-
ten edellä jo mainittiin, soittajat ja laulajat tarvitsevat soitto- ja laulutilaan omat 
kuuntelulinjat. Nämä yleensä tuodaan mikserin apulähdöistä (aux). Lisäksi tarvi-
taan opettajan työasemalle lähikenttäkuunteluun omat kaiuttimet. Tämä kuuntelu 
kytketään mikserin Control room- tai Monitor-liitäntöihin.

Sähkörumpalin kuuntelumonitori. Kuva: Juha Unkari

Muusikoiden kuuntelumonitorit jakautuvat seuraavasti:
  Kulmamonitorit: lattialle 

asetettavat kulmamonitorit 
palvelevat musiikkiluokan 
monitoroinnissa lähinnä lau-
lun kuuluvuutta muusikoille. 

  Kosketinvahvistimet toimivat 
kosketinsoittajille oman inst-
rumentin monitorina ja usein 
riittävät tarvittavaan ”lava-
äänentoistoon” myös muille 
muusikoille.

  Rumpalin kuuntelu, var-
sinkin kun kyse on sähkö-
rummuista, tulee järjestää 
siten, että rumpalilla on oma 
lähikaiutin (hotspot) tai kul-
mamonitori, johon tulee vain 
rumpalin oma monitorikana-
va (esim. rumpujen ääni ja 
laulua tarpeen mukaan).

Laulajien kuuntelumonitori. Kuva: Juha Unkari
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Äänitys
Musiikkiluokassa tulee olla äänitysjärjestelmä. Äänitysjärjestelmän käyttöä kutsu-
taan tässä oppaassa luokkaäänitykseksi. Omien tallenteiden tekemisen pedago-
ginen merkitys musiikin ja musisoinnin opiskelussa on kiistaton. Koulun mu-
siikkiteknologian välineillä tulee voida opettaa vähintään tallenneteknologian 
perusteet. Äänitysjärjestelmiä suunniteltaessa on lähdettävä musiikinopetuksen 
työtavoista sekä tarkkaan mietittävä käytettävissä olevat tilat, äänitystoiminnan 
osaamisen valmiudet, tarve ja käyttöaste. 

Musiikkiluokassa tulee olla vähintään live-tyyppinen moniraitainen äänitysjär-
jestelmä (viimeistään vuosiluokalta 5 eteenpäin) ja stereofoninen käsitallennin 
(koko yleissivistävä koulu). Luokkaäänitysjärjestelmän on kiinteästi liityttävä luo-
kan perusäänentoistolaitteisiin siten, että se voidaan ottaa käyttöön heti. Opetus-
tilanteissa musiikkiluokassa on vain vähän aikaa valmisteluun. Tallentamisen on 
tapahduttava oppitunnin puitteissa.

Tallennusväline on useimmiten tietokoneen äänitysohjelma. Tallennusta varten 
on syytä olla erillinen koulun ja opetustoimen verkosta erillään oleva tietokone 
(ks. edellä: DAW s. 47) tai erillinen moniraitatallennin. Erona aiemmin esiteltyyn 
musiikkityöasemaan on, että tässä tarvitaan monikanavainen sisääntulo (input).  

Musiikinopetuksen äänitysjärjestelmiin kannattaa hankkia ja varustaa kannettava 
tietokone, joka voidaan liittää sekä musiikkiluokan/tarkkaamon että juhlasalin/
esiintymistilojen äänentoistoon. Tällä tietokoneella voidaan äänittää esimerkiksi 
koulun konsertteja, juhlia tai näytelmiä sekä helpottaa musiikinopetuksen integ-
rointia muihin oppiaineisiin.

  Audiosuunnittelussa määritellään tallentimet ja laitteisto sekä niiden 
liittäminen luokan äänentoistojärjestelmään. Perusvarustukseen kuuluu 
käsitallennin ja moniraitatallennin.

  Tallennusvälineen sijoittelu (moniraitatallennus) määritellään muiden 
opettajanpöydän laitteiden sijoittelun yhteydessä, samoin kytkennät 
luokan muuhun TVT- ja projisointivarustukseen.

  Erillisten tallennukseen liittyvien laitteiden tarve (esim. erillinen mikro-
foni-etuvahvistin) määritellään tässä vaiheessa ja niille varataan paikka 
sekä kytkennät.

  Kuulokekuuntelu tarvitaan vähintään neljälle kuuntelulinjalle muusi-
koille ja yksi linja äänittäjälle. Näille täytyy suunnitella laitteet ja reititys. 

Moniraitatallennus opetustilanteissa ja tallennuksen edellyttämän laitteiston käyt-
tö vaativat hyvää osaamista. Audiosuunnittelun yhteydessä on varmistuttava siitä, 
että koululla on tarvittavat valmiudet suunnitellun järjestelmän käyttämiseen ja 
ylläpitoon. 
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Kiinteän kaapeloinnin TVT- ja audioliitännät. 
Kuva: Juha Unkari

Kaapelointi
Musiikin opetustilojen audiokaapelointi on sekä opetuksen että työturvallisuuden 
kannalta keskeinen suunnittelun alue. Irtokaapeleita on jo käsitelty varustuksen 
yhteydessä (ks s. X). Tässä suunnitteluvaiheessa keskitytään kiinteään kaapeloin-
tiin. Hyvin suunniteltu ja toteutettu kiinteä kaapelointi on toimivan audiojärjes-
telmän runko.

Kaapeloinnin suunnittelu liittyy tilankäytön suunnittelussa äänentoiston ja toimin-
nallisten suuntien ratkaisuihin, muun heikkovirran, lähinnä TVT/ICT-kaapeleiden 
sekä käyttövirran (230 V) reitteihin. Kaapelointia varten tulee suunnitella erilliset, 
häiriösuojatut reitit siten, että niiden huoltaminen on helppoa. Kaapelointia tu-
lee olla enemmän kuin suunniteltuja toimintoja (kaiutinvaraukset, mikrofoni- ja 
monitorilinjat jne.) työtapojen monipuolisuuden ja mahdollisten teknisten laajen-
nusten varalta.

Kaapelointi jakautuu audiokaapeleihin ja datakaapeleihin. Audiokaapelointi tar-
koittaa tässä analogista kaapelointia kaiutinjärjestelmälle ja musisointiin, ohja-
uksen laitteiden kaapelointia sekä audiokaapeliyhteyksiä muihin opetustiloihin. 
Datakaapelointi käsittää TVT-varustuksen kokonaiskaapeloinnin. Tämän lisäksi 
audio- ja esitystekniikkasuunnittelussa määräytyy käyttösähkön tarve ja kytkentä-
pisteet.

Kaikessa heikkovirran kaapeloinnissa on huomioitava kunnollinen suojaus ja  
häiriöetäisyydet!

Audioliitännät ja kaapelointi ohjauslaitteille.  
Kuva: Juha Unkari
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Audiokaapelointi

Kiinteä kaapelointi kaiuttimille:
  Aktiivikaiuttimille balansoitu, hyvin suojattu kaapeli kullekin kaiutti-

melle erikseen. Kaapelin tulee kulkea heikkovirralle varatussa eriste-
tyssä kourussa. Jos kaapelia joudutaan kuljettamaan rakenteissa, on 
reitti putkitettava. Liittimet valitaan laitteiden ja välijohtojen mukaan. 
Tukevat seinärasiat kaiutinpäässä, ja lähtö/ohjauspäässä muun kaape-
loinnin kanssa yhdenmukainen tukeva liitinrasia (esim. lähtö XLR3F ja 
kaiutin XLR3M). 

  Aktiivikaiuttimille tarvitaan lisäksi sähkösyöttö (230 V).
  Passiivikaiuttimille riittävän paksu hyvin eristetty johdin (min 1,5 

mm²). Hyvä kestävä liitin (esim. speakon) molemmissa päissä seinä-
rasiassa. Kaiutinpäässä liitin lähellä kaiutinta ja vahvistinpäässä yhdes-
sä muiden kaiutinlähtöjen liittimien kanssa.

Linjat luokassa:
  Musisoinnin suunnasta, joka on samalla pääkaiuttimien äänentoiston 

suunta, tuodaan kiinteä kaapelointi opettajanpöydän lähelle helposti 
huollettavissa kouruissa. 

  ”Lavalta” lähtevät signaalit: mikserille kaikilta soittimilta ja laulumikro-
foneilta. 

  Linjoja tulee olla enemmän kuin soittimia ja laulajia, jotta muuntelu on 
mahdollista. Liitinrasiat eri puolille soitto- ja laulutilaa. 

  Palaavat linjat monitoreille jaetaan niin ikään eri puolille. Aktiivi-sub-
wooferin linjan voi tuoda tätä reittiä (huom. sähkönsyöttö).

  Rasiat liittimille lähelle lattianrajaa (esim. kourun päälle n. 20 cm  
lattiasta. Kaksi rasiaa, rasia 1: 6XLR3F-lähtevät ja 2XLR3M-palaavat, 
rasia 2: 12XLR3F-lähtevät ja 4XLR3M-palaavat).

Ristikytkentä:
  Kiinteän kaapeloinnin toinen pää eli linjat opettajanpöydälle, mikse-

riin ja muille ohjauslaitteille tuodaan seinärasiaan lähelle opettajan-
pöytää.

  Harjoitustiloista ja mahdollisesta tarkkaamosta rakennetaan myös  
kaapelointi tähän yhteyteen. 

  Ristikytkentä tilojen välillä tulee suunnitella ja rakentaa selkeästi luo-
kan äänentoiston kanssa yhteensopivaksi ja helposti käsiteltäväksi.
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Audiokaapeloinnin suunnittelukuvat Jarmo Kuusela.
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Opettajanpöytä/mikseri ja muut laitteet
Luokan kiinteästä kaapeloinnista tuodaan linjat mikseriin ja muille laitteille. Vasta 
tämä kaapeloinnin vaihe yhdistää äänentoiston eri laitteet ja äänilähteet toisiin-
sa. Huolellinen laitteiston suunnittelu, sijoittaminen ja keskinäisten kytkentöjen 
suunnittelu on ratkaiseva audiosuunnittelun toimivuuden kannalta.

  Mikseriin tulevat linjat 
  • Soittimet ja laulumikrofonit

  Mikseristä lähtevät linjat
  • Kaiutinjärjestelmä
   – Kaiutinprosessointi ja taajuuskorjaimet
   – PA-kaiuttimet ja lavamonitorit

  Linjat laitteiden ja mikserin välillä

  Kuulokekuuntelun kytkennät
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Opettajanpöudän kytkennät: EI NÄIN! Kuva: Juha Ja näin! Kuva: Juha Unkari

Vaan näin! Kuva: Juha Unkari

Datakaapelointi
Musiikin opetustiloihin on syytä suunnitella vähintään mahdollisuus omaan sul-
jettuun dataverkkoon. Kaapelointi tehdään siten, että opettajan työpisteestä voi-
daan hallita oppilastyöasemia. Musiikinopetuksen opetustilaksi suunniteltava tie-
tokoneluokka on esitelty varustuksen suunnittelun yhteydessä ks. sivu 51). 
Kaapelointi normaalin verkkokaapeloinnin mukaan (esim. Cat6-kaapeli ja Rj45-
liitin).

Audiojärjestelmät käyttävät monenlaista digitaalista informaatioformaattia audio-
laitteiden välillä. Audiosuunnitelmassa on määriteltävä, miten laitteita yhdistetään 
ja mitä formaatteja käytetään. Näitä signaaleja voidaan kuljettaa monenlaisilla  
kaapeleilla.

  Audiosignaalit: AES/EBU, SPDIF, ADAT jne. käyttävät monia eri kaape-
liformaatteja valokuidusta koaksiaalikaapeliin.

  Aikakoodit: WordClock, MTC jne. ohjaavat eri laitteiden datavirran 
tahdistamista. Kaapeleina koaksiaali, USB, DIN5 jne.

  Ohjauskoodit: MIDI (Musical Instruments Digital Interface) on pää-
asiallinen musiikkikäytössä oleva laitteidenvälisen ohjauksen datafor-
maatti. Kaapeleina lähinnä DIN5 ja USB.
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Harjoitustilat

Äänentoisto
Erilliseen harjoitus-/bänditilaan tarvitaan oma äänentoisto. Harjoitustilojen äänen-
toisto suunnitellaan tilan käyttötarkoituksen mukaan yhdessä akustiikkasuunnit-
telun kanssa. Äänentoiston sijoittelu tulee suunnitella siten, että siinä korostuu 
soittajien oma kuuntelu. Musiikin perusvarustukseen kuuluu ainakin yksi liiku-
teltava äänentoistojärjestelmä kaapeleineen, telineineen ja kuljetuslaatikoineen. 
Tällaista laitteistoa voidaan käyttää bänditiloissa ja tiloissa, joissa ei ole omaa 
kiinteää äänentoistojärjestelmää. 

 Liikuteltava PA-järjestelmä on esitelty varustelun yhteydessä (ks. s. 42).

Äänitys
Harjoitus- ja bänditiloihin ei perusvarustuksessa ole tarvetta erikseen rakentaa 
omaa äänitysjärjestelmää. Näissä voidaan äänittää harjoitusäänityksiä esimerkiksi 
käsitallentimella. Harjoitustiloja tulee kuitenkin voida käyttää sekä luokka- että 
studioäänityksen soittotilana. Tuolloin tiloihin rakennetaan kiinteä kaapelointi 
musiikkiluokkaan tai tarkkaamoon.

Kaapelointi
Kiinteä kaapelointi rakennetaan harjoitus- ja bänditiloista musiikkiluokkaan, josta 
ne voidaan liittää ristikytkennän kautta luokkaäänitykseen tai studioäänitykseen 
tarkkaamoon, jos sellainen on.

  Linjojen määrä riippuu siitä, mitä tilassa on suunniteltu äänitettäväksi. 
  Lähtevien linjojen lisäksi paluulinjat kuuntelulle.
  Soolo tai soitinyhtye (esim. 6XLR3F-lähtevät ja 2XLR3M-palaavat) vai 

rumpusetti (esim. 12XLR3F-lähtevät ja 4XLR3M-palaavat).

Tarkkaamo ja studioäänitys
Studioäänitysjärjestelmän suunnit-
telu on vaativaa erikoissuunnit-
telua. Oppilaitoksiin ja kouluihin 
tehtävät studiot ja tarkkaamot ovat 
audioalan koulutuspisteitä. Nii-
den suunnittelu tulee aloittaa tar-
vekartoituksesta ja sen tuloksena 
syntyvästä vaatimus- ja valmius- 
tason määrittelystä. Studioiden 
ja tarkkaamon suunnitteluun on 
aina otettava mukaan alan erikois- Monikanavainen (5.1) kuuntelu studiossa. Kuva: Juha Unkari
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asiantuntija. Tässä kuvataan yleisesti studioäänittämi-
seen liittyvän tarkkaamon suunnittelua audiojärjestel- 
mien osalta.  

Äänentoisto
Tarkkaamon äänentoisto on enimmäkseen lähikent-
täkuuntelua ja kuulokekuuntelua. Siinä tulee sovel-
taa yleisiä studion äänentoiston periaatteita kuunte-
lupisteestä ja kaiutinpisteistä. Toinen äänentoiston 
linja tarkkaamosta on kuuntelulinjat soittotiloihin. 
Jos tarkkaamo on suuri, voidaan myös huomioida 
opetusryhmien kuuntelu tarkkaamossa. 

Tarkkaamon ristikytkentäpaneeli. 
Kuva: Juha Unkari

  Lähikenttämonitorit äänittäjälle (stereo L/R). Pienet kaiuttimet tarvitse-
vat tuekseen subwooferin alataajuuksien toistoon.

  Tarkkaamossa tulee olla valmius (kaapelointi) monikanavaiseen  
miksaukseen (5.1).

  Riippuen tilan koosta leveämpi kuuntelu muualle tarkkaamoon.

  Kuulokekuuntelu muusikoille ja äänitystiloihin on järjestettävä studio-
kuuntelun periaatteiden mukaan. 

  Talkback-toiminto (puheyhteys äänitystiloihin) on studion tärkeimpiä 
osa-alueita.

Studiotallennusjärjestelmät
Äänitysjärjestelmän taso ja laajuus täytyy suunnitella käyttöasteen, henkilökunnan 
koulutuksen ja muiden yhteistyötekijöiden näkökulmasta. 

Studion äänitysjärjestelmä koostuu äänitettävien audiosignaalien vahvistimista, 
niiden ohjaimesta tallentimen raidoille, tallentimesta ja audion prosessointilait-
teista. Mikrofonit ovat äänitystyön keskeinen osa. Niitä on jo jonkin verran listattu 
varustuksen suunnittelun yhteydessä (ks. sivut 43, 45 ja 46). Järjestelmän valin-
nassa on huomioitava opetuskäyttö. Perinteiset analogiset fyysiset laitteet ovat 
opetuksessa havainnollisempia kuin ohjelmistoversiot.

  Mikrofonivahvistimet: studiomikseriä/ohjainta valittaessa on kiinni-
tettävä erityisesti huomiota mikrofonietuvahvistimiin. Ne ovat avain 
hyvälaatuiseen audion tallentamiseen.

…
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  Studiomikseri/ohjain on valittava studion käyttötarkoituksen mukaan. 
Nykyaikaiset digitaaliset ohjaimet ovat toiminnoiltaan monipuolisia ja 
kooltaan kompakteja.

  Tallentimena käytetään nykyisin pääsääntöisesti tietokonetta ja siinä 
olevaa äänitysohjelmaa. Sellaisia on esitelty varustussuunnittelun yh-
teydessä (ks. s. 74). Muutkin mahdollisuudet kannattaa ottaa huomi-
oon suunnitteluvaiheessa.

  Prosessointia varten tarvitaan erilaisia dynamiikka- ja efektiproses-
soinnin välineitä. Analogiset peruslaitteet ovat opetuksen kannalta 
suotavia. Laitteiden ohjelmistoversiot, plug-in-sovellutukset ovat usein 
monipuolisempia ja edullisempia.

  Äänitysmikrofonit ja muut äänityksessä käytettävät varusteet on suun-
niteltava järjestelmän muun tason mukaan. Varustuksen yhteydessä on 
jo käyty niitä läpi (ks. s. 45).  

Kaapelointi ja ristikytkentä
Studiotarkkaamon kaapeloinnin suunnittelu on tehtävä studion varustuksen mu-
kaan. Kytkennät jakautuvat kiinteään kaapelointiin ja ristikytkentään. Ristikytken-
täpaneelien tulee olla lujatekoiset, hyvin sijoitetut ja merkinnöiltään selkeät. Risti-
kytkennässä on kaksi linjaa.

  Soittotiloista tulevat audiosignaalit pitää voida reitittää eri äänitystilan-
teissa oikeisiin laitteisiin ja tallentimen oikeille raidoille  
(esim. XLR3M n kpl).

  Lähdöt tarkkaamosta soittotiloihin (esim. XLR3F n kpl).

  Laitteiden kytkennät mikserin eri kanaville tulee kytkeä ristikytkennän 
kautta. Kytkennät tehdään symmetrisiksi. Normalisointi suunnitellaan 
laitteiden ja tarpeen mukaan.

Muunneltavuus 
Musiikin opetustilojen audiojärjestelmien suunnittelussa lähtökohtana on kiin-
teiden järjestelmien suunnittelu. Opetuksen työtavat ja varsinkin äänitystoiminta 
edellyttävät muuntuvaa järjestelmää. Pääasiallisesti tämä tarkoittaa ristikytkentää. 
Laitteiston siirtäminen esimerkiksi musiikkiluokasta esiintymistiloihin tulee ottaa 
huomioon suunnittelussa. Myös laitteiden huollot ja uusimiset edellyttävät sel-
keitä ja helposti muunneltavia kytkentöjä. Kaapeloinnissa on varauduttava sekä 
järjestelmän laajentamiseen että formaattien uusimiseen.   

Muunneltavuus liittyy myös TVT-laitteiden käyttöön. Musiikin opetustilojen TVT-
varustus on kiinteästi yhteydessä audiotekniikkaan. 
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Äänijärjestelmät ja TVT
TVT-laitteiden liittäminen musiikin opetustilojen audiojärjestelmiin on suunnitel-
tava huolellisesti. Kaikkien laitteiden on liityttävä samaan häiriöttömään käyt-
tösähkön ryhmäkeskukseen. Suunnittelussa on varmistettava, ettei käyttösähkö 
aiheuta häiriöitä audiosignaaliin. 

Musiikkiluokassa on kaksi ryhmää tietokoneita opetuksen käytössä. Musiikki-
työasemat ovat oma ryhmänsä ja koulun verkossa olevat hallinnointiin ja yleiseen 
koulutyöhön liittyvät koneet omansa. Näiden ryhmien kytkennät luokan audiojär-
jestelmiin tulee suunnitella käyttötarkoituksen mukaan.

TVT- ja visuaalinen projisointi
Musiikin opetustiloissa visuaalinen projisointi täytyy suunnitella tarpeen mukaan. 
Projisoinnin tarvetta on yleensä enemmän kuin tavallisessa opetustilassa. Proji-
sointia tarvitaan ainakin seuraaville laitteille:

  musiikkityöasemat: jos luokassa on useampia tietokoneita oppilaskäy-
tössä, on tärkeää, että kaikista on mahdollisuus projisoida videokuvaa

  koulun verkossa oleva tietokone 

  dokumenttikamerat; kiinteään projisointiin ja liikuteltavalle kameralle

  DVD-soitin

  erillinen kannettava tietokone.

Esitysvalojärjestelmät
Musiikin opetustilojen valaistusjärjestelmissä on otettava huomioon erilaisten 
toimintojen sijoittuminen tilaan. Opetuksen työtavat määrittelevät valaistuksen 
tarpeen. Normaalin valaistuksen sähkösuunnittelun puitteissa voidaan toteuttaa 
perusvalaistuksen tarpeet ja esimerkiksi himmennettävien linjojen avulla esiin-
tymistilanteiden valaisu. Varsinaisen teatterivalaistusjärjestelmän rakentaminen 
musiikkiluokkaan ei kuulu perusvarustamisen piiriin. On tärkeää, että esiintymis-
tilaksi suunniteltu alue voidaan valaista erikseen.

Huolto, ylläpito ja koulutus
Audio- ja esitystekniikkasuunnitteluun kuuluu myös huolto- ja ylläpitosuunnitel-
man tekeminen (ks. Varustussuunnittelu). Suunnitelmassa määritellään, kenelle 
huoltovastuu kuuluu ja mitä ylläpitoon kuuluu. Samalla kirjataan, kuka huollot 
voi suorittaa ja miten ne kirjataan.

Kaapelireittejä suunniteltaessa on otettava huomioon myös huollon mahdolli-
suus. Laitteiden kytkennät tulee suunnitella siten, että erillisten laitteiden (paitsi 
mikserin ja päätevahvistimien tai aktiivikaiuttimien) huolto ei estä järjestelmän 
käyttämistä.
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Edellä kuvatun kaltaiset teknologiset järjestelmät edellyttävät hyvää osaamista ja 
perehtyneisyyttä laitteiden pedagogiseen käyttöön. Suunnitelmaa tehtäessä on 
varmistuttava siitä, että koulu ja koulutuksen järjestäjä (kunta) ovat tietoisia lait-
teiden käyttämisen edellyttämistä vaatimuksista ja voivat järjestää tarvittavan tuen 
ja ylläpitokoulutuksen opetus- ja huoltohenkilökunnalle.

2.3.5   lVis-suunnittelu
Lämmitys, vesi ja viemärit
Musiikin opetustiloissa säilytetään paljon soittimia. Osa soittimista on puisia (akus-
tinen piano ja kitarat, rummut jne.) ja vaatii tasaisen lämpötilan lisäksi tasaisen 
ilmankosteuden (40–60 %). Sähkösoittimet puolestaan viihtyvät kuivassa. Etenkin 
varastotiloissa, joissa soittimia säilytetään 
myös lomakausien ajan, tulee huolehtia riittävästä ilmankosteudesta. 

Lämmitysjärjestelmän suunnittelussa tulee ottaa huomioon äänettömyyden, akus-
tiikan ja ääneneristyksen vaatimukset. On suositeltavaa pyrkiä muuhun kuin vesi-
kiertolämmitykseen, sillä vesikiertolämmityksen ääneneristys on huono. Jos kui-
tenkin päädytään vesikiertolämmitykseen, varmistetaan jo suunnitteluvaiheessa, 
että sen melutaso on mahdollisimman hiljainen. Jälkeenpäin meluhaittoja on vai-
keampi korjata. (Ks. akustiikkasuunnittelu)

Käyttövesiputkistojen sijoittamisessa huomioidaan akustiikan ja ääneneristyksen 
vaatimukset. Käsienpesupisteitä tarvitaan musiikin opetustiloissa ainakin luokka-
tilassa ja musiikkivälineiden huoltopisteen yhteydessä. 

Viemärilinjat varmistetaan muun ääneneristyksen suunnittelun yhteydessä.

Ilmastointisuunnittelu
Musiikin opetustilojen ilmastointi suunnitellaan opetuksen toiminnallisuuden ja 
runsaan vahvistinlaitteiston tarpeiden mukaan. Soittaminen ja liikkuminen tuotta-
vat enemmän lämpöä kuin opetus-
tilanne, jossa ei liikuta. Ilmastoinnin 
tehoa on voitava muuttaa opetus-
tiloista käsin tarpeen mukaan. Il-
manvaihdon maksimi tulee olla mi-
toitettu suurimman opetusryhmän 
koon mukaan (esim. kuoroharjoi-
tukset). Laitteiden tuottama lämpö 
tulee ottaa huomioon ilmastoinnin 
suunnittelussa.

Musiikin opetustilat suunnitellaan 
ilmatiiviiksi huonetiloiksi. Korvaus-
ilma on tuotava aina koneellisen il-
mastoinnin kautta.

Ilmastointikanavat tarvitsevat ääneneristystä. Kuva: Juha 
Unkari
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Koneet ja kanavat
Ilmastointikoneet tulee sijoittaa opetustilojen ulkopuolelle. Ilmastointikanavien 
ääneneristys ja eristykset koteloissa suunnitellaan yhdessä akustiikkasuunnittelun 
kanssa. Tulo- ja poistoilmaventtiilit tulee suunnitella mahdollisimman äänettömiksi.

Musiikin opetustiloihin ei tule suunnitella muiden tilojen ilmastointikanavien 
kauttakulkua.

Äänenpaineet
Musiikinopetuksessa syntyy huomattavasti enemmän äänenpainetta kuin ope-
tustiloissa yleensä. Tulo- ja poistoilman kanavien ääneneristys tilojen välillä on 
suunniteltava hyvin. Ilmastoinnin suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huo-
miota myös ilmastoinnin tuottamiin äänenpaineisiin opetustiloissa. Musiikin esi-
tystilanteissa, äänityksissä ja kuuntelussa taustamelun äänenpaineet tulee saada 
mahdollisimman pieniksi. 

Ilmastoinnin meluarvoja suunniteltaessa pitää ottaa huomioon, että musiikin 
opetustilat toimivat myös äänitystiloina. Tarkkaamon ilmastoinnin suunnittelussa 
noudatetaan studiotarkkaamon suunnitteluohjeita.  

Ohjaus
Musiikin opetustilojen ilmastointi, sen valvonta ja ohjaus liitetään koulun ilmas-
tointijärjestelmään. Ilmastoinnin ohjaukseen tulee kuitenkin voida vaikuttaa myös 
opetustiloista käsin. Säätömahdollisuudessa tulee ottaa huomioon erikokoiset 
opetusryhmät sekä esitys- ja äänitystilanteet.

Sähkösuunnittelu
Musiikin opetustilojen sähkösuunnittelussa tulee ottaa huomioon audiolaitteiden 
sähkönkulutus, häiriötön virransyöttö, ryhmittelyt ja kytkentäpisteet opetustilan 
toiminnallisen suunnitelman mukaan. Läpivienneissä tulee noudattaa akustiikka-
suunnittelun ääneneristyksen vaatimuksia. Heikkovirran ja vahvavirran kaapeleil-
le tehdään erilliset läpiviennit. Audio- ja muu heikkovirtakaapelit, reitit, kourut 
ja kotelointi kuuluvat sähkösuunnittelun alueeseen. Valaistuksen sijoittaminen ja 
ohjauskytkinten paikat suunnitellaan yhdessä tilojen toiminnan ja sisustussuun-
nittelun kanssa.

Musiikin opetustiloille tulee tehdä oma ryhmäkeskus. Parhaassa tapauksessa 
ryhmäkeskukselle saadaan oma erillinen nousu mahdollisimman etäälle koulun 
isoista koneista, kuten hisseistä, kylmäkoneista, teknisen työn koneista ja ilmas-
tointikoneista.

Musiikin opetustiloissa tulee olla oma häiriötön sähkönsyöttö kaikille audiolait-
teille. TVT-sähköä ja audiosähköä yhdistetään audio- ja TVT-laitteiden välisissä 
kytkennöissä, joten on huolehdittava, ettei synny vaihe-eroa, joka ilmenee häiriöi-
nä äänessä. Mieluiten syöttö samasta ryhmästä. 
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Heikkovirta 
ja käyttö-
sähkö selvästi 
erillään. Kuva: 
Juha Unkari

Audiosähkön 
kytkin ja kouruja 
riittävästi. Kuva: 
Juha Unkari

Audiokaapeloinnin suunnittelu on käsitelty audio- ja esitystekniikan suunnittelun 
yhteydessä. Audiojärjestelmien heikkovirran ja käyttösähkön kaapeleille suun-
nitellaan erilliset kourut (esim. kaksiosaiset metallikourut). Kaapelikourut suun-
nitellaan siten, että niissä on riittävästi tilaa sekä käyttösähkön kaapeleille että 
audiokaapeleille.

Äänisähkö
Ääni- eli audiosähköllä tarkoitetaan audiosuunnittelun mukaista musiikinope-
tuksessa käytettävien sähkölaitteiden sähkönsyöttöä. Kaikissa tiloissa suunnittelu 
tehdään yhdessä opetuksen toiminnallisen määrittelyn sekä akustiikka- ja audio-
suunnittelun mukaan. Pistorasioiden sijoittamisessa noudatetaan audiosuunnitte-
lun ja toiminnan sijoittumisen määrittämiä pisteitä. Näitä pisteitä ovat

Audioliitännät ja audiosähkön pistorasiat. Kuva: Juha Unkari
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Jokaiseen opetustilaan asennetaan kytkin, jolla saa katkaistua kaikkiin kyseisessä 
tilassa oleviin audiopistorasioihin johdetun sähkön. Kytkimellä ohjataan häiriö-
töntä relettä, jonka kautta äänisähkön pistorasioita ohjataan. Kytkimen sijoitus 
suunnitellaan audiosuunnittelun yhteydessä.

Äänisähkön pistorasioissa on suositeltavaa käyttää häiriösuojattua kaapelia (esim. 
EKLK).

Ääni- eli audiosähkön pistorasiat tulee merkitä selkeästi. Kytkin merkintään sa-
malla merkinnällä. 

Valaistus
Musiikin opetustilojen valaistus suunnitellaan pedagogisen tarvekartoituksen 
pohjalta yhdessä audiosuunnittelun ja sisustussuunnittelun kanssa. Valaistussuun-
nitelmassa huomioidaan opetustilan toiminnalliset valaistuksen tarpeet. Hyvin 
suunniteltu valaistus vaikuttaa merkittävästi tilojen toiminnallisuuteen ja viihtyi-
syyteen. 

Valaisimien tulee olla äänettömiä. Valaisimet on upotettava katto- tai seinäraken-
teisiin aina kun se vain on mahdollista. Pinta-asennuksissa käytetään valaisimia, 
jotka eivät resonoi, vaikka äänenpaine olisi kova. 

Musiikkiluokka (pääopetustila) 

  kaiutinjärjestelmä: pääkaiuttimet, niiden prosessointilaitteet ja vahvisti-
met

  opetustilan musisoinnin pisteet: sähkösoittimet, soitinvahvistimet ja 
lattiakaiuttimet

  opettajanpöydän/audiolaitteiden ohjaus- ja muokkauslaitteiden  
pisteet: mikseri, muokkauslaitteet ja tallentimet

  kuuntelun äänilähteet: tietokoneet, CD- ja DVD-soittimet, kannettavat 
Mp3-soittimet yms.

  TVT-laitteiden sähkönsyöttö (suunnitellaan yhteensopivaksi audio-
sähkön kanssa).

  Valaistuksen ryhmittely jaetaan esiintymistilan ja luokkatilan mukaan. 

  Projisoinnin tarpeet huomioidaan myös valaistuksen ryhmittämisessä. 

  Valoa himmentävien kytkinten käyttö lisää valaisun mahdollisuuksia 
erilaisissa opetustilanteissa. Tässä noudatetaan opetuksen työtapojen 
määrittelyä

  Valaisimet eivät saa resonoida, vaikka äänenpaine olisi voimakas.
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Harjoitus- ja bänditilat

 Valaistuksen ryhmittely ja valaisimet suunnitellaan tilan käyttötarkoi-
tuksen mukaan. 

 Bänditiloissa on erityisesti otettava huomioon voimakkaat äänenpai-
neet tilassa ja valaisinten resonointiherkkyys.

  Tarkkaamon valaistus suunnitellaan huolellisesti tilan suunnittelun 
kanssa. Viihtyisyys ja toiminnallisuus ovat avainsanoja. 

  Himmentämisen mahdollisuus ja valaistuksen ryhmittely suunnitellaan 
toimintojen mukaan.

  Valaisimet eivät saa resonoida, vaikka äänenpaine olisi voimakas.

Tarkkaamo

Varastot

 Varaston valaistuksessa on otettava huomioon mahdollisuus käyttää ti-
laa harjoitustilana.

 Varastoon sijoitetaan soitinten ja laitteiden huoltopiste. Huoltopisteen 
valaistus tulee myös suunnitella (esimerkiksi sopiva kohdevalo).

Ilmastointikoneet
Musiikin opetustilojen ilmastointikoneet on sijoitettava opetustilojen ulkopuolel-
le. Niiden tarvitsema sähkönsyöttö ja varsinkin taajuusmuuntajat on erotettava 
opetustilojen käyttösähköstä huolellisesti. 

Turvallisuus
Musiikinopetuksessa on käytössä enemmän sähkölaitteita kuin normaalissa ope-
tustoiminnassa. Musiikin opetustiloissa on kartoitettava turvallisuustekijät eri toi-
mintojen ja varustuksen mukaan. Sähkölaitteiden sijoittelun ja määrän mukaan 
suunnitellaan myös jatkojohtojen tarve. Tarvittavat johdot ja niiden turvallisuus 
määritellään sähkösuunnitelmassa.
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2.4   Musiikin opetustilojen tilaamisessa huomioon  
 otettavia asioita
 Ville Kervinen, Miro Mantere ja Juha Unkari

Musiikinopetuksen työtapojen ja varustuksen kartoitus suunnittelun lähtökohtana
Tämän oppaan tavoitteena on antaa koulurakentamisen tilaajalle välineitä mu-
siikinopetuksen työtapojen ja varustuksen kartoittamiseen, suunnitteluun ja ra-
kentamisen tai peruskorjaustyön toteuttamiseen. Tarkoitus on myös selkeyttää 
musiikin opetustilojen suunnittelun erikoistarpeita ja siten määritellä tarvittavan 
erikoissuunnittelun tilaaminen. Tässä tarvitaan musiikinopetuksen asiantuntijoi-
den, suunnittelijoiden ja tilaajien yhteistyötä. On löydettävä yhteinen kieli, jol-
la tarpeet ja suunnitelmat saadaan toteutumaan tarkoitusta vastaavalla tavalla. 
Opetussuunnitelmien tavoitteet on osattava ilmaista suunnittelun ja rakentamisen 
kielellä. 

Eri suunnittelunalojen yhteistyö on musiikin opetustilojen onnistuneen toteutuk-
sen edellytys. Audiosuunnittelu on uusi hankesuunnitteluun sisällytettävä suun-
nittelun alue. Se liittyy kiinteimmin varustukseen, akustiikkaan ja sähkösuun-
nitteluun. Sen tavoitteena on varmistaa musiikin opetustilojen monipuolisen ja 
vaativan musiikkiteknologisen varustuksen toimivuus. Audiosuunnitteluun liitty-
vän äänijärjestelmien varustuksen suunnittelussa joudutaan myös tarkentamaan 
hankesuunnitelmaan ja rakennusurakkaan kuuluvien alueiden rajapintoja. 
Tilaajan kannalta on tärkeää, että musiikin opetustilat suunnitellaan ja rakenne-
taan vastaamaan opetuksen tarpeita sekä palvelemaan koko kouluyhteisön kult-
tuurikasvatuksen tavoitteita musiikin keinoin. 

Oppaassa kuvatut musiikin opetustilojen suunnitteluun vaikuttavat pääperiaatteet 
tarvitsevat vielä toimintamallin, jossa koulurakentamisen tilaajat ottavat tässä ku-
vatut musiikin opetustilojen suunnittelun periaatteet käyttöön. Yhteisten toiminta-
mallien syntyminen edellyttää valtakunnallista verkostoitumista ja hyvien käytän-
teiden jakamisen kanavia. Yhteistyöllä voimme löytää sopivia suunnittelijoita ja 
rakentajia musiikinopetuksen vaatimaan erikoissuunnitteluun ja rakentamiseen. 

2.4.1  Musiikin opetustilat osana kokonaissuunnittelua 

Tilaohjelma
Musiikin opetustilojen aseman tarkentaminen koulun tilaohjelmassa on tämän 
ohjeen keskeisiä tavoitteita. Musiikinopetuksen työtapojen, varustuksen ja tekno-
logian tarpeen kartoittaminen asetetaan suunnittelun lähtökohdaksi. Musiikkiluo-
kan lisäksi tilaohjelmassa tulee ottaa huomioon harjoitus- ja varastotilojen tarve. 
Äänitys- ja studiotoiminnan laajuus ratkaisee, rakennetaanko tarkkaamoa vai ei. 
Tarvekartoitus tehdään opetuksen tarpeista käsin ja koulun painotukset huomioon  
ottaen. 
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Opetustilojen sijoittuminen koulurakennuksessa on harkittava tarkkaan. Musiikin 
opetustilojen tulee linkittyä koulun esiintymistiloihin. Sijoittumisessa tulee huomi-
oida myös työturvallisuustekijät muun muassa kaapelointien ja kuljetusteiden eli 
”roudausreittien” osalta. Yhteinen varastotila esitystilojen kanssa on hyvä tavoite 
myös peruskorjauskohteissa. Musiikin opetus- ja harjoittelutiloja sijoitettaessa on 
otettava huomioon myös ääneneristyksen vaatimukset.

Musiikin opetustilojen on oltava riittävän suuria, jotta tilojen akustiikkasuunnit-
telu voidaan tehdä opetuksen vaatimalla tasolla. Huoneakustiikan vaatimuksiin 
musiikin opetuksessa kuuluu myös se, että tilat ovat tarpeeksi korkeita. Sekä 
akustiikka- että audiosuunnittelun vaatimukset tulee ottaa huomioon jo suunnit-
telun alkuvaiheessa. Runsaasti tilaa tarvitaan myös siksi, että musiikinopetukseen 
kuuluu varsin suuri määrä erilaisia varusteita. 

Erillisten tilojen määrä perustuu pedagogiseen tarvekartoitukseen. Kartoituksessa 
on otettava lähtökohdaksi koulun musiikinopetuksen opetussuunnitelman tavoit-
teet. Tilojen määrän lähtökohtana ovat musiikinopetuksen määrän lisäksi työta-
pojen asettamat vaatimukset ja koulun kulttuuripainotukset. On myös huomatta-
va, että tarvitaan akustisesti erilaisia opetustiloja. 

Koulun toimintakulttuurin ja musiikinopetuksen painotus on selvitettävä tilaoh-
jelmaa laadittaessa. Käyttöasteen kartoituksessa on otettava huomioon musiikin 
oppituntien määrän lisäksi koulun yleisen musiikkitoiminnan ja huollon tarpeet 
sekä mahdolliset yhteistyökuviot muiden tilojen käyttäjien kanssa. Koulun bändi- 
ja kuorotoiminta tulee ottaa huomioon tilojen mitoituksesta päätettäessä.

Koulurakentamisen säädökset, ohjeet ja käytännöt
Koulurakentamista koskevat yleiset rakentamista koskevat määräykset, ja sitä oh-
jaavat erilaiset oppaat, ohjeet, tutkimukset ja käytännöt. Musiikin opetustilojen 
suunnittelua koskevaa keskitettyä ohjeistusta ei tähän saakka ole ollut. Eri suun-
nittelualueiden oppaissa, kuten akustiikkasuunnittelun oppaissa, musiikin ope-
tustiloja on käsitelty. Tämä musiikin opetustilojen suunnitteluopas on laadittu 
siten, että koulurakentamisen hankesuunnittelutyö saadaan vastaamaan nykyai-
kaisen musiikinopetuksen tarpeita. Samalla pyritään varautumaan tulevien vuosi-
kymmenien haasteisiin. 

Musiikin opetustilojen suunnittelussa on otettava huomioon erikoissuunnittelun 
alueita, jotka ovat erilaisia kuin muussa koulusuunnittelussa. Toisaalta yhtäläisyys 
musiikin opetustilojen audiosuunnittelun ja esiintymis- sekä juhlatilojen esitystek-
niikkasuunnittelun välillä korostuu.

Akustiikka- ja audiosuunnittelu ovat alueita, joiden suunnittelun tärkeyttä tässä 
oppaassa korostetaan. Niiden vaikutus opetustilojen toimivuuteen on keskeistä. 
Akustiikkasuunnittelusta on olemassa enemmän ohjeita ja käytännön esimerkkejä 
kuin audiosuunnittelusta. Audiojärjestelmien suunnittelussa on vaikeutena ollut 
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myös se, että musiikin opetustilojen äänentoiston laitteet usein rajautuvat hanke-
suunnittelun ulkopuolelle. Varsinkin musiikinopetuksen teknologiset vaatimukset 
eivät ole tulleet aiemmissa koulurakentamisen ohjeissa esille sillä tasolla kuin 
musiikinopetuksen sisällöt ja työtavat edellyttävät.

Eri kuntien käytännöt koulujen musiikinopetustilojen rakentamisessa ovat vaih-
delleet paljon. Vaihtelua on myös kuntien eri koulujen välillä. Yleisesti voidaan 
sanoa, että yhteisen ohjeistuksen puuttuessa hankkeita on toteutettu eri paikoissa 
hyvinkin eri tavoin. Musiikin opetustilojen onnistunut suunnittelu on edellyttänyt, 
että erikoissuunnitteluun on osattu panostaa. Tämän ohjeen tavoitteena onkin 
saada vakiinnutettua valtakunnalliset musiikin opetustilojen erikoissuunnittelun 
periaatteet ja tuoda esiin hyviä käytäntöjä. 

Kunnan sisällä on hyvä laatia musiikin opetustilojen rakentamisen, peruskorjauk-
sen ja varustamisen yleissuunnitelma. Tähän suunnitelmaan tulee sisällyttää myös 
yhtenäinen huollon ja ylläpidon suunnitelma. Opetus- ja huoltohenkilökunnan 
täydennys- ja jatkokoulutus on hyvä suunnitella samalla.

2.4.2  käyttöasteeseen vaikuttavat tekijät
Musiikin opetustilojen käyttöasteen määrittämisessä täytyy opetustuntien lisäksi 
selvittää musiikin asema kouluyhteisössä. Musiikin opetustilojen käyttöasteeseen 
vaikuttavat vahvasti muutkin tekijät kuin pakollisten oppituntien määrä. Musiikin-
opetus kytkeytyy koko koulun toimintakulttuuriin, ja koulut tekevät usein mui-
den musiikkialan toimijoiden kanssa. 

Tuntimäärät ja ryhmäkoot 
Musiikinopetuksen tuntimäärät koostuvat kaikille yhteisestä opetuksesta ja va-
linnaisista (perusopetus) sekä pakollisista syventävistä ja soveltavista kursseista 
(lukiokoulutus). Näiden määrää ohjaillaan valtakunnallisella tuntijaolla. Kunnilla 
ja kouluilla on myös mahdollisuus ylittää minimit varsinkin taide- ja taitoaineissa. 
Tätä opasta kirjoitettaessa perusopetuksen tuntijako on muutoksen alla. Painei-
ta taide- ja taitoaineiden aseman vahvistamiseen on olemassa. Tämä tarkoittaa 
todennäköisesti sekä kaikille yhteisen opetuksen lisäämistä että musiikin merki-
tyksen korostamista koulun toimintakulttuurissa. Koulun tulee varautua musiikin 
opetustilojen tarpeen ja käyttöasteen kasvamiseen jatkossa.

Opetuksen ryhmäkokoja ei ole musiikin kohdalla säädetty. Tässä oppaassa on 
lähdetty musiikin opetussuunnitelman tavoitteiden ja opetuksen työtapojen aset-
tamista ryhmäkoon vaatimuksista. Sopiva ryhmäkoko on vuorovaikutuksessa 
myös opetustilan koon ja varustuksen kanssa. Opetuksen työtavat ja tavoitteet 
määrittävät tavoitteellisen ryhmäkoon. Yhtyemusisoinnin ohjaus edellyttää varsin 
pieniä ryhmäkokoja tai useamman opetustilan yhtäaikaista käyttöä. Yhteislaulu 
ja musiikin kuuntelu on mahdollista toteuttaa myös isommissa ryhmissä ja isom-
massa tilassa. 
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Opetussuunnitelmien tavoitteisiin on kirjattu oppilaan henkilökohtaisen musiik-
kisuhteen ja persoonallisuuden kehittymisen tukeminen. Tämä edellyttää vaihte-
levia opetustilanteita ja mahdollisuutta toimia pienissäkin ryhmissä. Musiikinope-
tuksen tavoitteisiin liittyy myös oppilaan oman oppimisen monimuotoisuuden 
mahdollistaminen. Musiikin oppimisprosessissa turvallisella ja viihtyisällä oppi-
misympäristöllä on suuri merkitys. 

Musiikin opetustilojen mitoituksessa on otettava huomioon nämä opetuksen 
keskeiset sisällöt ja tavoitteet. Pelkkä tuntimäärien laskeminen ei takaa musiikin 
opetussuunnitelmien tavoitteiden mukaisten opetustilojen toteutumista. Tälle ti-
lantarpeen ja opetuksen tavoitteiden keskinäiselle määrittelylle ei vielä ole las-
kennallisia tunnuslukuja, joten se täytyy toistaiseksi tehdä hankekohtaisesti ope-
tuksen tarpeiden ja tilaohjelman puitteiden vuorovaikutuksessa.

Koulun musiikinopetus osana lasten ja nuorten osallisuuden ja harrastuneisuuden 
tukemista
Pedagogisen tarvekartoituksen tärkeä alue on musiikinopetuksen merkityksen 
kuvaaminen koulun yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentajana. Musiikki osallis-
taa ihmisiä, se on sosiaalisuuden kehittäjä, jonka vaikutus koulun toimintaan nä-
kyy muuallakin kuin pelkästään musiikin oppitunneilla. Toimiva ja asiantunteva 
musiikinopetus näkyy koko koulun yhtenäisyyttä kehittävänä tekijänä. Musiikin 
opetustilojen tehtävä on luoda musiikillisen toiminnan puitteet ja siten tukea yh-
tenäisen ja yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittymistä. Musiikin tarve koulun 
yhteisissä tilaisuuksissa ja omissa konserteissa lisää opetustilojen käyttötarvetta 
yli oppituntien määrän. 

Musiikki on lasten ja nuorten tärkeä harrastus. Koulun tehtävänä on tukea ja vah-
vistaa tätä harrastusta. Erilaiset musiikkikerhot ja oppilaiden omat harjoitusvuorot 
lisäävät musiikkiluokkien käyttöä huomattavasti. Tällainen toiminta näyttää vain 
lisääntyvän. Koulurakentamisessa on syytä varautua musiikinopetustilojen käytön 
kasvuun. 

Yhteistyö muiden musiikkialan toimijoiden ja oppilaitosten kanssa
Koulujen musiikinopetustilojen varustus ja valmiudet on suunniteltava siten, että 
ne tukevat tarvittaessa myös muiden musiikkikasvatusalan toimijoiden työtä. Esi-
merkiksi musiikkioppilaitosten teknologiaopetuksen ja koulujen musiikkitekno-
logian opetuksen tavoitteet ja välineet ovat samat. Yhtenäiset varustuksen lin-
jaukset antavat pohjan hedelmälliselle yhteistyölle ja tukevat lasten ja nuorten 
musiikkikasvatuksen yhtenevää linjaa oppilaitosten välillä.

2.4.3  erikoisluokan suunnittelun vaatimukset ja edellytykset

Musiikin opetustilojen suunnittelu on erikoisopetustilojen suunnittelua. Aiemmin 
kuvatut opetuksen työtavat ja opetustilojen varustus ovat suunnittelun lähtökohta. 
Soivan musiikin opetus on hyvin erilaista kuin tavallisessa opetustilassa tapahtuva 
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toiminta. Runsaan varustuksen myötä tavanomaiset tilankäytön tunnusluvut eivät 
päde musiikin opetustiloihin. Erikoistilan suunnittelu vaikuttaa kaikkeen suunnit-
teluun. Erikoistilan suunnittelun vaikutukset tulee akustiikka-, audio- ja varustus-
suunnittelun lisäksi ottaa huomioon esimerkiksi myös LVIS-suunnittelussa.

Hankesuunnittelu 
Hankesuunnittelun luonnosvaiheessa tulee määritellä työtapojen mukaiset, pe-
dagogisessa kartoituksessa määritellyt toiminnan sijoituspaikat sekä varustuksen 
sijoituksen, määrän ja luonteen mukaiset säilytyksen ja varastoinnin tekijät. Huo-
neakustiikan ja ääneneristyksen vaatimukset sekä tilojen muodon että rakentei-
den suhteen tulee ottaa huomioon jo tässä vaiheessa. Hankkeen alussa tapahtuva 
suunnittelun tarvekartoitus ja suunnitelmaluonnos on tärkeä tehdä tässä oppaassa 
kuvattujen periaatteiden mukaan. Silloin saadaan laskettua musiikin opetustilojen 
kustannukset ja urakoinnin alueet alusta saakka oikeassa mittasuhteessa.

Musiikin opetustilojen kiinteät äänentoistojärjestelmät vaativat hankesuunnittelun 
rajojen tarkistamista. Vaikka tarvittavia laitteita ei saataisi mahtumaan urakkaan, 
on niiden suunnittelu tehtävä yhdessä tilojen suunnittelun kanssa. Tätä on käsi-
telty tarkemmin audiosuunnittelun yhteydessä.

Erikoissuunnittelun tilaaminen
Musiikinopetuksen pedagogisen tarve- ja työtapakartoituksen yhteydessä määri-
tellään kunkin hankkeen konkreettiset tavoitteet erikoissuunnittelulle. Irtaimisto 
ja varustus eivät yleensä kuulu rakennushankkeen piiriin, mutta ne vaikuttavat 
merkittävästi hankesuunnitteluun. Oikea tilojen ja varustuksen mitoitus sekä ope-
tuksen työtapojen kartoitus luovat pohjan onnistuneelle suunnittelulle.

Audiosuunnittelun ala on selkeästi musiikin esitystekniikan ja musiikkiteknologi-
an suunnittelijoiden aluetta. Tällaisen suunnittelun asiantuntijat ovat samoja, jotka 
suunnittelevat yleisesti musiikkitilojen esitys-, tallennus- ja äänentoistotekniikkaa. 

Akustiikkasuunnittelussa pätevät samat periaatteet kuin musiikkitilojen suunnitte-
lussa yleensä. Koulussa musiikin opetustilat ovat koulun oma ”musiikkitalo”, jossa 
tilojen akustiset ominaisuudet pitää valjastaa musiikin oppimiselle. Tämä koskee 
myös juhlasalien ja muiden koulun esiintymistilojen suunnittelua. 

Musiikkiluokan erikoistyön työselostusten laatiminen ja tarkistukset
Tarkat työselostukset erikoissuunnittelua vaativiin rakennekohtiin ovat välttämät-
tömät. Musiikin opetustilojen rakentamiseen liittyy siinä määrin erikoistyötä, että 
oikein etenevä työselostus on onnistuneen toteutuksen edellytys. Yhteistyö eri-
koissuunnittelijoiden ja muun suunnittelijaryhmän kesken on tärkeää, jotta työ-
vaiheet määritellään oikein. Työpiirustusten ja -selostusten laatimisessa tulee ottaa 
huomioon erikoissuunnittelun, kuten akustiikka- ja audiosuunnittelun, varaukset 
rakenteissa ja kaapeloinnissa. Työvaiheiden tarkastukset erikoissuunnittelun töi-
den osalta ennen seuraavaan työvaiheeseen siirtymistä on kirjattava selkeästi. 
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Akustiikkasuunnittelun alaiset työt tulee kirjata työselostukseen ja rakennekuviin 
siten, että ne voidaan toteuttaa myös normaalin rakentamisen yhteydessä asi-
aankuuluvalla tarkkuudella ja huolellisuudella. Työvaiheiden tarkistukset tulee 
määritellä huolellisesti, jotta voidaan varmistaa suunnitelman mukaiset sekä ra-
kenteisiin liittyvät työt että eristys- ja vaimennusmateriaalien määrät.

Ääni- eli audiojärjestelmien asentamisen työvaiheet (etenkin kaapeloinnin tarkis-
tukset) tulee kirjata huolellisesti. Erityisesti on huolehdittava tarkistuksista läpi-
vientien kohdalla. 

Kuva: Juha Unkari
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3   Rakentamisen vaiheet ja tilojen käyttöönotto
 Juha Unkari

Musiikin opetustilojen rakentaminen on erikoistilan rakentamista. Tässä oppaassa 
kuvattujen suunnittelun vaiheiden lisäksi tulee varsinaisen rakentamisen vaiheet 
määritellä huolellisesti. Suunnitteluun tulee sisällyttää tarkat erikoisrakentamista 
koskevat ohjeet. Samoin tulee määritellä tarkasti, kuka voi antaa neuvoja ja tar-
kennuksia rakennusaikana ilmenevissä kysymyksissä ja ongelmissa.

On tärkeää, että suunnittelussa mukana olevat musiikinopetuksen asiantuntijat 
ja tilojen tulevat käyttäjät pääsevät halutessaan tutustumaan ainakin akustoinnin 
ja audioasennusten työvaiheisiin yhdessä akustiikka- ja audiosuunnittelijoiden 
kanssa. Tämä helpottaa tilojen ylläpito- ja huoltosuunnitelmien tekemistä ja to-
teutumista. 

3.1   Rakentaminen ja valvonta 
Musiikin opetustilojen rakentamisessa on monia erikoisrakentamisen alueita. 
Urakkasopimuksissa on tarkoin määriteltävä, kenelle mikäkin työalue kuuluu ja 
miten rakentamista valvotaan ja kenellä mahdolliset rakennusaikaiset muutokset 
tulee hyväksytyttää.

Rakenteet ja akustiikka
Akustiikkasuunnitteluun liittyvien rakennustöiden valvontaan tulee kiinnittää eri-
tyistä huomiota. Tarkat ja selkeät rakennekuvat sekä työselostukset ovat välttä-
mättömiä, jotta akustiikkasuunnittelun alaiset erikoistyöt musiikin opetustilojen 
osalta voidaan tehdä suunnittelun edellyttämällä tarkkuudella. Erityisesti runko-
äänien ääneneristystyöt tulee tarkastaa erikseen. Tämä koskee myös ovien ja ik-
kunoiden karmeja, seinien ja lattian sekä välikattojen eristyksiä ja muita rakentei-
den sisään jääviä akustiikkatöitä. Peruskorjauskohteissa on syytä tehdä eri tilojen 

Läpiviennit kitataan huolellisesti. Kuva: Juha Unkari Heikkovirralle ja käyttösähkölle erilli-
set läpiviennit. Kuva: Juha Unkari
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välisen ääneneristyksen tarvetta kartoittavia mittauksia ennen akustiikkatöiden 
alkua ja vielä ennen rakenteiden sulkemista. Silloin voidaan havaita ja tarvittaes-
sa eristää ääntä johtavia kanavia, joiden havaitseminen vanhojen rakennekuvien 
pohjalta on vaikeaa ja korjaaminen jälkikäteen hankalaa.

Rakenteisiin tulevat kaiutinjärjestelmän sekä muiden ripustettavien laitteiden ja 
telineiden kiinnitysten pohjatyöt tulee tarkastaa ennen rakenteiden sulkemista. 

sähkötyöt
Sähkötöiden urakka musiikin opetustilojen rakentamisessa jakaantuu valaistus- ja 
käyttösähkön kaapelointiin ja kytkentään sekä data- ja audiokaapelointiin ja kyt-
kentään. Sähköurakassa tulee tarkasti määritellä näiden töiden rajat. On tärkeää, 
että heikkovirran ja varsinkin audiokaapeleiden kytkennät tekee tähän työhön 
erikoistunut taho. Erityisesti rakenteiden sisään jäävien mahdollisten läpivientien 
ja putkitusten tarkistukset tulee tehdä ennen rakenteiden sulkemista. Läpivientien 
ääneneristykseen liittyvät työt tulee tehdä huolellisesti. 

audio- ja esitystekniikkajärjestelmät
Audiojärjestelmien asentaminen on annettava audioalan asentamiseen perehty-
neelle toimijalle. Audio- ja esitystekniikkasuunnittelun yhteydessä on määritelty 
kytkennät ja laitteet. Kaiutinjärjestelmien asennukset ja kytkennät voidaan yleensä 
tehdä vasta muiden rakennustöiden valmistuttua, samoin äänentoiston ohjaus- ja 
muokkauslaitteiden asennukset ja kytkennät. Ne edellyttävät myös, että tarvittavat 
kalusteet, esimerkiksi opettajanpöytä ja laiteräkit, ovat valmiit. Audiojärjestelmän 
asennukseen liittyvä kaiutinjärjestelmän virittäminen tapahtuu sen jälkeen, kun 
opetustilat on kalustettu ja varustettu. Oleellista on, että kaikki huoneakustiik-
kaan vaikuttavat tekijät ovat virittämisen aikana valmiina tiloissa. 

TVT-järjestelmien ja muun esitystekniikan kytkennät sekä asennus tulee tarkastaa 
audiojärjestelmien tarkistusten yhteydessä.

Audiokaapelien asentaminen on erikoistyötä. Työn ääressä Kari 
Chydenius. Kuvat: Juha Unkari
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tilojen luovutus
Tilojen luovuttaminen tilaajalle edellyttää, että kaikki rakennusurakkaan kuu-
luvat työvaiheet, tässä tapauksessa erityisesti akustiikka- ja audiosuunnitelmiin 
liittyvät työt, on tehty huolellisesti ja suunnitelmien mukaisesti sekä hyväksytty 
tarkastuksissa.

 

3.2   tilojen käyttöönotto 
Siinä missä tilojen suunnittelu alkaa opetuksen tavoitteiden ja sisältöjen kartoitta-
misesta, päättyy tilojen rakentaminen näiden lähtökohtien toteutumisen arvioin-
tiin. Ensimmäisen toimintavuoden kokemukset osoittavat, kuinka suunnittelu ja 
suunnitelmien toteuttaminen vastaa lähtökohdiksi asetettuja musiikinopetuksen 
tavoitteita. Usein uusien tilojen ja toimintaympäristön tehokas käyttäminen vaatii 
myös totuttelua. Toiminnan kautta opetus- ja huoltohenkilöstö oppii uuden oppi-
misympäristön käytännöt ja mahdollisuudet.

käyttöönoton tarkistuslistat
Musiikin opetustilojen käyttöönotto voi alkaa sen jälkeen, kun irtokalusteet sekä 
varustus soittimineen ja laitteineen on paikallaan. Käyttöönoton tarkistuslistat tu-
lee tehdä suunnittelun yhteydessä. Musiikin opetustiloissa tarkistuslistoihin on 
kirjattava sekä audiolaitteiden että akustiikan tarkastukset ja mittaukset. Akustiik-

Kuva: Juha Unkari
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kamittausten tuloksia on verrattava suunnitelmien tavoitetasoihin, ja audiolait-
teiden mittauksissa on erityisesti tarkistettava häiriötön signaali laitteiden ja ää-
nentoiston välillä. Signaaliteiden ja reititysten tarkistaminen tehdään asennuksen 
yhteydessä, ja niistä tehdään kirjallinen selvitys. 

Huoneakustiikan toteutuminen suunnitelmaa vastaavalla tavalla varmistetaan 
mittaamalla, kun tilat on saatu kalustettua ja varustettua. Käyttöönottoon liittyy 
mahdollisten korjausten tekeminen ja akustiikan muunneltavuuden vaikutusten 
tarkistaminen. Akustiset mittaukset tulee tehdä kaiutinjärjestelmien virittämisen 
yhteydessä.

Opetustilojen ääneneristyksen mittaukset ovat tärkeitä. Varsinkin peruskorjaus-
kohteissa huolellinen rakennusvaiheessa tehty mittaus ja kartoitus palkitsee tässä 
vaiheessa. Ovien ja ikkunoiden ääneneristys varmistetaan vielä viimeistään jälki-
tarkistuksen yhteydessä. 

Audiojärjestelmien käyttöönottoa varten järjestetään asianmukainen koulutus ja 
opastus. Tämä vaihe on syytä määritellä jo audiosuunnittelun yhteydessä yhdes-
sä tiloja käyttävän opetus- ja huoltohenkilökunnan kanssa. Koulutuksesta lisää 
myöhemmin.

Soittimien, laitteiden ja muun varustuksen tarkastukset käyttöönoton yhteydessä 
kirjataan niin ikään tarkistuslistaan. Tarkastuksessa tarkistetaan soittimien ja lait-
teiden kunto, toimivuus ja varastoinnin sopivuus. Liikuteltavien säilytyskaappien 
mitoitukset, pyörien laatu sekä säilytys- ja varastotilojen riittävyys ovat myös käyt-
töönottotarkastuksen kohteita. 

Säilytyskaappien sekä soittimien ja laitteiden kuljetustiet tarkastetaan myös käyt-
töönoton yhteydessä. Liuskojen ja muiden mahdollisten kynnysten ylityksen apu-
välineiden toimivuus kokeillaan käytännössä.

puute- ja korjauslistat
Puutteiden ja virheiden ilmetessä on korjausvastuun toteutumisen kannalta tär-
keää, että tarkistuslistat on laadittu huolellisesti ja niitä noudatetaan tarkasti käyt-
töönoton yhteydessä. 

Puute- ja korjauslistojen toimittamisesta asiaankuuluville vastuullisille tahoille tu-
lee sopia tarkistuslistojen laatimisen yhteydessä. Käyttäjän, joka usein on listojen 
kirjaaja, tulee varmistaa yhdessä suunnittelijoiden kanssa se, miten puutteiden ja 
korjausten kanssa edetään.
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3.3   opetus- ja kouluhuoltohenkilöstön ohjeistus ja koulutus 
 Tuomas Hakkarainen ja Juha Unkari
 
On tärkeää, että koulussa on selkeä käsitys musiikin opetustilojen ylläpidon tehtä-
vistä sekä näiden tehtävien vaativuudesta. Kunkin koulun musiikin opetustilojen 
ja varustuksen käytön edellytys on säännöllinen ylläpito- ja täydennyskoulutus. 
Lähtökohtana on, että opettajankoulutus on antanut musiikkia opettaville opetta-
jille valmiudet tässä oppaassa kuvatun kaltaisten musiikin opetustilojen asiantun-
tevaan hyödyntämiseen musiikinopetuksessa. Kuitenkin koulutoimen järjestäjän 
vastuulle jää opetus- ja huoltohenkilökunnan jatko- ja täydennyskoulutus sekä 
tilojen ja varustuksen ylläpito. 

Koulun on myös varmistettava, että henkilökunnan vaihtuessa tilojen ja varus-
tuksen täysimittainen hyödyntäminen jatkuu. Tämä edellyttää sekä huolellista yl-
läpidon ja huollon suunnitelmaa että kunkin koulun varustuksen opetuskäytön 
vaatimustasojen määrittelyä. On tärkeää laatia kunnan opetustoimen tasolla yh-
teinen ja yhtenäinen koulutuksen ja ylläpidon suunnitelma. Tässä suunnitelmassa 
on hyvä olla yhteistyössä muiden paikallisten musiikkipedagogisten ja musiikki-
teknologisten tahojen kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi media- ja kulttuurialan 
oppilaitokset, musiikkikoulut ja -opistot sekä teatteri- ja konserttitalot. 

Eri kouluasteiden, koulumuotojen ja yksittäisten koulujen välillä on eroja sekä 
tilojen että varustuksen suhteen. Nämä erot on otettava huomioon myös koulu-
tusta järjestettäessä. Opettajat eivät ole kaikki samalla teknisen tietämyksen ta-
solla, eikä kaikissa kouluissa ole käytössä yhtä laaja varustus, joten koulutuk-
sen pitää olla porrastettua ja perusteiden riittävän yleisiä, jotta kaikki hyötyvät.  

Äänijärjestelmien koulutus ja tuki 
Musiikin opetustilojen äänijärjestelmien käyttöönotto vaatii erikseen määritellyn 
koulutusjakson. Tämän koulutuksen sisällöt ja laajuus määritellään audiosuun-
nittelun yhteydessä. Käyttöönottokoulutuksen lisäksi tulee varmistaa ylläpito- ja 
täydennyskoulutus. 

Edellä mainitun yleisen ääniteknologiakoulutuksen lisäksi tarvitaan kuhunkin yk-
sittäiseen kouluun ja opetustilaan oma tarkennettu suunnitelma niissä olevien ää-
nijärjestelmien käyttökoulutukseksi. Kustakin tilasta laaditaan selkeät dokumentit 
laitteistoista, ohjelmista ja kytkennöistä. Myös eri tilojen välinen kaapelointi ja 
muut yhteiskäytön mahdollisuudet kirjataan ja otetaan huomioon käyttöönotto-
koulutuksessa.

akustiikkakoulutus 
Akustiikkakoulutuksella tarkoitetaan tässä tilojen huoneakustiikan ominaispiirtei-
den, kuten musisoinnin ja kuuntelun, äänensuuntien vaikutusta opetustiloissa ja 
akustiseen muuntelemiseen suunniteltujen välineiden käytön koulutusta. Nämä 
asiat on määritelty pedagogisen kartoituksen yhteydessä ja otettu huomioon akus-
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tiikka- ja audiosuunnittelussa. Akustiikkaan liit-
tyvän käyttöönottokoulutuksen tarve ja sisällöt 
tulee määritellä suunnitteluvaiheessa. 

Huolto ja ylläpito
Musiikin opetustilat ovat hyvin monimuotoinen 
fyysinen, tekninen ja sosiaalinen kokonaisuus. 
Tässä oppaassa kuvattu perusvarustus ja itse ti-
lojen akustiset sekä muut fyysiset ominaisuudet 
vaativat erityistä ylläpitoa ja huoltoa, mikä taas 
vaatii aikaa ja taloudellisia resursseja. 

Musiikinopetustilojen erikoiskalusteista, laitteis-
ta ja äänijärjestelmistä tehdään huoltosuunnitel-
ma. TVT-laitteiden huolto ja ylläpito sisällytetään 
tähän suunnitelmaan. Koulun huoltosuunnitel-
maan liitetään ne osat, jotka kuuluvat huoltohenkilökunnan huoltoalueeseen, ja 
TVT-ylläpitoon liitetään ne laitteet ja ohjelmat, jotka kuuluvat TVT-tuen piiriin. 
Huollon ja ylläpidon tehtävien jako tehdään opetustilojen teknisen suunnittelun 
yhteydessä. 

Opetushenkilökunnan huollettaviksi jäävät laitteet ja soittimet kirjataan osaksi 
koulun opetusvälineiden huolto- ja ylläpitosuunnitelmaa. Opetushenkilökunnan 
huolto- ja ylläpitotoimiin varataan riittävät resurssit.

3.4  koulutus- ja kehittämissuunnitelma
Kunnan yhtenäinen kehittämisen ja varustamisen suunnitelma ohjaa koulujen 
musiikin opetustilojen suunnittelua. On toivottavaa, että kunnat laativat keskite-
tyn koulutusta, varustamista ja rakentamista koskevan suunnitelman edellä ku-
vattuja musiikin opetustilojen ja varustuksen käyttämistä, huoltoa, ylläpitoa ja 
täydennyskoulutusta varten. Sen avulla voidaan koordinoida teknisiä hankintoja 
ja niihin liittyvää koulutusta. Sillä varmistetaan myös opetushenkilöstön ammatti-
taidon ylläpito. 

Eräs malli tällaisesta toiminnasta on Helsingin kaupungin opetusviraston media-
keskuksen äänistudioiden toiminta(ks. Helsingin malli). Siellä on toteutettu uu-
distuvaa teknologiaa tukevaa ja koulujen varustamista kehittävää koulutusta ja 
suunnittelua jo 1990-luvulta lähtien. Musiikin opetustilojen suunnitteluoppaan 
kokoaminen on lähtenyt liikkeelle osaltaan tämän toiminnan tuloksena. 

Valtakunnallinen yhtenäisyys ja suunnittelun tuki
Musiikin opetustilojen suunnittelun periaatteiden vakiinnuttamiseksi tarvitaan 
paikallisten toimien lisäksi myös valtakunnallisesti yhteistä kehittämistä ja tukea. 
Tämän oppaan tehtävä on tuoda esiin konkreettisia musiikin opetustilojen yh-
teisen kehittämisen alueita. Tällaisen kehitystyön tehtävä jakautuu opetustoimen 

Kuva: Juha Unkari
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viranomaisten, koulurakentamisen tilaajien, musiikinopettajia kouluttavien yli-
opistojen, täydennyskoulutusyksiköiden ja musiikkikasvatuksen valtakunnallisten 
järjestöjen kesken. Lisäksi tarvitaan yhteistyötä koulurakentamisen suunnittelijoi-
den ja rakentajien kesken.

Musiikin opetustilojen suunnittelun periaatteiden muuttuminen hyviksi käytän-
nöksi ja yhtenäisiksi toimintamalleiksi tarvitsee suunnittelijoiden perehtymistä 
musiikin oppimisympäristön erityisvaatimuksiin. Koulurakentaminen pitää sisäl-
lään hyvin monipuolisia ja haasteellisia suunnittelun alueita. Musiikin opetustilat 
ovat vain osa sitä. Ne ovat kuitenkin merkityksellisiä koko koulun ilmapiirin ja 
osallisuuteen kasvattavan toimintakulttuurin tekijöitä. 

Musiikin opetustilojen huolellisella suunnittelulla ja asiantuntevalla rakentamisel-
la vahvistetaan taidekasvatuksen asemaa koulussa ja tarjotaan oppilaille asianmu-
kainen oppimisympäristö. Musiikinopettajien koulutuksen on entistä helpompi 
vastata opetuksen taidollisiin ja tiedollisiin vaatimuksiin, kun työympäristön mää-
ritelmät ja opetuksen tavoitteet konkretisoituvat. Samalla opettajat saavat työhön-
sä puitteet, joissa pääsevät hyödyntämään monipuolista osaamistaan. 

Peruskoulutuksen lisäksi tarvitaan musiikinopettajan työtä tukevan täydennys-
koulutuksen käytännön malleja. Täydennyskoulutuksen tulee kuulua musiikin-
opettajien työnkuvaan. Nyt tarvitaan yhteistä asiantuntijuuden ja toimintamalli-
en jakamista sekä paikallisia koulutus- ja kehityshankkeita ympäri valtakuntaa, 
joilla tuetaan eri alueiden musiikin oppimisympäristön yhtenäistä kehittämistä. 
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liitteet

esimerkkejä hyvistä käytännöistä:

aleksi kiven ja Brahenpuiston koulun musiikkiluokkien esittely
Teksti ja kuvat Juha Unkari

Kaksi erilaista opetustilaa á 69m² ja erillinen studio, Studio Kivi: soittotila n. 50m² 
ja tarkkaamo 8m².
Studio Kivien remontti valmistui 1994 Suunnittelijana Timo ”Tipi” Tuovinen  
yhdessä arkkitehtitoimisto Leena Yli-Lonttisen arkkitehti Pasi Mäkisen kanssa. 
Musiikkiluokkien remontti valmistui 2009 suunnittelijana FCG-infra ja ympäristö, 
arkkitehti Tuula Tuononen ja akustikko Heikki T. Tuominen. Pedagoginen ja toi-
minnallinen suunnittelu Juha Unkari.

Maksimi ryhmäkoko luokassa on 20 oppilasta. 
Toiminnallisessa opetuksessa luokkatilojen ideaali ryhmäkoko on noin 15  
oppilasta
Studiossa maksimimäärä oppilaita on 10
Studiossa harjoitustilanteissa ryhmäkoko maks. 7
Tilojen erilaiset pohja- , tekniikka-,  akustiikkaratkaisut mahdollistavat  
monipuolisen työtapojen käyttämisen.

Yhteiset tekijät:
Molemmissa luokissa on oma kiinteä äänentoisto ja TVT-varustus. 
Molemmissa luokissa on täydellinen soitinvarustus, jolloin samaan aikaan voidaan 
opettaa täysipainoisesti kaikkia ryhmiä.
Molemmissa luokissa on oma Tietokonepohjainen äänitysjärjestelmä, joka mah-
dollistaa luokassa tapahtuvan musisoinnin nopean taltioimisen.
Molemmissa luokissa on varta vasten musiikinopetukseen suunniteltu uudenlai-
nen opettajanpöytä, joka sisältää musiikki- ja TV- teknologiset ohjauksen laitteet 
ja välineet
Kummastakin luokasta on kiinteä kaapelointi studiolle, jolloin niitä voidaan käyt-
tää studio äänityksissä erillisinä soittotiloina.

opetustilojen erilaiset profiilit
Kahden musiikkiluokan ja erillisen studion mallissa toteutuu nykyaikaisen musiikkikas-
vatuksen laajat mahdollisuudet. 

Akustisesti kaikki tilat ovat erilaisia. Samoin musisoinnin sijoittelu on erilainen. Luokka-
tilojen selkeä puute on akustiikan kannalta matala huonekorkeus 2,5m. Varsinkin soi-
vemmaksi tilaksi suunnitellussa, ”akustisessa” luokassa tämä on huomattavissa. Studio 
on rakennettu aikaisemmin,(v. 1994) ja se on suunniteltu nimenomaan studiotoimintaa 
varten. Tämän remontin yhteydessä soittotilan puolelle puhkaistiin uusi oviaukko, josta 
päästään toiseen, sähköistä äänentoistoa silmällä pitäen suunniteltuun, ”bändiluokkaan”. 
Tupla dB ovet vaimentavat puolin ja toisin.
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akustinen luokka
Tavoitteena soiva tila, jossa musisoinnin suunta ei ole vakio. Tila soveltuu niin musiikki-
liikuntaan kuin pienimuotoiseen yhtyesoittoon ja esiintymiseen. Lattia on yhdessä tasossa 
ja materiaali on tammiparketti, joka tuottaa vahvan etuheijastuksen. Ääntä vaimentavaa 
materiaalia on kiviseinillä käytetty vain vähän.  Katossa on kipsilevyn alla 50mm villaa ja 
20mm ilmarako ennen betonista välikattoa. Katossa on myös jonkin verran vaimennusta 
luokan puolella.

Perusvarustuksena on pääasiassa akustisia instrumentteja. A. kiven Blüthner-flyygeli si-
joitettiin tähän tilaan. Laattasoittimia on kontrabassopaloista pieniin kellopeleihin ja tie-
tysti  tavanomaiset bändisoittimet, sähkörummuilla. Kosketinsoittimissa on valinnan va-
raa. Sähköpiano, syntetisaattori, jotka ovat yhdistetty luokan äänentoistojärjestelmään ja 
viisi pienempää ”kotiurku”-tyyppistä soitinta jotka toimivat myös omilla kaiuttimilla tai 
kuulokkeilla. Soittimet on sijoiteltu siten, että luokkaan jää paljon vapaata tilaa. Bändi-
soittimet ovat yhdessä paikassa lähellä toisiaan. Kaikki on helposti liikuteltavissa ja tilan 
toiminta helposti järjestettävissä halutulla tavalla aina uudestaan.

Kiinteä äänentoisto on luokan taulun ja projisoinnin suunnasta 2.1 järjestelmänä (vasen 
ja oikea + subwoofer). Pääkaiuttimet on ripustettu kattoon ja subbanen on lattialla luo-
kasta katsoen oikealla. Äänikuva säädetään 31 pykäläisellä stereo-masterEQ-limitterillä. 
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Opettajan pöytä on luokan edessä ja siihen on koottu esitys- ja äänentoistotekniikan tar-
vitsemat ohjainlaitteet.  Prosessoinnissa on neljälle mikkikanavalle kompressorit ja yksi 
multiefektilaite. Äänityksiä varten on myös nelikanavainen kuulokevahvistin. Mikseri on 
upotettu pöytätasoon ja ulosvedettävällä tasolla on pieni MIDI kontrolleri-koskettimisto. 
Opettajan tietokone on pöydän alla ja näyttö on liikuteltavan varren päässä mikserin 
kohdalla. Pöytään on upotettu myös liitäntärasia, johon saa kannettavan tietokoneen 
VGA+audio-liitännät, erilliset kannettavat Mp3-soittimet, USB ja Firewire-laitteet. Myös 
virransyöttö löytyy. Työasematyöskentelyä varten on myös lähikenttä kuuntelumonitorit. 
Opettajanpöydän kaapeloinnit on viety kouruun pöydän alle ja kaapeloitu luokan kiin-
teään kaapeliverkkoon.

Audiokaapelointi on opettajanpöydän mikseriltä kahteen seinäkouruun. Molemmissa ko-
uruissa on kuusi lähtevää ja kaksi palaavaa linjaa. Liitännät on balansoituja 3-pin XLR 
liittimillä. Näistä rasioista on vielä 5m kaukokaapeli samanlaisilla liitännöillä varustetussa 
lattiarasiassa.

Kaikki tilan audiolaitteet on kytketty omaan sähköryhmään, jolle on pääkytkin opettajan 
pöydän vieressä. 

Säilytystilana on luokan yhteydessä 
21m² varasto, joka soveltuu myös eriyt-
tämistilaksi. Varastossa on seinäkaapit, 
kitaratelineet seinällä, hyllykkö ja viisi 
liikuteltavaa korkeaa kaappia. Kaapeis-
sa voi säilyttää ja kuljettaa soittimia, 
kirjoja, nuotteja ja muuta opetusmate-
riaalia. Ne voi siis myös sijoittaa luokan 
puolelle. 

Oppilaille on pinottavat tuolit ja kah-
den hengen pinottavat pöydät. (20+10) 
Opettajalle on sekä monipuolisesti säädettävä hyvä toimistotuoli että Salli satulatuoli.

Bändiluokka
Toisessa luokassa, bändiluokassa, on lähdetty sähköisesti vahvistetun musiikin näkökul-
masta. Tilassa on pieni koroke toisessa päässä ja opettajan pöytä, sekä tauluja ja proji-
sointi toisessa. korokkeen sivuilla ja takana kiertää vielä musta verho. Stage on valmis! 
Bändiluokassa on muovimatto ja seinillä sekä katossa enemmän vaimentavaa materiaalia, 
kuin akustisessa luokassa. Katon rakenne on muuten sama. Koroke on täytetty villalla. 

Musisoinnin suunta on selvästi lavalta. Sinne on keskitetty perus bändisoittimet ja laulu-
mikrofonit. Rumpuina on tässäkin tilassa sähkörummut. Soitinvarustukseen kuuluu akus-
tisia kitaroita ja useita kosketinsoittimia akustisen luokan tapaan. Myös laatta- ja perus 
perkussiosoittimia on varattu bändiluokkaan, jotta monipuolinen musiikkikasvatus on 
mahdollista molemmissa luokissa samanaikaisesti. 

Bändiluokassa äänentoisto on monipuolisemmin rakennettu kuin akustisella puolella. 
Koska luokassa on kaksi musiikin suuntaa, lavamusisointi ja projisointi/kuuntelu, on 
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tilassa kiinteä 4.1-järjestelmä. Käytännössä on kaksi stereoparia ja yksi subwoofer. Ää-
nentoistojärjestelmää ohjataan kaiutinprosessorilla, johon on rakennettu erilaisia äänen-
toistotilanteita vastaamaan opetuksen ja musisoinnin tarpeita. Tällä prosessorilla myös 
tehdään PA:n virittäminen. Pääkaiuttimet, eli kumpikin stereopari on ripustettu kattoon ja 
niille on kiinteä kaapelointi. Subbanen on lavalla, luokasta katsottuna oikealla. 

Lavalla on kaksi monitorilinjaa, joista toinen on lähinnä rumpalille lavan takana ja toinen 
edessä laululle. Koskettimilla on oma suora monitorointi keyboardvahvistimesta. Lavan 
audiokytkennät on sijoitettu seinärasioihin molemmille puolille lavaa. 

Opettajan pöytä on luokan 
takana, musisoinnin suuntaa 
ajatellen ja siihen on koottu 
esitys- ja äänentoistoteknii-
kan tarvitsemat ohjainlaitteet.  
Prosessointilaitteina on kaksi-
kanavainen kompressori ja 
yksi multiefektilaite. Mikserinä 
on digitaalinen 32-kanavainen 
mikseri, jossa on omat sisäiset 
dynamiikka-,  ja efektiproses-
sorit. Mikserissä on 12 mikro-
fonietuvahvistinta.  Apuna on 
kahdeksankanavainen mikro-
fonietuaste, joka on liitetty 

mikseriin valokaapelilla (ADAT). Mikseri on upotettu pöytätasoon ja ulosvedettävällä 
tasolla on pieni MIDI kontrolleri-koskettimisto. Päälle äänityksiä varten on myös neli-
kanavainen kuulokevahvistin. Prosessointi- ja etuvahvistinlaitteet on pöydällä olevassa 
räkissä. Opettajan tietokone on pöydän alla ja näyttö on liikuteltavan varren päässä miks-
erin kohdalla. Pöytään on upotettu myös liitäntärasia, johon saa kannettavan tietokoneen 
VGA+audio-liitännät, erilliset kannettavat Mp3-soittimet, USB ja Firewire-laitteet. Myös 
virransyöttö löytyy. Työasematyöskentelyä varten on myös lähikenttä kuuntelumonitorit. 
Opettajanpöydän kaapeloinnit on viety kouruun pöydän alle ja kaapeloitu luokan kiin-
teään kaapeliverkkoon.

Audiokaapelointi on opettajanpöydän mikserille ja mikseriltä kahteen seinärasiaan. Va-
semmanpuoleisessa rasiassa on 6 lähtevää ja 2 palaavaa linjaa. Oikeanpuoleisessa rasias-
sa on 12 lähtevää ja neljä palaavaa linjaa. Liitännät on balansoituja 3-pin XLR liittimillä. 
Näistä rasioista on vielä 5m kaukokaapeli samanlaisilla liitännöillä varustetussa lattia-
rasiassa.

Kaikki tilan audiolaitteet on kytketty omaan sähköryhmään, jolle on pääkytkin opettajan 
pöydän vieressä. 

Säilytystilana on luokan yhteydessä 17m² varasto, joka soveltuu osittain myös eriyttämis-
tilaksi. Pääasiallisesti varaston ohessa tila toimii huoltotilana.  Varastossa on seinäkaapit, 
kitaratelineet seinällä, hyllykkö ja viisi liikuteltavaa korkeaa kaappia. Kaapeissa voi säi-
lyttää ja kuljettaa soittimia, kirjoja, nuotteja ja muuta opetusmateriaalia. Ne voi siis myös 
sijoittaa luokan puolelle. 
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Oppilaille on pinottavat tuolit ja kahden hengen pinottavat pöydät. (20+10) Opettajalle 
on sekä monipuolisesti säädettävä hyvä toimistotuoli että Salli satulatuoli. Tämän lisäksi 
luokassa on myös sohva. 

studio (stuDio kiVi)
Uudet opetustilat rakennettiin jo 1990-luvun puolesta välistä toimineen Helsingin kau-
pungin opetusviraston yhteisen koulutusstudion, Studio Kiven yhteyteen. Studio on toi-
minut koko ajan myös A. Kiven koulun musiikin opetustilana.

Studio Kivi on yhden soittotilan, tarkkaamon ja varaston muodostama kokonaisuus. Stu-
diolla on ollut oma äänitykseen suunniteltu varustuksensa jo vuodesta 1994 lähtien. tämä 
varustus on hankittu keskitetysti Helsingin kaupungin opetusviraston mediakeskuksen 
ylläpitämää, kaikken kaupungin koulujen äänitys- ja koulutustoimintaa silmällä pitäen. 
Vuosien varrella varustusta on uusittu ja nykyaikaistettu.

Nyt tehdyn remontin yhteydessä vedettiin audiokaapelointi molemmista musiikkiluokista 
studion soittotilaan. Kummastakin luokasta tulee 6 ja lähtee 2 balansoitua linjaa 3-pin 
XLR-liittimillä.
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Studion tallennusalustana on Ammattitason tieto-
konepohjainen äänitysjärjestelmä. Vuosien varrella 
kertynyt prosessointi- ja mikrofoniarsenaali on hy-
vää ammattilaistasoa.

Studion soittotilaa käytetään myös A. Kiven ja Bra-
henpuiston koulujen musiikinopetuksen soittotila-
na. Tällöin tilaan on rakennettu kevyt kannettava 
äänentoistojärjestelmä. Soittimina perus bändisoit-
timet, koskettimia ja laulumikrofoneja. Tilassa on 
akustiset rummut. Äänenpaineet nousevat tässä ti-
lassa helposti yli sallittujen arvojen, joten siellä soit-
taminen pääsääntöisesti edellyttää kuulosuojainten 
käyttöä.
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salon lukio, musiikkiluokka (Riffi) ja ympäröivät tilat
Teksti Marko Heikura (Suunnittelu: H&M-arkkitehdit, Anneli Hellsten ja Seppo Markku)

Musiikkiluokka on viisiseinäinen, kahden kerroksen korkuinen, säädettävillä akustiikka-
levyillä varustettu tila, joka on havaittu akustiikaltaan erittäin toimivaksi.

Musiikkiluokasta on suora yhteys auditorioon (220 paikkaa) ja musiikkivaraston kautta 
juhlasalin, auditorion ja keskusaulan näyttämöille.  Juhlien ja konserttien järjestäminen 
sujuu kätevästi lyhyiden roudausmatkojen takia.  Auditorion ja juhlasalin näyttämö on 
erotettavissa siirrettävillä seinillä omiksi tiloikseen ja keskusaulaan päin avautuva ”pik-
kustage” on erotettu auditorion näyttämöstä liukuovella.

Musiikkivarastossa on flyygeli ja sähkörummut eli tilaa voidaan käyttää lisäharjoitusti-
lana. Harjoitukseen käytettävää tilaa on erotettavissa parhaimmillaan kuusi: musiikki-
luokka, musiikkivarasto, juhlasalin näyttämö, auditorion näyttämö, auditorio ja studio.  
Lyhyet etäisyydet mahdollistavat useamman ryhmän toiminnan kontrolloinnin.

Studio sijaitsee salin, auditorion ja musiikkiluokan välissä.  Ristikytkentäkaapin avulla 
ääntä voidaan tuoda äänitettäväksi mistä tahansa ympäröivästä tilasta.  Studiosta on suo-
ra yhteys musiikkiluokkaan äänirasioiden (12+6) avulla.  Studiossa voidaan tehdä 8-rai-
tanauhoituksia. Musiikkiluokassa on pysyvä kalustus 24 oppilaan ryhmälle, suurempikin 
ryhmäkoko on toki mahdollinen.

KUVATAIDE

MUSIIKKI
STUDIO

BÄNDIVARASTO

AUDITORIO

ILMAISUTAITO+
NÄYTTÄMÖ

RUOKAILU

CAFE AULA

NÄYTTÄMÖ

YLÄ-

AULA
ALA-

SALI

H&M arkkitehdit Salon lukio
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Luokan etuosassa taulukaapit/laatikosto, jotka soveltuvat hyvin nuotiston ja pienten soitinten säilytykseen. 
Opettajan työpiste oikealla (tietokone, dokumenttikamera, stereot, DVD, skanneri, printteri).  
Kuva: Marko Heikura

Luokka on kahden kerroksen korkuinen, seinissä säädeltävät 
akustiikkalevyt. Luokan takaosasta on käynti musiikkivaraston 
kautta näyttämötiloihin ja studioon (ikkuna oikealla). Pulpettien 
kannet taittuvat pystysuoraan, minkä ansiosta luokkaa on helppo 
kalustaa esim. orkesteriharjoituksia varten. Tuolit ovat pyörillä ja 
niiden korkeutta voidaan säätää. Kuva: Marko Heikura

Riittävän kokoinen varastotila palvelee 
myös harjoitustilana. Oikealla ovi  
studioon, takana juhlasalin näyttämö. 
Kuva: Marko Heikura
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”Pikkustage” aulasta katsottuna ja näkymä näyttämöl-
tä keskusaulaan. Aamunavaukset, välituntikonsertit, 
pää-siäishartaudet ym. keräävät helposti yleisön usealla 
tasolla sijaitsevaan ”katsomoon”. Lavan takana oleva  
sininen liukuovi avautuu suoraan auditorion näyttä-
mölle. Kuva (ylh.vas.) Marko Heikura, kuva (ylh.oik.) 
Seppo Markku

Auditorion näyttämö tanssitilana (vas.) ja näyttämö-
nä (oik.). Kuva: Marko Heikura

Auditoriossa on 220 paikkaa. Valkokankaan takana 
oleva seinä on siirrettävä – auditorion näyttämö
(kuva alla) avautuu seinän takaa. Näyttämötilat 
toimivat myös tanssisaleina. Auditorion ja juhlasalin 
näyttämöiden välinen seinä on myös siirrettävä. 
Näin aikaan saatavalle näyttämölle mahtuu isompi-
kin joukko esiintyjiä. Kuva: Marko Heikura

Juhlasalin näyttämö avautuu siirrettävän seinän takaa. 
Näyttämöltä pääsee suoraan musiikkivarastoon ja 
auditorion näyttämölle. Kuva: Marko Heikura
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joensuun normaalikoulu/tullinportin koulu (yläkoulu ja lukio)
Teksti ja kuvat Tapio Kukkula

Musiikkiluokka ja muut musiikin opetustilat rakennettiin peruskorjauksen yhtey-dessä 
vuonna 2002 ja sain olla kiinteästi suunnittelussa ja ideoinnissa mukana.Musiikkiluokkaa 
suurennettiin, se on kooltaan 110 m2. Musiikin opetustiloja on yhteensä 212m2. Ilmas-
tointi rakennettiin pyynnöstäni niin, että se on mitoitettu 150 hengen ruuhkahuippuja 
varten, koska kuorojen yhteisharjoituksissa usein osallistujamäärä on ollut tuota luok-
kaa. Ilmastointiputkiin asennettiin äänenvaimentimia, ja näin sen aiheuttamaa melutasoa 
saatiin pudotettua noin 6 db. Valaistusta lisättiin tavalliseen luokkatilaan verrattuna, pe-
rusteluna nuotinluku kauempaa nuottitelineeltä. Sähkösuunnittelussa otettiin huomioon 
tietoliikenneverkon joustava käyttö ja runsas sähkölaitteiden määrä. Tärkeä oli myös 380 
voltin ulostulo järeämpiä virityksiä varten.

Luokka akustoitiin niin, että se on ajateltu lähinnä bändisoittoa varten, koska rumpuja ja 
sähkösoittimia tarvitaan jatkuvasti. Se on hiukan huono juttu esim. kuoroa varten mutta 
parempi kuitenkin näin. Hiukan liikkumavaraa saatiin, kun koko ikkunaseinä varustettiin 
raskailla akustiikkaverhoilla, joilla saadaan säädeltyä lähinnä äänen kirkkautta. Samalla 
ne toimivat täydellisinä pimennysverhoina.

Luokan etunurkkaan rakennettiin matala bändikoroke, joka on osoittautunut hyväksi, 
bändi pysyy rajatulla alueella ja samalla tulee hiukan stagefiilistä. Sitä lisää riittävä va-
laistuskalusto, useita par-heittimiä ja muutama tavallinen valonheitin ja pari värivalaisinta 
himmentimineen. Ne on sijoitettu kiinteästi ansaaseen luokan kattoon mutta ovat hel-
posti suunnattavissa ja irroitettavissa silloin, kun koulun muu toiminta sellaisia kaipaa.

Luokka varustettiin 5.1 äänentoistolla. Kovaäänisratkaisu oli hankala, koska halusin ko-
vaääniset pois jaloista mutta kuitenkin mahdollisimman hyvän äänentoiston. Koska halu-
sin etukovaääniset katon rajaan niin oikeastaan ainoa mahdollisuus oli käyttää riittävän 
suuria aktiivikovaäänisiä, joita pystyy säätämään sijoituspaikan mukaan. Päädyin kotimai-
siin Genelec-studiomonitoreihin. Edessä on kolme 1037B  takana kaksi 1032A ja subba-
rina 7071A. Genelecin edustaja kävi mittaamassa ja säätämässä äänentoiston kohdalleen. 

Muun äänentoistotekniikan sijoitin Scanfilin laitekaappiin. Valitsin sellaisen, missä on 
lukittavat ovet edessä ja takana. Näin pystyy tekemään tarvittavia kytkentöjä ja huoltoja 
helposti takaa, kun kääntää pyörällisen kaapin toisinpäin ja avaa takaoven. Laitteina 
5.1 viritinvahvistin, levysoitin, cd-soitin, minidisc-soitin, tallentava kiintolevyllinen DVD, 
SACD-soitin, kasettisoitin sekä VHS. 

Viereen rakennutin CD-kaapit levyjen säilytystä varten.

Bändikorokkeen yhteyteen sijoitettiin Dynacordin isohko PA-laitteisto, joka on kuitenkin 
siirrettävissä tarpeen mukaan. 

Luokkaan sijoitettiin seinustoille yhteensä seitsemän työasemaa musiikin tieto- 
konekäyttöä silmällä pitäen. Yksi näistä on samalla opettajan työasema, joka on yh-
distetty luokan äänentoistoon tai haluttaessa PA-laitteisiin ja dataprojektoriin.  
Sen yhteydessä on myös dokumenttikamera ja Smartboard-tabletti. Kaikki työase-
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Luokka esitysvalot.

Luokka sivusta.

Luokka takaseinälle päin.

Luokka taululle päin.

Luokka taululle päin.
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mat ovat Applen iMac-asemia, kaikissa on kaverina syntetisaattori, kuulokevahvistin  
neljälle kuulokkeelle, Digidesignin Mbox-audiointerface sekä aktiivimonitorit. Ohjel- 
mina tällä hetkellä Band in a box, Garageband, Logic Express sekä ProTools LE.

Oppilaiden työtuolit ovat riittävän suuret ja pehmustetut. Työpöytiä ei ole, tukevat nuot-
titelineet ovat aina oppilasparia kohti. Opettajan perusvälineinä ovat flyygeli ja hyvä 
sähköpiano. Erilaisia keyboardeja oppilaskäytössä on kymmenen.

Luokan yhteydessä on opettajan työhuone, jossa on runsaasti hyllyjä ja kaappeja sekä iso 
työpöytä, jolla oma iMac-työasema.

Varastotila luokan yhteydessä on hiukan liian pieni mutta muuten varsin tarpeellinen. 
Akustiset kitarat säilytetään luokan seinällä telineessä, kitaroita on tietysti jokaiselle op-
pilaalle ryhmässä.

Bändinurkka.

CD:t ja muut stereot.

Takaseinän ATK-pisteet.
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studio
Vanhasta talonmiehen asunnosta, joka sijaitsi sopivasti musiikkiluokan seinän takana, 
saatiin studiotilat. Ne suunnitteli arkkitehtitoimisto Akukon. Tilat ovat muuten oikein 
hyvät, korkeutta olisi saanut olla enemmän, mutta remontissa ei saanut mennä entisestä 
katosta ylöspäin. Studio täyttää kaikki perustoiveet, se on hyvin äänieristetty ja akustoitu, 
mm. kelluva lattia jne ja se kuulostaa oikein hyvältä. Se on myös johdotettu riittävästi 
jopa niin, että kiinteät kaapelit on vedetty sieltä musiikkiluokkaan ja liikuntasaliin, jossa 
pidetään suuremmat juhlat.

Studion äänitysjärjestelmänä on Digidesignin ProTools HD2, pöytänä on uusi C24 ja 
lisäksi on Yamahan DM1000. Kuuntelu on hoidettu Genelec 1032-kovaäänisillä. Kuva 
antanee osviittaa tarkkaamosta. Tärkeää on se, että studio on täysin erotettu musiikki-
luokasta, joka mahdollistaa studion täyden käytön myös oppituntien aikana. Studion 
ilmastointi on vielä hiljaisempi kuin muualla ja hädän hetkellä koko talon  ilmastointi voi-
daan pysäyttää studiosta. Studiotiloilla on oma uloskäynti ja sitä oppilaat voivat käyttää 
sovitusti myös iltaisin ja viikonloppuisin. Studio on ainoastaan koulun omassa käytössä.

Tapio Kukkula
Joensuun normaalikoulun musiikin lehtori
tapio.kukkula@uef.fi

Studio soittotila.

Studio soittotila.

Studio tarkkaamo.
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Esimerkki keskitetyn koulutus- ja äänitystoiminnan järjestämisestä:

Helsingin kaupungin opetusviraston mediakeskuksen  
äänistudioiden toiminta 
Teksti ja kuvat Juha Unkari

Tässä kirjoituksessa kuvataan Helsingin kaupungin opetusviraston mediakeskuksen ää-
nistudioiden toimintaa. Se käsittää musiikkia opettaville opettajille järjestettyä koulutusta, 
tukea ja koulujen musiikkiteknologian kehittämistä.

Toiminta alkoi opetusviraston AV-keskuksesta, joka siirtyi 1990-luvun alussa Aleksis Ki-
ven koulun tiloihin neljänteen kerrokseen. Koulun musiikin opetustiloja uudistettiin sa-
malla, jolloin syntyi ajatus koko kaupungin kouluja palvelevan koulutus- ja äänitysstudi-
on rakentamisesta. Siten sai alkunsa Studio Kivi, joka aloitti toimintansa 1994.

Alusta saakka toimintaan kuului koulujen musiikinopetukseen liittyvää taltiointeja ja 
opettajien kouluttamista musiikkiteknologian eri alueilla. Vuoden 2000 aikana Mediakes-
kus muutti Käpylään Mäkelänkatu 84 tiloihin. Tuolloin rakennettiin uudet studiotilat sekä 
kuvalle että äänelle. Studiotoiminta vakiintui omaksi mediakeskuksen toiminnan linjak-
si. Toiminnan alkuvuosia kuvataan tarkemmin Musiikkikasvatusteknologian käsikirjassa 
(Suomen musiikkikasvatusteknologian seura: Helsinki. 2006)

Mediakeskuksen äänistudioiden toiminta tällä hetkellä jakaantuu pääasiassa koulujen 
tallennusprojekteihin ja opettajien koulutukseen. 

studioprojektit
Tallentaminen on kaikille helsinkiläisille kouluille avointa toimintaa ja tapahtuu pääasi-
assa Mediakeskuksen tiloissa. Jonkin verran on tehty myös konsertti- ja kuoroäänityksiä 
muualla. Opettajat varaavat äänitysajat studiomestarilta (Tuomas Hakkarainen) ja sopivat 
miten äänityksiin valmistaudutaan (alkutuotanto). Studioäänitykset tapahtuvat koulupäi-
vien aikana ja ovat osa oppilaiden koulutyötä.

Äänistudiolla on kaksi tarkkaamoa, iso ja pieni. Isossa tarkkaamossa tapahtuu pääosa 
studioiden tallennusprojekteista. Pieni tarkkaamo on enemmän post-production käytössä 
ja palvelee myös kuvastudioiden projekteja. Soittotiloja on kolme. Suuressa soittotilassa 
äänitetään muun muassa akustiset rummut, lyömäsoittimet ja muut soitin- ja lauluryhmät. 
Tilassa on pieni flyygeli. Kaksi pientä pienempää äänitystilaa, joista toinen on enemmän 
vaimennettu ja toimii ns. laulukoppina tarjoavat mahdollisuuden samanaikaiseen studio-
äänittämiseen ilman äänien vuotamista mikrofonista toiseen.

Studioilla on kattava soitin ja mikrofonivalikoima. Tekniset valmiudet ovat kaiken kaik-
kiaan hyvää ammattilaatua. Toiminta on vakiintunutta ja studiopalveluja käytetään aktii-
visesti.

koulutustoiminta
Äänistudioiden koulutus on keskittynyt opettajille suunnattuihin kursseihin. Pääosa kou-
lutuksista liittyy musiikin teknologiaan ja sen hyödyntämiseen opetustyössä. Kohderyh-
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mänä ovat kaikki musiikkia opetuksessaan käyttävät opettajat. Osa kursseista on suun-
nattu selkeästi musiikkia opettaville opettajille. 

Musiikinopettajien koulutuksen ongelmana on ollut koulujen varustuksen kirjava ja hy-
vin vaihteleva taso. Varsinkin äänentoistoon ja tallentamiseen liittyvät kursseilla opitut 
taidot voivat helposti jäädä siirtymättä koulujen opetukseen. Varusteet eivät riitä! Media-
keskuksella on ollut koko ajan myös laitteiden lainaustoimintaa ja tämä onkin usein ollut 
edellytys kurssien hyödyntämiselle koulujen arjessa. 

Lainakalustoilla on saatu koulujen juhlien ja konserttien äänentoisto toimimaan ja liiku-
teltavat äänitysjärjestelmät ovat tuoneet taltioimisen mukaan koulujen omaan musiikki-
toimintaan.

Varsinkin tietokonepohjaisten tallennus-, muokkaus ja nuotinkirjoitusohjelmien koulutus 
on päätynyt turhautuneisiin tilanteisiin kouluissa kun ohjelmia ja toimivia laitekokoonpa-
noja on ollut vaikea saada hankittua tai toimimaan kouluympäristössä.

Musiikinopetuksen kehittämishanke 2006
Edellä kuvatut tekijät johtivat siihen, että vuonna 2006 käynnistettiin musiikinopetuksen 
kehittämishanke. Siinä tavoitteena oli löytää sopivat keinot kehittää koulujen varustus-
tasoa ja musiikinopettajien valmiuksia hyödyntää teknologiaa opetuksessa. Liikkeelle 
lähdettiin tietoteknisten valmiuksien parantamisesta siten, että kouluihin saataisiin toimi-
vat tallennusvälineet ja ohjelmat sekä nuotinkirjoitusohjelma. Pilottivaiheessa keskityttiin 
yhden työaseman varustamiseen lähinnä opettajien hallinnoitavaksi.

Ensimmäinen pilottiryhmä aloitti syksyllä 2006. Mukaan otettiin seitsemän koulua. Va-
linnat tehtiin siten, että mukaan saatiin kouluja kaikilta kouluasteilta. Kevään aikana oli 
neuvoteltu opetusviraston tietohallinnon ja hankintapäällikön kanssa siitä, että ohjelmat, 
äänikortit, lähikenttämonitorit, midikontrollerikoskettimet sekä kuunteluvahvistimet ja 
kuulokkeet saatiin hankittua kouluille keskitetysti. Koulujen piti osoittaa yksi mahdolli-
simman tehokas PC-tietokone hankkeeseen. 

laitteet ja ohjelmat
Äänitysohjelmaksi valikoitui Steinbergin Cubase Studio3-versio ja nuotinkirjoitusohjel-
maksi Sibelius4. Äänikortiksi valittiin Creativen EMU-1820 PCI-väylään liitettävä ulkoinen 
kortti/konsoli-yhdistelmä. PC-koneisiin päädyttiin siksi, että koulujen koneet ovat PC-
mallisia. Halusimme selvittää miten olemassa oleva laitekanta ja musiikkiteknologian 
tarpeet saadaan sovitettua yhteen. Uuden laitekannan ja käyttöjärjestelmän tuominen 
koulujen tietotekniikkaympäristöön olisi ollut kokeilun alussa kenties liian suuri askel.

Koneet koottiin ja ohjelmat asennettiin mediakeskuksessa ennen koulutusjaksoa. Kou-
luille toimitettaisiin siten valmiit paketit, jotka olisivat samat joita oli käytetty jo koulu-
tuksessa.

koulutus
Koulutus rakennettiin kuudesta lähikoulutuspäivästä kolmessa jaksossa ja niiden väleihin 
sijoittuvista käytännön harjoittelujaksoista kouluilla. Koulutus rakennettiin siten, että vä-
häisilläkin edeltävillä valmiuksilla toiminta saataisiin käyntiin. 
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Ohjelmien ja laitteiden hallintaan käytettiin eniten aikaa. Tavoitteena oli saada tallenta-
miseen tarttumisen kynnys mahdollisimman matalaksi. Lähestymistapa oli se, että tekno-
logia on opetuksessa vain uusi instrumentti muiden joukossa, joka otetaan tarvittaessa 
käyttöön.

pilottijakson käynnistyminen
Suunnitelmat ja todellisuus eivät täysin osuneet yhteen. Keskitettyjen hankintojen vii-
västymisen johdosta koneet ja laitteet saatiin toimitettua kouluille vasta toisen jakson 
jälkeen. Koulutuksen sisältöjä jouduttiin siksi muokkaamaan todellista tilannetta vastaa-
vaksi. Koulujen perusvarustustaso osoittautui myös varsin vaihtelevaksi. Samoin opetta-
jien perustiedot hankkeessa käytettävän teknologian ja ohjelmien omaksumiseksi olivat 
varsin vaihtelevia. 

Koulutusolosuhteet rakennettiin vastaamaan koulujen musiikinopetuksen arkea. Mikse-
rin ja äänikortin väliset kytkennät eli reititys äänitysohjelmaan oli selvästi haastavin opet-
telun alue. Ohjelmistokoulutus toteutettiin luokkaopetuksena mediakeskuksen Artum-
luokassa, johon rakennettiin äänitys ja nuotinkirjoitusohjelmien opiskeuympäristö.

Ensimmäinen pilottiryhmän ensimmäinen vaihe, toimivien luokkaäänitysolosuhteiden 
rakentaminen erilaisten koulujen musiikinopetuksen arkeen saatiin alkuun. Monessa 
koulussa jouduttiin äänityksen reititykseen tarvittavien kaapeleiden lisäksi hankkimaan 
toimintaan paremmin soveltuva mikseri. Äänitykseen soveltuvia mikrofoneja hankittiin ja 
audiokaapeleita uusittiin. Koulut sitoutuivat hienosti musiikinopetuksen kehittämiseen ja 
aktiiviset opettajat ottivat uudet tekniikat sujuvasti käyttöön.

Hanke eteni siten, että valittiin uusi kymmenen koulun pilottiryhmä. Valinnan perusteet 
olivat samat ja koulutuksen sekä varustamisen periaatteet samoin. Ryhmä aloitti koulu-
tusjakson syksyllä 2007. 

Syksyllä 2008 päätettiin hakea Opetushallituksen rahoitusta musiikin oppimisympäristön 
kehittämishankkeelle. Hankkeessa oli tavoitteena selvittää opetustilojen ja varustuksen 
suunnitteluun peruskysymyksiä ja kerätä materiaalia suunnitteluohjeistuksen laatimisek-
si. Opetushallitus hyväksyi hankkeen ja asetti tavoitteeksi musiikin opetustilojen suun-
nitteluoppaan laatimisen. Tämä uusi hanke keskeytti edellisen etenemisen oppaan val-
mistumisen ajaksi.

artum-luokan varustaminen 2009
Keväällä 2009 ryhdyttiin suunnittelemaan Artum luokan varustamista selvästi musiikki-
ohjelmien koulutuksen näkökulmasta.  Luokkaan varustettiin kaksitoista musiikkityöase-
maa opiskelijoille, opettajan työasema ja kunnollinen äänentoistojärjestelmä. digitaalisen 
mikserin kera. Valmiudet toimivalle ja asianmukaiselle musiikin ohjelmistokoulutukselle 
oli luotu.

tavoitteena toimiva musiikkiteknologian koulutus ja varustamisen tuki
Koulujen musiikinopetuksen kehittämisessä saatava liikkeelle monta linjaa. Isossa kun-
nassa, kuten Helsingissä, on vielä laadittava pitkäntähtäimen suunnitelma kehittämisen 
etenemisestä kaikkiin kouluihin.
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Koulujen musiikin opetusvälineiden perusvarustus on saatava yhtenäiseksi siten, että voi-
daan rakentaa mielekäs koulutuksen ja tuen verkosto. Pelkkä opettajien kouluttaminen ei 
riitä jos kouluissa ei ole varusteita ja valmiuksia toimia koulutuksen sisältöjen mukaisesti. 
Koulutuksessa on huomioitava musiikkia opettavien opettajien erilaiset pohjakoulutukset 
ja lähtövalmiudet. Nämä vaihtelevat kouluasteen ja opettajien henkilökohtaisten musiikil-
listen suuntautumisten mukaan.

Yhteistyö tietohallinnon ja opetusvälineiden hankinnoista päättävien virkamiesten kans-
sa on rakennettava huolellisesti ja pitkäjänteisesti. Koulun tasolla on selvitettävä minkä-
laiset ovat lähtökohtaiset musiikinopetuksen valmiudet ja sitoutettava musiikin oppimis-
ympäristön kehittämiseen.

Koulurakentamisen tilaajat ja suunnittelijat on saatava tiedostamaan mitkä ovat koulujen 
musiikkikasvatuksen tavoitteet ja mitä ne edellyttävät tiloilta ja varustukselta.

Musiikin opetustilojen suunnitteluopas on väline edellä kuvatun kaltaiseen kehittämi-
seen. Helsingin opetusviraston mediakeskuksella on käytettävissä tilat, välineet ja osaa-
minen musiikin oppimisympäristön kehittämis- ja koulutuskokonaisuuden luomiseksi. 
Tämä työ on jo hyvässä vauhdissa, kuten edeltä voi lukea ja nähdä.

Artum luokan yleisnäkymä.
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Artum luokan oppilaan musiikkityö-
asema

Artum luokan opettajan musiikkityö-asema

Musiikkityö-asema pilottikoulussa
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Kytkentöjen harjoittelua Studiomestari Tuomas Hakkarainen pikkutarkkaamossa 
Käpylässä.

Mediakeskuksen isotarkkaamo Käpylässä.

Laulaja tauolla.  Näkymä Käpylän studion isoon soittotilaan.
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Luonnos musiikkiluokan perusvarustukseksi. 

Musiikinluokka n. 100m², 20 oppilasta
Soittimet kpl 

minimi
kpl 
tarve

Huomautuksia

Akustiset soittimet

Piano /Flyygeli 1 Piano on musiikkiluokan välttämätön 
perussoitin. Koko riippuu opetustilan 
koosta ja pianon sijoittumisesta siinä.

Nailonkielinen , klassinen kitara 17+ 3 Jokaiselle oppilaalle ryhmässä 
on oltava kitara. Osa kitaroista 
vasenkätisiä (2–3kpl).

Teräskielinen , akustinen kitara 2

Teräskielinen, akustinen kitara sisäänrakennetulla 
mikrofonilla

1

Kantele 5-kielinen (osa mikrofonilla varustettuja) 5–10
Kantele 10-kielinen (mahdollisesti mikrofonilla) 1

P
ercussio

 / O
rffso

ittim
et

Rumpusetti (perusversio) 1 Bassorumpu: 18”–20”, virveli, TOM1, 
2, 3, Hi-hat, crash, Ride. telineet, 
pedaalit ja rumputuoli. Rumpumatto

Congarumpu 2 Esim. 10” ja 11”
Djembe, pieni 5

Djembe, iso 1
Bongorummut (pari) 2

Claves (pari) 10

Guiro 2

Shaker 10

Maracas (pari) 5

Tamburiini 3

Kellopelit 5

ksylofonit
(+malletit)

sopraano 2

Altto/tenori 2

Basso 1
Bassopalat 7
Kontrabassopalat 3

metallofonit Altto / tenori 2

Muut percussiosoittimet
 Esim. Cabasa, sadekeppi 
(rainstick),  Agogo-kello, qaxixi, Surdo, 
triangeli,  kehärumpu jne… 

x Määrä riippuu kouluasteesta ja 
opetuksen painopisteestä

Sähkösoittimet
Sähkökitara 2 

(+1)
Erimalliset kitarat. Esim. Strato- ja Les 
Paul-malliset. Tarpeen mukaan myös 
vasenkätinen malli.

Sähköbasso 1–2 Alaluokilla tulee käyttää lyhyemmillä kielillä 
varustettuja malleja.

Syntetisaattori 4–6 Riittävän selkeällä käyttöjärjestelmällä 
varustettuja soittimia. Koskettimia voi 
olla useampiakin. Silloin suuri osa voi olla 
yksinkertaisia ”kotiurkuja”

Sähköpiano 1 Sähköpiano on akustisen pianon ohella 
musiikkiluokan keskeinen soitin. 

Sähkörummut 1 Hyvillä soivilla äänillä (Sound/program/
sample)vaurstettu keskusyksikkö.
Sähkörummuissa tulee olla kalvolliset padit. 
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Laitteet kpl  
minimi

kpl  
tarve

Tarkennuksia ja selvitystä

S
oitin- 

vahvistim
etet

Kitaravahvistin 2 Toinen vahvistimista voi olla ns. mallintava. 
Teho esim. 60–100W

Bassovahvistin 1-2

Keyboardvahvistin 1

M
usiikkiluokan äänentoistojärjestelm

ä

Mikseri 1 Vähintään 16-kanavainen mikseri, jossa 
digitaalinen monikanavaulostulo.

Pääkaiuttimet L/R 2-4 Musiikkiluokan kiinteä 
äänentoistojärjestelmä kuuluu kiinteään 
perusvarustukseen. Se suunnitellaan 

Subwoofer 1(-2)

Päätevahvistin (1–2)

Monitorit aktiivi 4 Soittajien ja laulajien monitorit.

Dynamiikkaprosessorit 2 Vähintään yhteensä neljälle kanavalle.

Efektiprosessorit 1 Yksi multiefektilaite, ellei mikserissä ole 
sisäärakennettua sellaista.

Ekvalisaattorit 2 Master EQ-compressori-limitteri

DI-boksit 4–6 Vähintään kaksi stereo-mallia

Liikuteltava 
b

änd
itlilan 

äänentoistosetti

Mikseri 1 Lähinnä laulun ja koskettimien 
vahvistamiseen. 8–16 kanavaa 
sisäänrakennetulla efektiprosessorilla.

Pääkaiuttimet L/R 2 Aktiivikaiuttimet, 15” esim. 400W

Monitorit aktiivi 1–2

Dynamiikkaprosessorit 1 2-4 kanavainen

DI-boksit 2 Riippuu bänditilan tarpeesta. 
M

ikrofoneja

dynaamisia laululle 6+2 Riippuu harjoitustilojen määrästä. 

dynaamisia instrumenteille 2–4 soitinvahvistimille ja rumpuäänitysmikit 
(basari, virveli Tomit)

kondensaattori 4 pienikalvoinen stereopari ja 1–2 
isokalvoista

Ä
änilähteet

CD-soitin 1

DVD / Blueray-soitin 1

Vinyylilevy-, MiniDisk- tai muu 
vanhan teknologian soitin

1

O
p

ettajan äänityöasem
a

Tietokone tai moniraitatallennin 1 Lisää TVT-vaustuksen yhteydessä

Äänikortti 1 Mikäli mikseri voidaan liittää suoraan 
tietokoneeseen, erillistä äänikorttia ei 
tarvita.

MIDI-kontrolleri-keyboard 1 Lisää TVT-vaustuksen yhteydessä

Lähikenttämonitorit 2

Kuulokevahvistin 1 Vähintään neljäkanavainen 

Kuulokkeet 5 Puoliavoimet tai suljetut studiokuulokkeet
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Luonnos musiikkiluokan perusvarustukseksi. 

Musiikinluokka n. 100m², 20 oppilasta
Tarvikkeet ja välineet kpl  

minimi
kpl 
tarve

K
aap

elit

Mikrofonikaapelit (XLR) 10x3m
10x6m
5kpl 10m

Instrumenttikaapelit (1/4” plugi) 10x3m
10x6m

Kaukokaapelit 3x 6/2 
XLR-5m

Lyhyet kaukokaapelit soitin/
mikrofoniryhmien keskelle.

Liitäntä ja ristikytkentäkaapelit X kpl DI-bokselille ja ristikytkentään. 
Määrä riippuu muusta laitteistosta ja 
kiinteän kaapeloinnin suunnittelusta.

Kuulokekaapelit 2-4 6m Jatkokaapelit kuulokevahvistimelta.

Telineet

Mikrofonitelineet 10

Soitintelineet luokkaan kitaroille ja 
bassolle

4/4 Lattiatelineiden lisäksi tarvitaan luokkaan 
vähintään neljä seinätelinettä yksittäisille 
soittimille.

Soitintelineet varastoon kitaroille 6-20 Varastotilaan tulee rakentaa telineet kaikille 
akustisille kitaroille. Seinätelineet voivat 
olla neljän kitaran telineitä, tai yksittäisiä 
kitaratelineitä tilasta riippuen.

Soitintelineet koskettimille 4 Jokaiselle kosketinsoittimelle tulee olla oma 
teline. Tarvittaessa voidaan käyttää kahden 
soittimen telineitä.

Kaiutintelineet 2

Nuottitelineet 15 Tukevia ja kestäviä telineitä. Pieneen tilaan 
pinottavia.

Laitteid
en kuljetus ja säilytys

Räkit ja liikuteltavat laitevaunut sekä 
muut laitteisiin liittyvät kalusteet

1 Erillinen laiteräkki: 19”, 10U
– Päätevahvistimet (tarvittaessa)
– Master EQ- Kompressori-limitteri
– Kaiutinprosessorit

1 Laiteräkki opettajan työpöydän yhteyteen 
19”, 10U
(CD, DVD, efektilaite, äänikortti, 
langattomien vastaanottimet…) 

2-4 Kuljetuskotelot kosketinsoittimille

3 Kuljetuskotelot sähkökitaroille ja bassoille.

1-2 Kuljetuskotelot audiokaapeleille ja 
käyttösähkön jatkojohdoille

Tarvikkeet

Tähän osastoon kuuluu paljon 
erillistä, musiikinopetuksessa 
välttämätöntä materiaalia. Ne ovat 
osittain luonteeltaan kulutustavaraa, 
mutta kuuluvat musiikkiluokan 
perusvarustukseen.

x Kitaran kielet: sähkökitara, teräskielinen 
akustinen, nailonkielinen akustinen. 
Plektroja. Rumpukapuloita, ja -kalvoja. Liitin 
sovittimia, jne…
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Kalusteet kpl Huomioitavaa

O
p

ettajan työp
öytä

Opettajan työpöytään on integroitu luokan 
äänentoiston ja TVT:n keskeiset laitteet:

Mikseri, tietokone näyttöineen, 
lähikenttämonitorit, tärkeimmät audiosignaalin 
prosessointilaitteet, ulkoiset äänilähteet, CD-
DVD-soittimet, Master-kontrolleri ja tarpeellinen 
määrä säilytystilaa.

1 Tällaisesta pöydästä on olemassa 
prototyyppimalleja esim. Aleksis 
Kiven koulussa. 

Opettajan työtuoli 1(+1) Ergonomisesti hyvä ja kestävä 
pyörillä varustettu tuoli. Mahdollisesti 
myös satulatuoli

Oppilastuolit 20 Oppilasmäärän maksimin mukaan. 
Tuolien tulee olla pinottavia ja 
käsinojattomia

Oppilaspöydät 10 Kevyet joko koottavat tai helposti 
pinottavat kahden hengen pöydät. 

Siirrettävät varastokaapit 4-6 Soitinten, kirjojen ja muun 
opetusmateriaalin säilyttämiseen 
ja kuljetukseen lukittavat, tukevat 
hyvillä pyörillä varustetut kaapit
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Musiikinopetuksen tVt -varustuksesta:
esimerkki 

Tämä listaus käsittää TVT-täysvarustuksen ja musiikinopetuksen teknologian joka  
liittyy kiinteästi TVT-laitteisiin.

1. Kiinteä kaapelointi:

Koulun ATK verkko kiinteät asennukset suunnittelussa  
huomioitava

Ty
ö

as
em

at

Opettajan työasema, 
koulun verkossa

Opettaja tarvitsee koulun käytäntöjä ja verk-
kotoimintoja varten koneen, joka on liitetty 
opetuksen verkkoon.

verkkopisteet tulee  
sijoittaa audio-
kytkentäpisteiden 
yhteyteen.

Opettajan musiikki-
työasema DAW

Opettajan musiikkityöasema on erillään kou-
lun verkosta(DAW). Sille luodaan oma profiili, 
jolla hallitaan myös musiikkiluokan oppilas-
työasemia (DAW). Opettajakoneelta myös 
yhteys  
internetiin.

Oppilastyöasemat 
DAW

Varaus vähintään neljälle oppilaiden musiikki-
työasemalle (DAW). 

verkkopisteet tulee  
sijoittaa audio-
kytkentäpisteiden 
yhteyteen.

Luokan sisäinen data

P
ro

jis
o

in
ti

Dataprojektori Projisoinnin Kattoon sijoitettava  
hiljainen dataprojektori. 

DVI-kaapelointi 
videosignaalille. 
Dataprojektorille ei 
musiikinluokassa 
tule audio-kaape-
lointia.

Dokumenttikamera Dokumenttikameran kytkentä siten, että sitä 
voidaan käyttää helposti myös muualla luo-
kassa soitonopetuksen apuna.

Kamerasta riippuen  
liitäntä USB, VGA, 
DVI, jne.

Jakaja Projektorille tulee voida lähettää signaalia 
monesta eri laitteesta: Opettajan pöytäkone, 
kannettava tietokone, dokumenttikamera, 
DVD/blueray-soitin

Jakaja sijoitetaan 
muiden ohjaus ja 
hallintalaitteiden 
joukkoon opettajan-
pöydälle 

Ty
ö

p
is

te
et

Datakaapelointi Mahdollisuus luokan sisäiseen dataverkkoon

Audiokaapelointi Työpisteiden välille tarvitaan myös audiokaa-
pelointi. Oppilaspisteistä opettajan työpistee-
seen.

Tarvittaessa oma  
linjamikseri oppilas-
työasemille.
8-12in / 2out

Käyttösähkökaapelointi 230V

Audiosähkö Musiikinluokissa tulee olla audiosähkölle oma 
ryhmänsä, jossa on tarvittaessa erillinen maa.

Audiosähköryhmälle 
oma kytkin musiikin-
opettajan työpisteen 
yhteyteen.

ATK-sähkö Musiikinluokan ATK-sähkön tulee sopia yh-
teen musiikkilaitteiden audiosähkön kanssa. 
Varmistettava häiriötön signaali audio- ja 
TVT-laitteiden välillä. 

Musiikinluokan TV-
teknologia liitetään 
osaksi luokan  
äänentoisto- 
järjestelmää. 
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2. Laitteisto ja ohjelmisto:

Laitteet, tarvikkeet ja 
ohjelmat

Kuvaus Opettajan 
työpiste

muualla 
luokassa oleva 
varustus

Ti
et

ok
on

ee
t 

ja
 o

hj
el

m
at

O
p

et
ta

ja
n 

ty
öa

se
m

a
Tehokas tietokone 
(Windows tai MacOS) 
ja riittävän suuri, väh. 
24” laajakuvanäyttö

Koneen tulee olla tehokas ja 
hiljainen. Musiikkiohjelmien 
pyörittäminen vaatii suuren 
prosessoritehon, väh. 3GHz 
tuplaydin, lisäksi keskusmuistia 
vähintään 8Gbit. Kaksi erillistä 
riittävän iso kovalevyä (esim. 
2x500Gb) Lisäksi koneissa 
tulisi olla Firewire 400/800 väylä 
normaalien USB2 liitäntöjen lisäksi.

x

Audiosekvensseri-
ohjelma 
luokkaäänityksiin. 

Nuotinkirjoitusohjelma

Muita musiikkiohjelmia

Cubase, Logic Pro (MacOS), 
GarageBand (MacOS), Reaper,
ProTools, jne  (Kuntatasolla on 
syytä valita korkeintaan kaksi 
ohjelmistoa, jota tuetaan ja joihin 
järjestetään keskitetty koulutus.)

Sibelius, Finale

Band-In-A-box, MAX, Audacity, 
Sequel, Live, Reason, jne

x x

Äänikortti /Mikserin 
digitaalinen ulostulo

On suositeltavaa, että luokkaan 
valitaan mikseri, jossa on suoraan 
digitaalinen monikanavainen 
ulostuloliitäntä tietokoneelle. Siiloin 
erillistä äänikorttia ei tarvita. 

x x

Kirjoittava DVD-asema Audiotiedostojen ja projektien 
tallentamiseen sekä valmiiden 
projektien polttamiseen CD-
levyiksi.

x

Midi-kontrolleri /
Koskettimisto

USB-MIDI-koskettimisto (min. 6 
oktaavia) Tämä sisältää erilaisia 
säätimiä (8kpl) ja pianokoskettimia 
(8kpl), joilla musiikkiohjelmia 
ohjataan.

x x

O
p

p
ila

id
en

. t
yö

p
is

te
et

Oppilaskoneita 2-4 
työasemaa (Windows 
tai MacOS), näyttö 
väh. 21”

Oppilaiden TVT –työpisteet ovat 
erillisiä kiinteitä kalusteryhmiä. 
Ne tulee sijoittaa siten, 
että niissä voidaan tehdä 
ryhmätöitä. 2-4 oppilasta/ryhmä 
työasemaa kohden. Koneiden 
tehokkuusvaatimus käytännössä 
sama kuin opettajakoneella.

x

Äänikortti Äänikortiksi riittää kevyempi 2-4 
I/O malli. USB/Firewire-väylään. 

x

Kosketin kontrolleri USB-MIDI-koskettimisto (min. 6 
oktaavia) Tämä sisältää erilaisia 
säätimiä (8kpl) ja pianokoskettimia 
(8kpl), joilla musiikkiohjelmia 
ohjataan.

 x

E
si

ty
s-

te
kn

iik
ka

TVT-laitteet liitetään osaksi 
luokan äänentoisto- ja 
esitystekniikkajärjestelmää. 
(Ks. musiikkiluokan 
perusvarustus, soittimet ja  
laiteet)

TVT-varustus suunnitellaan musiikin 
opetustilojen audiosuunnittelun 
yhteydessä.
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tekniikka-suomi-sanasto musiikin opetustilojen  
suunnitteluohjetta varten

aktiivikaiutin kaiutinyksikkö, jonka kotelossa on kaiutinelementtien lisäksi myös vahvistin. 
Äänisignaali voidaan tuoda aktiivikaiuttimeen suoraan mikseristä.

analoginen analoginen (yhdenmukainen); analoginen, jatkuva signaali välitetään jännite-
vaihteluina. Analogista signaalia tuottavat ja/tai käsittelevät mm. mikrofoni, mag-
netofoni, levysoitin ja vahvistin, kaiutin muuttaa analogisen signaalin kuultavaksi 
ääneksi. Vrt. digitaalinen.

aux Mikserin kanavasta on mahdollista haaroittaa signaali erilliseen aux send läh-
töön, siitä sana aux eli auxiliary, ylimääräinen. Kullakin kanavan Aux-säätimellä 
lähetään signaali ulkopuoliseen laitteeseen, yleisimmin tällä säädetään kanavan 
kaiun määrää, jolloin signaali johdetaan kaikulaitteeseen. Tällä säätimellä voi 
tällöin olla myös nimi Effect tai Echo. Toinen mahdollisuus on myös haaroittaa 
signaali monitorointia varten, säätimen nimitys voi olla silloin Mon tai Foldback.

balanssi tasapaino, musiikissa eri äänilähteiden tasapainoinen sointi

DAW Digital Audio Workstation (DAW) on nimitys tietokone-avusteiselle tavalle tallen-
taa, käsitellä ja luoda ääntä.

DI-box Instrumenttia ei välttämättä aina liitetä instrumenttivahvistimeen. Direct box eli 
DI-boksi on pieni laatikko – tarkemmin sanottuna suorakytkentäyksikkö, jonka 
kautta voidaan esimerkiksi sähkökitara tai -basso kytkeä suoraan ilman vahvis-
tinta mikseriin. Basso ja kitara liitetään näin esimerkiksi äänitystilanteessa tai 
PA-käytössä.

digitaalinen numeerinen; signaalin kuvaaminen numeerisesti, perättäisten näytearvojen avul-
la, menetelmää käytetään esim. CD-, DVD- ja mp3-soittimissa sekä tietokoneissa. 
Vrt. analoginen.

dynamiikka-
prosessori

äänen voimakkuutta ja voimavaihtelua muokkaava laite (kompressori, limitteri, 
ekspanderi). Kompressori (compressor) on äänen voimakkuuserojen eli 
dynamiikan kaventaja.  Kompressoria käytetään äänitettäessä ja miksatessa mm. 
laulua, rumpuja ja bassoa. Limitteri (limiter) eli rajoitin on erikoiskompressori, 
jonka kompressiosuhde on hyvin suuri. Se ei päästä kynnystasoa lujempaa 
ääntä lävitse. Käytetään mm. mikserin ja vahvistimen välillä suojaamaan kai-
uttimia yllättäviltä äänipiikeiltä tai digitaaliäänityksessä estämään ei-toivottua 
säröytymistä. Ekspanderi (expander) vaimentaa signaalia, mikäli se alittaa tietyn 
tason – näin se on kompression tekninen peilikuva. Ekspandereita käytetään 
tavallisesti dynamiikan alapäässä joko kevyesti ekspansoimaan tai jyrkästi  
portittamaan hiljaisia ääniä hiljaisemmiksi tai kokonaan pois.

efekti- 
prosessori

signaalitien aikaa muokkaava laite (kaiku- ja viivelaitteet). Jälkikaiunta eli re-
verb jäljittelee jonkin luonnollisen tilan akustiikkaa. Ääni viivästyy hyvin mo-
nina eripituisina ja asteittain kuoleutuvina viiveinä, jotka ovat niin tiheässä, 
etteivät yksittäiset kertaumat lainkaan ole erotettavissa. Ääneen syntyy hajallinen 
jälkisointikenttä, kajahdus. Jälkikaiunnan sävyä ja kestoa voi muunnella ja näin 
matkia erilaisia huonetiloja. Viive eli delay viivästää ääntä sellaisenaan tietyn 
ajan. Viivästetty ääni yhdistetään viivästämättömään ääneen, saadaan toisto. Osa 
toistuvasta signaalista voidaan ohjata uudelleen viivepiiriin, jolloin jälkikaiunnan 
korvike on nimeltä toistokaiku eli echo. Erityisesti kitaraefekteinä käytetään 
muuttuvan pituiseen viiveeseen perustuvia flanger-, chorus- ja phase shifter  
-tehosteita.
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EQ Korjain, ekvalisaattori (Equalizer), jolla leikataan tai korostetaan äänen eri taa-
juuksia. Mikserin kanavassa säätimet ovat: Hi (Treble). Tällä säädetään korkei-
den äänien voimakkuutta. Mid. Keskialueen äänten voimakkuus. Lo (Bass). Ma-
talien äänten voimakkuus. Freq. Säätää taajuuden, jota korostetaan tai  
vaimennetaan. Yleisimmin tämä säädin on vain keskialueita varten.

gain vahvistus (oik. lisäys). Tällä säätimellä vahvistetaan mikseriin tulevia, monesti 
kovinkin eritasoisia signaaleja tarpeen mukaan siten, että mikseri toimisi  
mahdollisimman hyvin.

input sisäänmeno, tulo, tuloliitäntä. Laitteeseen tulevan äänisignaalin liitäntä. Voi olla 
korkea- tai matalaimpedanssinen, mikrofoni- tai linjatasoinen sekä symmetrinen 
tai epäsymmetrinen. Symmetristä liitäntää käytetään mikrofoniliitännöissä,  
epäsymmetristä esimerkiksi kitaravahvistimien tuloliittimenä.

laiteräkki laiteteline

liveäänen-
toisto

esitystilanteen äänentoisto

luokka-
äänitys

musiikkiluokan liveäänentoistoon kiinteästi kytketty tallennusjärjestelmä. Usein 
digitaalinen musiikkityöasema, DAW

lähikenttä-
monitorointi

Lähikenttämonitorit ovat tarkoitettu aseteltavaksi lähelle miksaajaa. Pienikokoi-
sen kaiuttimien toisto on tarkka, mutta ilman subwooferia matalat taajuudet  
eivät toistu hyvin.

mikseri laite, joka summaa useiden äänilähteiden signaalit kuuntelua ja/tai monitorointia 
varten. Mikseriin kytketään mikrofoneja, syntetisaattoreita ja vaikkapa CD-soitin. 
Mikserissä tai siihen liitettynä voi olla kaikulaitteita ja muita efektejä, joilla muo-
kataan ääntä. Mikserissä on myös taajuuskorjausta varten ekvalisaattori kutakin 
kanavaa (= mikseriin kytketty äänilähde) varten. 

normalisointi Tarkkaamon ristikytkentäpaneelista viedään ääni usein mikseriin käyttäen ääni-
tyksestä toiseen samoja ratkaisuja. Esimerkiksi soittotilan pistokkeesta n:o 1 vie-
dään ääni tarkkaamon ristikytkennän kautta mikserin kanavalle 1. Normalisoin-
nin avulla voidaan toimenpide tehdä siten, että tarkkaamossa ei tarvitse liittää 
johtoa ristiinkytkennästä vaan linja on jo valmiiksi kytketty, normalisoitu.

output ulostulo, lähtö, lähtöliitäntä; äänisignaali johdetaan laitteesta toiseen tai vahvisti-
mesta kaiuttimeen output-liittimen kautta.

PA- 
järjestelmä 

Public Address, laulukamojen isompi versio, jossa kaikkien soittimien ääni- 
signaalit ajetaan äänipöydän kautta.

passiivi-
kaiutin

tavanomainen kaiutin, johon äänisignaali tuodaan vahvistimesta.  
Vrt. aktiivikaiutin.

ristikytkentä-
paneeli

Äänisignaalit kannattaa siirtää soittotilan ja tarkkaamon välillä keskitetysti 
kiinteän kytkentäpaneelin kautta. Ristiinkytkentäpaneeli (patch bay) on 
molemmissa huoneissa ja siihen tehtyjen merkintöjen avulla voidaan laitteita 
yhdistää toisiinsa.

Speakon-
liitin

Kaksoisbajonettiliitin (viralliselta nimeltään) on viime aikoina yleistynyt kaiutin-
pistokkeena. Paremmin liitin tunnetaan Neutrikin tuotemerkin mukaan:  
Speakon-liitin.

subwoofer alataajuuskaiutin, matalien äänitaajuuksien toistoon suunniteltu kaiutin, ”suppa-
nen, subbari”. Kotilaitteissa kaiuttimen toistoalue on n. 20–200 Hz, ammattilait-
teissa tyydytään toistamaan vain kaikkein alimmat taajuudet (n. 20–100 Hz).

tieto- ja  
viestintä- 
tekniikka 
(TVT)

elektroniset laitteet, joita voidaan käyttää tietojenkäsittelyssä, tiedonvälityksessä 
ja esityksessä sekä kommunikoinnissa. Tietokone ohjelmineen ja lisälaitteineen 
on keskeinen TVT-työväline, kun taas Internet ja sen eri protokollat mahdollista-
vat tiedonvälityksen.
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lisätietoja, julkaisuja ja linkkejä

Viranomaisia:
Aluehallintovirasto http://www.avi.fi/fi/Sivut/etusivu.aspx

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto http://osha.europa.eu/fop/finland/fi/fi

Opetushallitus http://www.oph.fi/ 

Opetushallituksen edu.fi-palvelu http://www.edu.fi/

Opetus- ja kulttuuriministeriö http://www.minedu.fi/OPM/

Sosiaali- ja terveysministeriö http://www.stm.fi/

Työsuojeluhallinto http://www.tyosuojelu.fi/fi/

Työturvallisuuskeskus, TTK http://www.ttk.fi/

Viestintävirasto http://www.ficora.fi/

Ympäristöministeriö http://www.ymparisto.fi/

Musiikkialan järjestöjä ja laitoksia:
Koulujen Musiikinopettajat ry, http://www.koulujenmusiikinopettajat.fi/ 

International Society for Music Education (ISME), http://www.isme.org/ 

Jasesoi ry, http://www.jasesoi.org/ 

Jyväskylän yliopisto, musiikkikasvatuksen koulutus,  
https://www.jyu.fi/hum/laitokset/musiikki/oppiaineet/kasvatus/?searchterm=musiikkikasvatus 

Konserttikeskus ry, http://www.konserttikeskus.fi/ 

Oulun yliopisto, musiikkikasvatuksen koulutus, http://musicedu.oulu.fi/ 

Musiikkia nuorille ry, http://www.musiikkianuorille.fi/

Sibelius-Akatemia, musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto,  
http://www.siba.fi/how-to-apply/degrees-and-programmes/music-education/about-us 

Suomen musiikkineuvosto, http://www.musiikkineuvosto.fi/ 

Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry, http://www.musiikkioppilaitokset.org/ 

Muita järjestöjä ja laitoksia:
Akustinen seura, http://www.akustinenseura.fi/ 

Kuuloliitto, http://www.kuuloliitto.fi 

Kuntaliitto, http://www.kunnat.net/fi/kuntaliitto/Sivut/default.aspx

Mannerheimin Lastensuojeluliitto http://www.mll.fi/

Opetusalan ammattijärjestö, OAJ http://www.oaj.fi/

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, http://www.safa.fi 

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto, http://www.ril.fi/

Säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita:
Musiikki ja viihdealan meluntorjuntaohje (asetukseen 85/2006),  
http://www2.siba.fi/harjoittelu/img/meluntorjuntaohjedirsov.pdf 

Suomen rakentamismääräyskokoelma http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=377086&lan=FI

Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta (85/2006), http://
www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20060085 

Opetushallituksen rahoittamia oppimisympäristöjen  
kehittämishankkeita
Opetushallituksen vuosina 2007-2010 rahoittamat oppimisympäristöhankkeet  
ttp://www.oph.fi/oppimisymparistohankkeet 

http://www.avi.fi/fi/Sivut/etusivu.aspx
http://osha.europa.eu/fop/finland/fi/fi
http://www.oph.fi/%20
http://www.edu.fi/
http://www.minedu.fi/OPM/
http://www.stm.fi/
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http://www.ttk.fi/
http://www.ficora.fi/
http://www.ymparisto.fi/
http://www.koulujenmusiikinopettajat.fi/
http://www.isme.org/
http://www.jasesoi.org/
https://www.jyu.fi/hum/laitokset/musiikki/oppiaineet/kasvatus/?searchterm=musiikkikasvatus
http://www.konserttikeskus.fi/
http://musicedu.oulu.fi/
http://www.musiikkianuorille.fi/
http://www.siba.fi/how-to-apply/degrees-and-programmes/music-education/about-us
http://www.musiikkineuvosto.fi/
http://www.musiikkioppilaitokset.org/
http://www.akustinenseura.fi/
http://www.kuuloliitto.fi
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