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Vain aniharvat tietävät miten minkäkin pitää olla,
 ja vain muutamat selviävät kaikesta omin neuvoin! 

-Hemuli



abstracttiivistelmä
Koulu fyysisenä oppimisympäristönä on 
murroksessa: nykyinen oppimiskäsitys vaatii 
tuekseen monimuotoisen ja joustavan kou-
luympäristön, joita perinteinen kouluraken-
nus ei aina pysty tarjoamaan. Opetushallitus 

opetussuunnitelman, joka otettiin käyttöön 
-

vuorovaikutustaitojen lisäksi muun muas-
sa projektioppimista, ilmiöpohjaisuut-
ta ja laaja-alaisia oppimiskokonaisuuksia.  
Teknologia toimii vahvasti oppimisen tuke-
na. 

Samaan aikaan koulujen lukumäärä on vah-
vassa laskussa, vaikka oppilasmäärä kasvaa. 
Yhä useampi koulu on fyysiseltä kooltaan 
isompi ja koulun oppilasmäärä suurempi: 
nykyisen oppimiskäsityksen vaatimuksiin 
on pääosin vastattu isojen koulujen suun-
nittelussa. 

mitä nykyinen oppimiskäsitys vaatii tiloilta, 
perustelen monimuotoisen oppimisympä-
ristön tarpeellisuutta ja tarkastelen, miten 
se toteutuu pienemmissä kouluyksiköissä.

pienen koulun tiloilla ja pienellä henkilö-
kuntamäärällä voi vastata oppimiskäsityksen 

vaatimuksiin ja teen suunnitelman Rova-
-

School as a physical learning environment 

school environment, all of which the 

of the new curriculum is on project 

communications technology).

At the same time that the requirements 
of physical learning environment are 
changing, the number of schools is going 

population is going up. It seems as though 
the requirements of the current conception 

what the current conception of learning 

small school with a minimal number of 
personnel meeting these requirements can 

in Alakorkalo, Rovaniemi.
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Koulu fyysisenä oppimisympäristönä on 
murroksessa. Koulu instituutiona ja luok-
kahuone opetuksen keskiönä on pitkäl-
ti pysynyt muuttumattomana viimeiset sata 
vuotta, vaikka opetusmenetelmät ovat muut-
tuneet ja kehittyvät jatkuvasti (Mattila et al. 

-

-
sena toimijana. Tämä osaltaan asettaa oppi-
misympäristölle uusia tilavaatimuksia. Pai-
nopiste onkin siirtynyt luokkatila-ajattelusta 

Perinteisen koulun tilat Suomessa on suun-
niteltu tukemaan opettajajohtoista luen-
tomallia, eivätkä ne vastaa nykyisen - saati 

-
timuksiin. Yksipuoliset ratkaisut niin tila-
suunnittelussa, kuin kaluste- ja laiteratkai-
suissakin haittaavat opetuksen ja oppimisen 

-
-

lojen joustavuus ovat nousseet suurempaan 
merkitykseen niin päivittäisellä tasolla, kuin 
pitkälläkin aikavälillä. Opetus- ja oppimista-
vat sekä mm. tekniikka ja teknologia kehitty-
vät jatkuvasti. Kun toiminta muuttuu, myös 
toiminnan vaatima tila muuttuu. Ei ole kes-
tävää suunnitella rakennusta, joka ei vastaa 

-

Uusia, nykyistä toimintaa paremmin tukevia 

peruskorjataan ja laajennetaan (Tilastokes-
-

tuksen oppilasmäärä on lievässä kasvussa, 
mutta koulujen määrä on vähentynyt. Vii-

-
-

-
-

alettu muokata ratkaisevasti, kun pienistä 
kouluista on siirrytty suurempiin monitoi-
mitaloihin. Rakennemuutoksen perusteella 
voi ajatella, että nykyiset opetusmenetelmät 

-
tuvat paremmin suurissa yhteiskouluissa, 
vaikka tämä ei olekaan ainoa muutosta aja-

-
keskuksiin, mikä osaltaan selittää pienten 
koulujen lakkauttamisen ja uusien keskit-

-
jen suosiosta huolimatta erityisesti pienillä 
paikkakunnilla ja haja-asutusalueilla tarvi-

sillä perusopetuslaki rajaa alakoululaisen 
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oppimisympäristö oppimisen tukena
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Luokkahuoneella on vahva symbolinen 

ajateltu, että tietty määrä oppilaita oppii sa-
maa asiaa samaan aikaan samalta ihmisel-
tä samalla tavalla ja samassa paikassa usean 
tunnin päivässä. Sen sijaan nykyisen oppi-

oppivat eri asioita eri ihmisiltä eri tavoilla 
eri paikoissa. Jos jokainen oppija on erilai-
nen, jokainen oppimistapa tarvitsee myös 
sitä tukevan oppimisympäristön. Ympäris-
töllä ja sen tekijöillä on vahva fysiologinen 
ja psykologinen vaikutus ihmisen fyysiseen 
ja psyykkiseen tilaan, ja tunnetilalla niin 
ikään oppimiseen. Koska ihminen on yksilö, 
on reaktio ympäristön ärsykkeisiin myös yk-

-
tia muistuttava ratkaisu parantaa oppimistu-
loksia ja miellyttää käyttäjiä. Jotta oppimi-
sen tavoitteet täyttyvät ja oppimisympäristö 
olisi viihtyisä ja miellyttävä, suunnittelussa 
ei riitä perinteinen käytävärakenne ja kaa-

-
tää tietynlaista ympäristöä ja esimerkiksi 
projektioppiminen, ilmiöpohjaisuus, tutki-
va oppiminen sekä yhteisötoiminnallisuus 
tarvitsevat tuekseen muutakin kuin tavan-

Koulu on oppimisen lisäksi sosiaalinen yh-
teisö, joka ohjaa lapsen kasvua ja kehitystä ja 
jonka vaikutukset kantavat läpi elämän (Vä-

-
taan ympäröivästä maailmasta eristyksissä, 
vaan vuorovaikutuksessa sen kanssa (Dewey 

-
mioon suunnittelussa, jotta vuorovaikutusta 

koulun merkitystä myös muille kuin koulun 
oppilaille ja henkilökunnalle (Mattila et al. 

että oppiminen tapahtuu vuorovaikutukses-
-

vän maailman kanssa. Pienessä yhteisössä 

-
luympäristöä, ihmiset tulevat tutuiksi ja yh-

-
-
-

ninaisuutta myös pienessä mittakaavassa 
ottaen samalla huomioon perusopetuksen 
tavoitteet ja tukien koulun toimintakulttuu-
ria. Tarpeet eivät ole ainoastaan riippuvaisia 
ajasta ja kontekstista, jossa ihminen toimii, 
vaan ne ovat myös henkilökohtaisia. Tilo-

-
-

kotilat ja ympäristö ovat tärkeitä suunnitte-
lun lähtökohtia.

-
nen toimia, joka oppii vuorovaikutuksessa 

-
söjen ja ympäristön kanssa. Olennaista on, 
että oppilas itse haluaa oppia ja kehittyä. 

tätä tietoa elinikäisessä oppimisessa. Oppi-
laan omat kiinnostuksen kohteet, arvostuk-
set, työskentelytavat, tunteet ja kokemukset 
sekä käsitykset itsestä oppijana ohjaavat op-

-
rusopetuksen opetussuunnitelman perus-

saavutettavuus ja esteettömyys korostuvat. 

esimerkiksi monialaisia oppimiskokonai-
suuksia tavoitteena laaja-alainen osaaminen. 
Laaja-alaisen osaaminen jakautuu seitse-
mään osaan:

 tus ja ilmaisu,

 nen,

-

Oppimisympäristön suunnittelussa OPS 
-

vat ja tukevat aktiivista yhteistyötä ulkopuo-

Tilojen tulee tukea aktiivista osallistumista, 

-
-

-

ympäröivä luonto ja rakennettu ympäristö. 
-

lista toteuttaa koulun fyysisestä koosta, oppi-
lasmäärästä tai sijainnista riippumatta. Mat-

piirissä ovat erityisesti yhteisöllistä hyvin-
vointia tukeva ympäristö sekä yhteiskunnal-

viihtyvyyttä ja henkilöstön työssäjaksamis-
ta. Kalustusta suunniteltaessa on otettava 

-
-

kaisuineen miellyttää ja sillä on positiivinen 
vaikutus oppimismotivaatioon. 
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-
vä kehitys, kestävä elämäntapa ja sen opetta-
minen sekä ekososiaalisen sivistyksen vält-
tämättömyys. Olennaista on, että kyse ei ole 

sen huomioonottamisessa jokapäiväisessä 
elämässä. Näin ollen myös koulurakennuk-
sen, sen ympäristön ja toimintakulttuurin 
tulee tukea tätä ajattelumallia. 

Suunnittelutyön kohteena oleva Alakor-
-

pungin opetussuunnitelmaa, joka on luo-

pohjalta. Arvoperusta rakentuu valtakun-
nallisen opetussuunnitelman mainitsemil-
le arvoille, sekä Rovaniemen oman kaupun-
kistrategian mukaisesti. Paikallinen visio 

-
ta, luovuutta ja turvallisuutta. Rovaniemel-

-
vinvointia. (Rovaniemen kaupungin perus-

Paikallinen suunnitelma tavoittelee liikku-
vaa ja aktiivista toimintakulttuuria kaikissa 
kouluissa syventyen terveyteen, hyvinvoin-
tiin ja yhteisöllisyyteen. Kaupunki kannus-
taa muuttamaan koulupäivän rytmitystä 

-
miseen ja aktiiviseen toimintaan kannus-
tetaan myös oppituntien aikana, ja ympä-

Laaja-alaisen osaamisen painotuksena toi-
mii Rovaniemen kulttuuri- ja liikuntakasva-
tussuunnitelma, joka osaltaan tukee paikal-
lisia tavoitteita liikkuvan toimintakulttuurin 
suhteen. Lähes kaikki Rovaniemen koulut 
ovat osallisena Liikkuva koulu -ohjelmaan 

-
kin koulut osallistumaan. (Rovaniemen kau-
pungin kulttuuri- ja liikuntakasvatussuun-

Kulttuurikasvatussuunnitelma painot-
taa suomalaisen ja paikallisen kulttuuri-
perinnön osaamista. Kulttuuriopetus lisää 
kulttuuriperinnön arvostusta ja vahvistaa 

-
tuksessa tutustutaan arktisen kotipaikan 
omaleimaisuuteen, elinolosuhteisiin ja kult-
tuurisiin piirteisiin. Oleellista on omien tai-
tojen kehittäminen, vastuullisuus, vuorovai-

Kulttuuri- ja liikuntakasvatussuunnitel-
maan kuuluu luontokasvatus, jossa painote-

-
ta, ympäristön kunnioittamista ja yhteistyön 
kehittämistä kestävän kehityksen näkökul-
masta. (Rovaniemen kaupungin kulttuuri- ja 

 
Tieto- ja viestintäteknologisten valmiuksien 
kehittäminen on myös Rovaniemen kau-
pungin suunnitelmassa, ja TVT:n osallisuus 

-
koyhteyksiä parannetaan niin, että avoin 

-
gitaalisen oppimateriaalin määrää lisätään 

käyttöön opiskelussa. Kaupungin tavoittee-
na on tarjota henkilökohtainen laite 
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-
sa luokkarakenne on usein yksisarjainen tai 

-
-

-
-

osuus on kasvanut huomattavasti (ks. joh-
-

Pieni viittaa oppilasmäärän lisäksi myös op-
pilaitoksen fyysiseen kokoon. Isossa, moni-

erikoisluokkia ja silti säilyttää tilojen käyttö-
tehokkuus kohtalaisena. Tällaisia tiloja ovat 

käyttötehokkuutta voi parantaa tekemällä ti-
-

jentaa niitä ympäröivän yhteisön käyttöön 
kouluajan ulkopuolella. 

Pienissä kouluissa luokanopettajien vastuul-
-

tus. Monet koulut tarjoavat vapaaehtoisia kie-
liopintoja opetussuunnitelman suosittelun 
mukaisesti jo alakouluissa (Perusopetuksen 

oppilasmäärä ja opettajien erikoisosaaminen 

ei kaikissa kouluissa tee tästä kannattavaa 

-

monialaisia oppimiskokonaisuuksia, ja näin 

rikastamiseksi ja esimerkiksi eri uskontojen 
-

-
jen kanssa. (Rovaniemen kaupungin perus-

pienet ryhmäkoot, samalla oppitunnilla voi 
eri taitotasojen lisäksi olla myös eri-ikäisiä 
oppilaita. Tämä on pienten koulujen etu, sil-
lä tutkimukset osoittavat, että erityisesti hi-
taammin etenevät oppilaat hyötyvät hete-

-
lokset pysyvät vähintään yhtä hyvinä, kuin 
kykyjen perusteella jaetuissa ryhmissä. (Bar-

-

-
ja ja heillä on positiivisempi asenne koulua 

-
-

jen tulee palvella joustavasti jokaista käyttä-
jää.

-
teilla. (Rovaniemen kaupungin perusope-

-
joamalla monialaisia oppimiskokonaisuuk-

omat oppilaat osallistuvat kokonaisuuksien 
suunnittelemiseen. Myös Alakorkalon kou-
lu on osallistunut monialaisiin oppimisko-
konaisuuksiin. Kulttuuri- ja liikuntakasva-

-
groitua suunnittelutyöhön ja toiminnan to-

Rovaniemen kaupungin kulttuuri- ja liikun-
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Suunniteltaessa tilaa, on ymmärrettävä, mi-
-

kuttaa ihmisen kokemukseen ja tunnetilaan. 

samanaikaisesti vaikuttavaa ja toisiinsa yh-

tilallinen, psykologinen, fysiologinen ja toi-
-

muoto) laukaisee voimakkaan tunteen (psy-

aikaan fyysisen reaktion, kuten naurun tai 
itkun (toiminnallinen muoto) ja jota ympä-
ristö enemmän tai vähemmän helpottaa (ti-
lallinen muoto). Vaikka yhteys ei kuitenkaan 
ole suoraviivainen eikä sitä voi kontrolloi-

-
ja, jotka määrittelevät terveitä, hyvinvoivia 
tilasuhteita ja ympäristöjä pienessä ja isos-

Tavoitteena on, että tilallisuus laukaisee po-

joka tukee tietyssä tilassa tehtävää toimin-

miellyttävää. Epäsuora yhteys tilan ja toi-
minnan välillä tarkoittaa siis sitä, että tila 

-
jaa tai kannustaa toimintaan. Yksinkertais-
tettuna esimerkkinä korkea tila kannustaa 

liikkumaan ja matala tila kehottaa hiljenty-
mään ja rauhoittumaan: näihin toimintoihin 
kannustaa lisäksi esimerkiksi tietty valaistus, 
materiaalit, akustiikka ja avautuvat näkymät. 

-

tulisi ottaa huomioon koulusuunnittelussa. 

lähestymistapaa, ja rakennan tilaohjelman 

-
opetuksen opetussuunnitelman, Rovanie-
men kaupungin kulttuuri- ja liikuntakasva-
tussuunnitelman sekä Alakorkalon koulun 
omien tilavaatimusten ja oppimistavoittei- Taulukko 1: The four realms of human experience and their corresponding attributes (Nair et 

al. 2009). 

Realms of Human Experience within the 
Purview of School Planning and Design

Attributes

Spatial Intimate, Open, Bright, Closed, Active, Quiet, Connected to 
Nature, Monumental, Technological

Psychological Soothing, Safe, Awe-inspiring, Joyful, Playful, Stimulating, 

sense of Community

Physiological Warm, Cool, Cozy, Breezy, Healthy, Aromatic, Textured, Visually 
pleasing

Behavioral Independent Study, Collaborative work, Teamwork, Physical 

Singing, Dancing, Performing, Presenting, Large group work, 
Communing with nature, Designing, Building, Teaching, Relaxing, 
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1. Ensisijaiset oppimistilat; ryhmätilat  
 ja yhteistilat

Kuten tässä työssä olen aiemmin perustel-
lut, tilatarpeet muuttuvat tilanteesta ja oppi-
jasta riippuen. Kaikki koulun tilat ovat oppi-

ja monipuolisia palvellakseen käyttäjiä par-

toteaa, että oppiminen ilmenee monella 
eri tavalla ja koulun tulisi tukea kaikkia eri 
muotoja. Erilaisia oppimismuotoja tai -ai-
heita ovat esimerkiksi seuraavat:

Itsenäinen opiskelu
Oppilaan tutor-ohjaus, tukioppilastoi-
minta
Ryhmätyöskentely
Yksilöohjaus, oppilaanohjaus
Luentomalli, opettajan ohjaama
Projektityöskentely

Etäopiskelu
Verkko-oppiminen
Esitelmätila, esitelmän pito
Ilmaisutaito, näyttämö
Seminaaripohjainen oppiminen
Monialainen oppiminen
Luonnontieteet

Tarinatuokio
Ryhmäopetus ja -oppiminen
Leikki ja pelit, aktiivinen oppiminen

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jokai-
-
-

voivat olla samat. Muunneltavia tiloja voi-
-

tarkoitukseen. Pienissä kouluissa, joissa op-
pilasmäärät ovat vähäiset, tilojen monikäyt-

tärkeämpää, koska käytössä ei ole isojen 
koulujen laajoja resursseja ja valinnanmah-

Yksi oppimistila voi koostua useasta osas-
ta. Sama tila voi palvella esimerkiksi luen-
tomaista opettamista, leikkimistä, aktiivista 
oppimista, projektityöskentelyä ja itsenäistä 
työskentelyä. Tilan voi jakaa ja sitä voi jäsen-
nellä esimerkiksi kalustuksella, materiaaleil-

-
siinsa, ja luokkahuoneet voivat taas avautua 

luokan välinen, ja ryhmät voivat käyttää sitä 
-

seen työskentelyyn, esitelmän pitoon tai le-
päämiseen. Koska tila on pääoppimistilojen 

-
vät tekemään yhteistyötä ja valvomaan op-

tilakokonaisuus hyötyy myös pienestä erilli-
sestä ryhmätyötilasta, joka soveltuu rauhal-
lisempaan työntekoon.

Tässä kappaleessa tarkastelen tiloja aihe-
piireittäin ja sovellan tiettyjä Nairin et al. 

-

erityisesti pienessä mittakaavassa ja pyrin 
niin ikään implementoimaan listattuja ai-

 ja yhteistilat

 sisääntulo

 pajat

 passiivinen valvonta

 monipuolisuus

 kehitys -Kolmiulotteinen oppikirja

 ammattitaito
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-
sen valvonnan piirissä. Säilytystilan ollessa 
pääoppimistilassa, päivittäinen joustavuus 
heikkenee, kun oppilaalle on välillises-
ti määrätty kotiluokka. Toisaalta, kotiluok-
ka, oma kotipesä voi lisätä oppilaan turval-

merkitys oppilaan kehitykselle, erityises-

mainittu tilakokonaisuus yhteistiloineen ja 
-

nitun kotipesän

-

tuttu ympäristö, jossa oppilaat tuntevat toi-
sensa hyvin, kasvattaa luottamusta ja vähen-
tää kiusaamista ja syrjäytymistä (Wasley et 

passiiviseen valvontaan. Säilytystilojen ei 
näin ole välttämätöntä olla tietyssä oppimis-

5. Tiedelaboratoriot, taidestudiot ja  
 pajat

Laaja-alaisen osaamisen työvälineisiin kuu-
luu projektipohjainen työskentely, ja Ro-

liikuntakasvatuksessa (Rovaniemen kaupun-
gin kulttuuri- ja liikuntakasvatussuunnitel-

-
lojen sisällyttäminen koulun tilaohjelmaan 

-
la tavalla. Monipuoliset resurssit niin ikään 

tarjoavat tilat yhteisön kerhotoiminnalle. 

Kestävän kehityksen ja ekososiaalisen si-
vistyksen ymmärtäminen vaatii usein konk-
retiaa. Aiemmin mainitut kotipuutarhat tai 
muut projektit, jotka konkreettisesti kerto-
vat ihmisen ja maailman elämänkaaresta, 
ovat parhaimmillaan kuin kolmiulotteinen 

6. Musiikki ja esiintyminen

ovat viime aikoina saaneet enemmän ja-

noteerattu. Ymmärretään, että ne ovat osa 

Rovaniemen kulttuuri- ja liikuntakasva-

-

-
vän itsetunnon omaava lapsi kykenee toimi-
maan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja 
hän pystyy paremmin tunnistamaan omat 
vahvuutensa, ilmaisemaan itseään moni-
puolisesti sekä kohtaamaan elämän erilaisia 
haasteita.

7. Terveys ja liikunta

Liikunnan ja liikkumisen tuominen päivit-
täiseen arkeen kannustaa terveellisiin elä-
mäntapoihin. Tarkoitus on, että liikunta olisi 
mielekästä ja se ei rajoittuisi vain kouluym-
päristöön, vaan kantaisi läpi elämän.

Erityisesti alemmat luokat, joissa yhteistyö-

enemmän, hyötyvät tästä. Sama pätee pie-
niin kouluihin, joissa vähäisen tai vaihtele-

-
luokkamallia, mikä omalla tavallaan vaatii 
tiloilta joustoa. 

2. Kutsuva, tervetulleeksi toivottava  
 sisääntulo

Sisääntulo on tärkeä elementti koulukoko-
-

taa laitosmaisuutta. Koulu on ympäröivän 

että koulu kuuluu myös heille. Kutsuvuu-

hallinnolliset tilat olisivat sisääntulon välit-

-
-

sääntuloaulan ja henkilökunnan tilojen lä-
heisyyteen sijoittaa tarkoituksenmukainen 

-
-

läheisyys on tärkeää myös vanhempien tai 

Pienimittakaavaisemmassa rakennuksessa 
on helpompi karttaa laitosajattelua ja lisä-

pienempiä käyttäjämääriä. Oppilailla tulisi 
-

gät asianmukaisiin hyllyihin. Kengänvaih-
toon tarkoitetut penkit tulisi sijoittaa säily-

3. Oppilaiden töiden esillepano

-

-

-

on suuri. Toisin sanoen esillepanoon varat-

-
ta monipuolisia ja luovia ratkaisuja ja tilo-
ja. Kouluprojekti ei ole kuitenkaan pelkkä 
lopputuotos vaan siihen kuuluu oleellisesti 

ja muihin työskentelytiloihin avaavat pro-
jektien tarinaa ja voivat olla osa esillepanoa.

4. Kotipesä ja oma säilytystila

Muunneltavuus ja kalustuksen joustavuus 
nostaa pinnalle kysymyksen erityisesti Suo-
men alakoulujen perinteisestä, oppilaan 
henkilökohtaisesta pulpetista. Joissain ta-
pauksissa oma, henkilökohtainen työpis-

-

-

-
-

töä. Toinen kysymys on, tulisiko säilytystilan 
olla pääasiallisen oppimistilan sisällä vai
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Läpinäkyvyys esimerkiksi lasiseiniä, ovia ja 

avaruutta, tuo luonnonvaloa tiloihin sekä 

10. Sisä- ja ulkonäkymät

rakennettuun ympäristöön on positiivisia 
-

nalta. Myös sisänäkymät ovat tärkeitä mie-
lenkiintoisen oppimisympäristön luomises-

katselijasta. Tämä sallii opiskelijan ja opetta-
jan rentouttaa mieltään ja katsettaan keskit-
tymisen lomassa. Kysymys näkymien kaut-
ta tulevista ulkopuolisista häiriötekijöistä ei 
ole relevantti, kun oppilas on motivoitunut 
työssään. Koulun ulkopuolinen maailma ja 
sen tapahtumat ovat osa oppilaan kokonais-
valtaista oppimista ja maailmankuvan muo-

11. Hajautettu, integroitu teknologia

Saumattomasti toimiva teknologia ja no-
-

siä, kun puhutaan tieto- ja viestintätekno-
logian integroimisesta opiskeluun. Sama 

-
lisuuteen. Teknologian tulisi yhä enemmän 

Tällä on suuri vaikutus koulun toiminta-
kulttuuriin. Yhä enemmän pyritään siihen, 

että teknologia tukee oppimista sen sijaan, 
että se olisi oma, itsenäinen oppiaine. Mo-

-
ti, integroituen oppitiloihin ja kalustukseen. 

kasvavat osaksi toimintakulttuuria ja oppi-
misympäristöä. Myös vuorovaikutus koulun 

-

esimerkiksi tilanteissa, joissa oppilaalla on 
erityisiä tarpeita tai opetusta ei ole saatava-
na paikkakunnalla.

12. Yhteys sisä- ja ulkotilojen välillä

Ihminen viettää suurimman osan päiväs-

myös yhteys ulkotiloihin. Oppimistiloissa 

ulos, ja sään salliessa oppiminen voi tapah-
tua myös ulkotiloissa. Jos oppilailla on op-

tulee valvonnan vuoksi olla esteetön. Ym-
päröivää luontoa ja rakennettua ympäris-

kulttuuri- ja liikuntakasvatussuunnitelma 

aktiiviseen toimintaan ja piha-alueet toimi-
vat leikillisenä oppimisympäristönä (Hyvö-

Rovaniemen kaupungin perusopetuksen 
-

koulujen toimintakulttuuria. Tilojen tulisi 
kannustaa aktiiviseen toimintaan myös op-
pitunneilla. Välituntiliikunta ja kannustami-
nen koulumatkojen kulkemiseen terveyttä 

-
minnallista arkea. Ajatusta Rovaniemellä tu-
kee myös suuri osallisuus Liikkuva Koulu 
-ohjelmaan, joka on osana myös Alakorka-
lon koulun koulurytmiä (Opettajien haastat-

8. Rennot, kodinomaiset ruokailutilat

Logistisesti olisi tehokkainta järjestää kou-

ei välttämättä ole paras ratkaisu kouluruo-
kailun tavoitteita ajatellen. Osa alakoulu-
jen tapakasvatusta on ruokailukulttuurin 
oppiminen ja hyvät käytöstavat, joihin ruo-

ruokailuhetken merkitys kokonaisvaltaisen 
-
-

kunta on tuttua ja oppilaat pääsevät tutustu-
maan ruuan valmistukseen ja keittiötöihin 

-
-

sella on oma asemansa ekososiaalisen sivis-

auttaa konkretisoimaan kestävän kehityksen 
ajattelua.

Ruokailutilat palvelevat useita käyttäjäryh-

-
na ja käyttää esimerkiksi aamunavauksiin, 
esiintymiseen tai muuhun kokoontumiseen.

9. Läpinäkyvyys, turvallisuus, 
 passiivinen valvonta

Läpinäkyvyys -
köyhteyttä ja tilallis-visuaalista kommuni-

sisällä, kuin tilojen välillä. Avoimuus ja orie-
ntoitavuus osaltaan lisäävät turvallisuutta 

-
-

tajan valvonnassa näköyhteyksien ansiosta. 

-
sia ja parantavat näin turvallisuutta. Kuten 

vahtimestarin tai henkilökunnan tiloista si-
-

Tuttu ympäristö ja ihmiset ovat vahvasti 

Kouluissa, joissa on pieni käyttäjämäärä ja 
jossa kaikki oppilaat ja henkilökunta tunte-
vat toisensa, arvostus kanssaoppijoita koh-

jaettaisiin pienempiin oppimisyksiköihin.
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15. Tarinapiiri

-

-
tuna tarinapiiri. Ajatuksella on historialliset 

-
nassa, jossa vanhemmat kertoivat nuotio-

ja informaaleille tarinapiiritiloille on paik-

Tarinapiiripaikat ovat intiimejä, turvallisia 
paikkoja, jossa oppilaat tai opettajat voivat 
jakaa tarinoita joko rennosti tai opetusmie-
lessä. Erityisesti pienissä ryhmissä tällaiset 
tilat ovat oivallisia paikkoja tarinoinnille, 
pienille esitelmille tai aamunavaukseen. Mo-
nimuotoisessa, joustavassa tilakokonaisuu-

-
mistilojen tai oppimistilojen väliin jäävien 

-

jotka kehottavat vuorovaikutukseen toisten 
-

taan. Nämä juomapaikat voivat olla pehmo-
kalustusta aulatiloissa tai kokoontumispaik-
ka pihalla. Tilat sopeutuvat erinomaisesti 

16. Kolot; hiljaisen työskentelyn tilat

-
-

ympäristössä sen voi ymmärtää kolona -
jaisen työskentelyn tilana. Monipuolinen 
oppimisympäristö tarjoaa myös tiloja, jossa 

-
lisuus hiljaiseen työskentelyyn. Tila antaa 

ajatusten pohtimiseen, sekä omien koke-

17. Päivänvalo ja valaistus

Luonnonvalolla on suora yhteys ihmisen 
viihtyvyyteen ja hyvinvointiin (Kuuskorpi 

-
tus vaikuttavat suoraan ihmisen vireystilaan 

-
nonvalon ja keinotekoisen valaistuksen tu-
lisi toimia energiatehokkaasti ja älykkäästi 

-

toiminnan tarpeen mukaan (Mattila et al. 

huomioon myös muissa kuin varsinaisissa 
oppimistiloissa tai henkilökunnan tiloissa, 
sillä kaikki koulun tilat ovat aktiivisia tiloja 

yhteistilassa.Näkymät metsään. 
Ounasrinteen Monitoimitalo, Rovaniemi

13. Kalustus

-

joustavasti tilojen ja kehittyvän teknologian 
kanssa, oikeanlainen kalustus tukee ope-

-

Oppilas tarvitsee opiskelussaan mukavia ja 
ergonomisia vaihtoehtoja perinteiselle tuo-

-
tavat sen, että jokaiselle opiskelijalle löytyy 
hänelle sopiva paikka työskennellä. Samalla 
oppilas voi viettää osan päivästä seisten, lat-
tialla istuskellen tai sohvalla työskennellen 
perinteisten vaihtoehtojen lisäksi. On tär-
keää, että oppilas pääsee koulupäivän ohes-
sa myös rentoutumaan hetkeksi pehmoka-

-
-

taa monipuoliset työskentelymenetelmät 

viihtyvyyttä, kasvattaa motivaatiota ja oppi-

14. Joustavuus, muunneltavuus, 
 monipuolisuus

Monipuoliset, joustavat tilat jotka ovat ly-
hyellä ja pitkällä aikavälillä muunneltavia, 

-
sen, yksilön tarpeet huomioonottavan op-
pimiskäsityksen toteutumiselle. Erikokoi-

joka tukee luovaa toimintakulttuuria (Kuus-

Lyhyellä aikavälillä joustava oppimisym-
päristö korostuu tavallisen koulupäivän ai-
kana, jossa jokaisen oppilaan omat tarpeet 
otetaan huomioon ja erilaisia työtapoja on 

-
tavasti ilman pitempää valmistelua tai suun-

-
-

-

luokat osallistua samoihin projekteihin, jol-
-

luissa henkilökuntaa on vähemmän, jolloin 
opettajan vastuu kasvaa esimerkiksi yllättä-
vissä sairaustapauksissa.

Kevyet väliseinät ja tarkoituksenmukainen 
-

hykejako tukee elinkaariajattelua ja mah-

-
-

merkiksi luokkarakenteen ja oppilasmäärän 
muuttuessa tai uusien oppimismuotojen ke-

-
tykselle. Kevyin väliseinin varusteltu raken-

-
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20. Opettajat, henkilökunta ja 
 ammattitaito

-
laisten oppimistilojen tarkasteluun, hen-
kilökunnan tiloja ei tule unohtaa. Henki-
lökunnan hyvinvointi on yhtä tärkeää kuin 

-
kaalle opetustyölle. 

-
toinen opettaja haluaa kehittää opettamis-
taan ja opetustekniikoitaan ja tilojen tulisi 
sallia kehitystyö. Yhteinen henkilökuntatila 

-
selle ja kehittävälle vuorovaikutukselle. Ku-
ten oppilailla, myös työntekijöillä tulee olla 

-
peen mukaan. Asianmukaiset pukeutumis-
tilat ja säilytystilat ovat jokaisen työntekijän 

-
lassa opettaja voi rauhassa paneutua arvi-
ointiin tai muuhun keskittymistä vaativaan 
toimintaan.

21. Jaetut oppimisresurssit; kirjasto

Vaikka painetun materiaalin merkitys on 
laskenut teknologian kehittymisen myötä, 
kirjasto on säilyttänyt asemansa tietolähtee-

-
to on muuttunut ja monipuolistunut. Tie-

-

opetussuunnitelma – koulun ja kirjaston 
-

auttaa eheyttämään esimerkiksi eri teemo-
ja, projekteja, oppinaineita ja kokonaisope-

halutaan käyttävän koulu- tai lähikirjas-
toa osana oppimisympäristöä (Rovaniemen 

 

-
neitä, materiaaleja ja muita palveluita jous-

pienestä kirjastosta tai materiaalivarastosta 
on hyötyä, jos iso kirjasto ei ole koulun koon 
huomioon ottaen kannattava.

18. Terve oppimisympäristö ja kestävä  
 kehitys - Kolmiulotteinen oppikirja

lämpötila, valaistus ja paloturvallisuus ote-

mutta psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia 
huomioonottavia ratkaisuja ei ole määritel-

-
muksilla on yhteys hyvinvointiin. Toisin sa-
noen, fyysinen hyvinvointi ja psyykkinen hy-
vinvointi ovat kytköksissä toisiinsa: fyysinen 

-
voinnin. Suunnittelun tulisi keskittyä psyyk-

saavuttamiseen käyttäjälähtöisesti niin, että 
-

ei kuitenkaan aina onnistu toivotulla taval-
-

mivalle ja viihtyisälle oppimisympäristöl-

-
-

ta viime vuosina koulujen sisäilmaongelmat 
ovat nousseet kartalle. Vaikka ongelmaan on 

kunnista sisäilmatilanteen yhä huolestutta-
-

kiksi onnistunut, innovatiivinen valaistus ja 
käyttäjäystävällisyys vaativat suunnittelijal-
ta erikoisosaamista. Tärkeää on, että kaikki 

rakennus toimisi kokonaisuutena, eikä eril-
lisinä systeemeinä. 

Parhaimmillaan hyvin toimiva koulu on in-
novatiivinen oppimisympäristö, joka kertoo 
käyttäjälleen miten se toimii. Oppilaalla on 

-
märtää asioita kokonaisuuksina, kun fyysi-
nen kouluympäristö toimintoineen toimivat 

Koulun arvomaailman painottaessa kestävää 
kehitystä, myös koulun rakenteelliset ja tek-
niset ratkaisut tulisi olla toteutettu arvomaa-
ilman mukaisesti, jotta ajattelu konkretisoi-

käyttäjälle mm. energiankäytöstä, ruokahävi-
-

viin ratkaisuihin jo kouluympäristössä. 

19. Koulu yhteisön sydämenä

Pienet koulut palvelevat usein pieniä asui-
-
-

toimintaan kouluajan ulkopuolella, ja syr-
jäytymisriski pienenee. Kun koulu avataan 
ympäröivän alueen käyttöön kouluajan ul-
kopuolella, yhteisö tiivistyy ja myös oppilaat 
kokevat olevansa osa yhteisöä. Tutut ihmiset 
tutussa ympäristössä vahvistavat yhteenkuu-

-
-

rusteltu niin, että yhteisön eri ryhmät voivat 
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4 päärakennuksen suunnitelma
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luokanopettajasta, keittiötyöntekijästä ja 
koulunkäynninohjaajasta. Osa-aikaisesti 
koululla toimii myös erityisopettaja ja ter-

että oppilasmäärä kasvaa kylän väkimäärän 

Alueella ei ole asemakaavaa. Koulussa to-
teutetaan ikäjakaumasta ja oppilasmäärästä 

suunnittelu toimii työssäni esimerkkikoh-
-

ten monimuotoinen oppimisympäristö voi 
toteutua myös pienessä yksikössä.

Alakorkalon koulu on Rovaniemen Niskan-

keskustasta sijaitseva alakoulu, jonka pii-
riin kuuluvat myös Imari ja Alakorkalontien 

-

rakennuskannasta on melko nuorta, oma-
kotitalovaltaisella ja kasvavalla Alakorkalon 
kylällä on pitkä historia ja alueella sijaitsee 
useita kulttuurihistoriallisesti tärkeitä koh-
teita. Kylä sijoittuu Kemijoen ja Rovaniemen 

päärakennuksen tiloihin siirryttiin vuonna 

posti. Koulua on peruskorjattu vuosien var-

rakennettiin erillinen liikuntasali ja tekni-
-

väkoti ja esiopetus sijaitsevat Imarissa, noin 
-
-
-

koulu on monessa mielessä sen keskiössä. 

koko kylää ja olla yhteisön käytettävissä.

Päärakennuksen lämmitysjärjestelmän vaih-

öljyn hajua, ja tarkemmissa selvityksissä ha-
vaittiin öljylinjojen vuotaneen maaperään 

kellarikerroksen lattia- ja seinärakenteissa. 

kellaritilat otettiin pois käytöstä. Pitkään 
tutkittiin, pitääkö koulu purkaa kokonaan, 

-

-

purkaminen on yhä yksi vaihtoehto (Pylkkä-
-

tu, sen tulevaisuus on toistaiseksi epäselvä. 

Itse koulun vanhana oppilaana ja entise-
nä niskanperäläisenä olen seurannut kou-
lun vaiheita mielenkiinnolla. Kun öljyon-

-
lälle ja sen asukkaille erittäin merkittävä eli-

-
seksi koulun toimintaa tulee jatkaa, vaikka 
nykyinen päärakennus purettaisiinkin.
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Koulualue sijaitsee luonnontilaisen män-
tymetsän lomassa, pienen harjun laella. 
Lähialueen rakennukset ovat yksi- tai kak-
sikerroksisia. Koulu sijaitsee rauhallisella 
paikalla Niskanperänkujan päässä, joten 
ohikulkevaa liikennettä ei ole. Koulun pi-
hapiiriin kuuluu pää- ja lisärakennuksen 
lisäksi hakelämpölaitos, luistelukaukalo, 
parkkipaikka, jätekatos, kierrätyspisteet, pi-
havarasto ja leikkialueet. Koulun käytössä 
on myös pohjoispuolella sijaitseva palloilu-
kenttä. Osa toiminnoista sijoittuu kaupun-
gin urheilu- ja virkistyspalvelujen alueelle. 

alueita, koska koen sen olevan tarkoituksen-
mukaista, sillä koulu ja sen pihapiiri ovat 
koko kylän käytettävissä. Suunnittelualueen 
selkeitä vahvuuksia ovat luonnon läheisyys 
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ulkomuoto ja ajan kanssa harmaantuva pui-
nen julkisivu pyrkivät sulautumaan harjun 
mäntymaisemaan ja näyttämään kiinnosta-
valta pihan kaikilta puolilta. Samalla luo-
kista avautuu näkymät ympäröivään metsik-
köön. Erikorkuiset massat sijoittuvat tontille 
niin, että julkinen ja yksityinen puoli erottu-
vat toisistaan jakaen koulun välituntitoimin-
not erilleen liikenteestä, vierailijoista sekä 
suunnitelmaan kuuluvan itsepalvelukirjas-
ton käyttäjistä. Koulun pääsisäänkäynti on 
Niskanperänkujan päässä, johon sijoittu-
vat myös parkkialue, keittiön huoltoajo sekä 
saattoliikenne. Kävellen- ja pyörällä saapu-
vat oppilaat tulevat koululle pääasiassa ton-
tin lounaispuolella sijaitsevaa kävelyreittiä 
pitkin, ja perustellusti tämän tulee olla viral-
linen kulkureitti. Liikuntahallin iltakäyttäjät 
pääsevät ajamaan sisäpihalle kouluaikojen 
ulkopuolella. 

Yksi päärakennuksen sakaroista kiinnittyy 
vanhan päärakennuksen entiseen jalanjäl-

lisärakennuksen liikuntahalli. Rakennus 

ja valoisan välituntialueen toimintoineen. 
kotipesät sijaitsevat rakennuk-

sen etelä- ja pohjoissakaroissa, jotka voi-
-

sekä juhlatilasta. Kaikkiin oppimistiloihin 
tulee runsaasti luonnonvaloa, lukuun otta-

Luonnonvalon voimakkuutta ja tilojen lä-

rullakaihtimilla. Ympäröivä mäntymetsikkö 
rajoittaa suoran eteläauringon pääsyä oppi-
mistiloihin.

4545
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Pohjois- ja eteläsakarat, kotipesät, sisältävät 
oppimistiloja, joista on yhteys ulkotiloihin 

-
sa isompiin tai pienempiin tiloihin oppi-
lasmäärän tai luokkarakenteen niin vaaties-

rauhallisempia ja intiimimpiä ryhmätiloja, 
jotka sopivat myös tukiopetukseen tai le-
päämiseen. Ryhmätilojen valaistus on läm-
pimämpi ja alakatto matalampi, ja nämä 

säilytystilat sijaitsevat tarpeen mukaan liiku-
teltavissa lokerikoissa pääoppimistilojen ul-

-

Kaikissa pääoppimistiloissa on pieni varas-
-

kotipesän tilojen välillä, joten oppilaat voi-
-

pivia tiloja ollessaan samalla opettajan val-

 

Yhteistilat luokkien välillä sopeutuvat aa-
munavauksiin, pienien esitelmien pitoon, 

-
-

töön.

-

esimerkiksi opettajan sairastuessa tai usean 
-
-

vaksi. Sairas oppilas voi levätä ryhmätilassa, 
-

kalla eivätkä vanhemmat pääse hakemaan 
oppilasta kotiin.

-

-
 

-
päiväkerhon tiloina, kun kaikkia neljää tilaa 
ei vielä tarvita luokkarakenteesta ja oppilas-
määrästä riippuen. Kalustus on monipuo-
lista ja helposti liikuteltavaa ja se koostuu 

-
lusteista sekä seisomatyöskentelyyn soveltu-

2. KRS

p
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Koulun pääsisäänkäynti on erotettu kir-
jaston sisäänkäynnistä. Saapuville vierai-

-
kilökunnan tilojen yhteyteen. Näin on 
helppo havaita ketä rakennukseen saa-

Henkilökunnan taukotiloista on näköyh-
teys keskusaukiolle ja sisäpihalle. Tauko-
tilat on eristettävissä muista henkilökun-
nan tiloista niin, että iltatoiminta pystyy 

Kokoustila muokkaantuu tarvittaessa hil-
jaisen työn tilaksi. Opettajille on osoi-
tettu henkilökohtaiset säilytystilat ko-

haittaa kokoustilan muunneltavuutta. 

Keskusaukio avautuu juhlatilaan, pajatiloi-

antaa tietoa oppilaille, opettajille ja vierai-
lijoille kylästä, koulusta ja sen energianku-
lutuksesta ja mm. koulun ruokahävikistä. 
Juhlatilan askelmien taustalla avautuu nä-
kymä takapihan mäntymetsään. Askelmil-

-
uksia tai juhlaesityksiä. Katsomon tuoleja 
säilytetään näyttämön alla. Juhlatila toimii 
päivisin ruokasalina, ja on mitoitettu niin, 
että kaikki koulun oppilaat mahtuvat tar-
vittaessa ruokailemaan siellä yhtäaikai-
sesti. Jos koko koulu ei ruokaile samaan 

-

eri puolilta löytyvillä muunneltavilla ja lii-
kuteltavilla ryhmätiloille. Keskusaukion 
muunneltava ryhmätila muokkaantuu myös 
esimerkiksi juhlatilaisuuksien kioskiksi tai 
lipunmyyntipisteeksi. Juhlatilaisuuksissa 
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-
-

nuksen keskiosaan ja ovat kansalaisopiston 

-
-

Molemmista pajoista löytyy paikkoja ren-
toutumiseen ja itsenäiseen työskentelyyn.

Itsepalvelukirjaston käytössä on pieni kir-
jakokoelma, aikakauslehtiä sekä ryhmätila 
ja tietokoneita. Kirjastonhoitaja käyttää sa-
moja sosiaali- ja taukotiloja koulun muun 
henkilökunnan kanssa. Näin jatkuva kes-

-

-
ten. 
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-
nittelualueen vahvuuksista. Pihatoimintoja 

Pihalla tulisi olla toimintoja jokaiselle vuo-

Välituntipihan yhteyteen on suunniteltu 

ulkovälineille ja muille pihavarusteille. Jää-
kiekkokaukaloon lisätään maalit syksyn ja 
kevään pienpelejä varten.

tarina-
piiri,

ja pitää esityksiä. Koulualueen kiertävä tut-
kijanpolku kytkee ympäröivän maaston pi-
hapiiriin ja tuo luonnon osaksi oppimista. 
Pelit, keinut ja interaktiivinen leikkipaikka 

-
-

misympäristöä.
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Koulun tilaohjelman rakentamisessa olen ai-

ottanut huomioon koulun omakohtaiset ta-
voitteet ja tarpeet ja haastatellut koulunjoh-
tajaa ja kahta luokanopettajaa. Koulu on mi-

tyhjältä pienemmälläkään oppilasmääräl-
lä. Opetus- ja kulttuuriministeriö rajaa ope-

oppilaaseen (Opetus- ja kulttuuriministeriö 

-

suurestikin, joten koululla tulee olla valmius 
erilaisiin ja erikokoisiin tiloihin.

1. Kerros

Kotipesä 1. ja 2. luokka

(ei laskettu kokonaisneliöihin)
Hyötyneliöt yhteensä     238,5 m²

Kotipesä 3. - 6. luokat

(ei laskettu kokonaisneliöihin)
Hyötyneliöt yhteensä     380,5 m²
 

Käsityö- ja taidepaja

Hyötyneliöt yhteensä      122,5 m²

Keittiö

Hyötyneliöt yhteensä  59 m²

Keskusaukio ja sisääntulo

(ei laskettu kokonaisneliöihin)
Hyötyneliöt yhteensä    245,5 m²

2. Kerros

Hyötyneliöt yhteensä       132,5 m²

Piha-alue

Hyötyneliöt yhteensä  53 m²

Hyötyneliöt yhteensä 1649,5 m²
Kerrosneliöt yhteensä 1951 kem²

-

Kirjasto ja mediapaja

Hyötyneliöt yhteensä  286 m²

Henkilökunnan tilat

Hyötyneliöt yhteensä  132 m²



62 63

OPPIMISYMPÄRISTÖ

Fyysinen oppimisympäristö tässä yhteydessä tarkoittaa toimintaympä-
ristöä johon kuuluvat oppijat, opettajat, oppimistavat ja -näkemykset, 
toiminnan eri muodot ja tekniikka. Yhtälailla se tarkoittaa kouluraken-
nusta, kirjastoa, metsää, toria tai virtuaalista ympäristöä. Myönteinen 
ja salliva oppimisympäristö tai fyysisesti avoin koulurakennus viittaa 
avoimeen oppimisympäristöön, kun taas opettajajohtoinen perinteinen 
luokkahuone ja oppilaan passiivinen rooli tarkoittaa suljettua oppimis-

OPPIMISKÄSITYS

Oppimiskäsitys tarkoittaa ihmisen henkilökohtaista käsitystä siitä, mitä 
-

sityksen” mukaan oppilas on aktiivinen toimia, joka oppii vuorovaiku-
tuksessa muiden oppilaiden, opettajien sekä yhteisöjen ja ympäristön 

MUUNTOJOUSTAVUUS

Muuntojoustavuudella tarkoitetaan rakennuksen, rakenteen tai tilojen 
kykyä mukautua käytön aikana tapahtuviin pitkä- tai lyhytkestoisiin 

EKOSOSIAALINEN SIVISTYS

Ekososiaalinen sivistys tarkoittaa elämäntapaa ja kulttuuria, joka ra-
kentaa pohjaa luonnonvarojen kestävän käytön ja kiertotalouden ym-
märrykselle. Se vaalii ihmisarvon loukkaamattomuutta, ekosysteemin 
monimuotoisuutta ja uusiutumiskykyä (Perusopetuksen Opetussuunni-

YHDYSLUOKKAOPETUS

Yhdysluokkaopetuksella tarkoitetaan opetusryhmiä, joissa opiskelee 
yhtäaikaisesti eri vuosiluokilla olevia tai vuosiluokkiin sitomattomasti 
edettäessä eri-ikäisiä oppilaita (Perusopetuksen Opetussuunnitelman 

käsitteet
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-

-
tics achievement using heterogeneous grouping. American Educational 

tiedekunta.

-
lisen opiskeluympäristön laadun arvioinnin perusteet perusopetusta 

-

-

Hyvärinen, A., Marttila, T., Kero, P., Pekkanen, J., Ung-Lanki, 
Sari., Lampi, J., Leppänen, H., Jalkanen, K., Turunen, M., Haveri-

-
raportti. Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 

-
muksia leikillisistä oppimisympäristöistä. Lapin yliopiston kasvatustie-

-

-
-

sessa. 

-
täjälähtöinen muunneltava ja joustava opetustila. Väitöskirja. Turun 

lähteet
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-

-

kokemuksia perus-kouluarkkitehtuurista. Väitöskirja. Tampereen yliopisto 

-

-
rusopetuksen, perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun 
kerhotoiminnan laatukriteerit. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 

-

-

-

vuotava putki valutti rakennuksen alle tonneittain öljyä. Lapin Kansa 

-

Rovaniemen kaupungin kulttuuri- ja liikuntakasvatussuunnitelma. 
-

-
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  10:56:46 1 (10) 
 

Kaavamääräykset 
 
 
 

 0  

 
 

YLEISKAAVAMERKINNÄT JA 
MÄÄRÄYKSET 

 13.001  

 
 

Paikallisesti arvokas aluekokonaisuus, sk-3. 
Merkinnällä on osoitettu rakennetun 
ympäristön historiallisesti tai kyläkuvallisesti 
arvokkaita aluekokonaisuuksia. MRL 41.2 
§:n nojalla määrätään, että uudis- ja 
korjausrakentaminen tulee sopeuttaa 
kyläkuvaan, mittakaavaan, rakennustapaan 
ja rakennusperinteeseen. 
 
1. Mäntyniemen pihapiiri 
2. Kuolaniemen kesämökkialue 
3. Niskan kantatalon kulttuuriympäristö 

 13.002  

 
 

Alue, jolla ympäristä säilytetään. 
Kulttuurihistoriallisesti arvokas säilytettävä 
aluekokonaisuus. Numeroindeksi viittaa 
kaavaselostuksen kohdenumerointiin. 
/s (205) Niskala/Niskanperä 5 
/s (206) Niskala/Niskanperä 6 
/s (207) Niskala/Kangaspelto 
/s (209) Niskala/Koskela 
/s (210) Koskela 

 18  

 
 

Luonnon monimuotoisuuden kannalta 
erityisen tärkeä alue. 
Alueet on suojeltu MRL 41.2 §:n nojalla. 
Merkinnällä osoitetulla alueella on osoitettu 
luonnonsuojelulain, luontodirektiivin, 
metsälain ja vesilain mukaisia, erityisen 
herkkiä ja arvokkaita alueita tai kohteita. 
Ympäristön hyödyntämisessä on 
varmistettava, ettei alueen arvoja 
vaaranneta tai heikennetä. 
Numeroindeksi viittaa kaavaselostuksen 
kohdenumerointiin. 
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 21  

 
 

Melualue. 
Merkinnällä on osoitettu maanteiden 45 dB 
melualueet (ennuste). 
Rakennussuunnittelussa on otettava 
huomioon meluntorjunta siten, että 
valtioneuvoston päätöksen (993/1992) 
mukaiset melutason ohjearvot 
(päiväohjearvo 55 dB, yöohjearvo 45 dB) 
eivät ylity oleskeluun tarkoitetuilla 
ulkoalueilla ja että asumisterveysasetuksen 
(545/2015) mukaiset melutason 
toimenpiderajat (päiväajan keskiäänentaso 
35 dB, yöajan keskiäänentaso 30dB) eivät 
ylity rakennusten asuinhuoneissa ja 
oleskelutiloissa. 

 22  

 
 

Puhdistettava/kunnostettava maa-alue. 
Alue tai kohde, jolla maaperän mahdollinen 
puhdistustarve on asemakaavoitettavalla 
alueella selvitettävä. Muilla alueilla 
puhdistustarve on arvioitava ja maaperä 
tarvittaessa puhdistettava ennen 
rakentamiseen ryhtymistä. 
Numeroindeksi viittaa kaavaselostuksen 
kohdenumerointiin. 

 26  
 

 

Tulvaraja. 
Kerran 100 vuodessa toistuvan tulva-alueen 
raja (HW1/100). 

 26.003  

 
 

Asemakaavoitettava alue. 

 27  

 
 

Asuntoalue. 
Merkinnällä on osoitettu nykyiset 
asuntoalueet. Alue on tarkoitettu 
asemakaavoitettavaksi. 

Liite 4. Niskanperän Osayleiskaava, ei mittakaavassa Liite 5. (1/5) Kaavamääräykset
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 29  

 
 

Pientalovaltainen asuntoalue. 
Alue on varattu pientalovaltaisen 
rakentamisen alueeksi. Uuden 
rakennuspaikan koko tulee olla vähintään 
5000 m². Mikäli rakennuspaikka on liitetty 
vesi- ja viemäriverkostoon tai muuhun 
alueelliseen vesihuoltoverkostoon, 
rakennuspaikan vähimmäiskoko on 2000 
m². 
Rakennuspaikalle saa rakentaa asumisen 
lisäksi sellaisia työ- ja liiketiloja, jotka eivät 
aiheuta haittaa ympäröivälle asutukselle. 
Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden 
enintään kaksiasuntoisen 
asuinrakennuksen. Asuinrakennuksen 
kerrosala saa olla enintään 10 % 
rakennusluvassa esitetyn, yleiskaavan 
mukaisen rakennuspaikan pinta-alasta, 
yksiasuntoisen asuinrakennuksen osalta 
kuitenkin enintään 300 k-m². Lisäksi saa olla 
talous- ja varastorakennuksia enintään 10% 
rakennuspaikan pinta-alasta. 
Rakennettaessa kaksiasuntoisen 
asuinrakennuksen kerrosala saa olla 
enintään 450 k-m². 

 29.001  

 
 

Erillispientalojen asuntoalue. 
Uudet rakennuspaikat on osoitettu erikseen. 
Uuden rakennuspaikan tulee olla pinta-
alaltaan vähintään 5000 m². Mikäli 
rakennuspaikka on liitetty vesi- ja 
viemäriverkostoon tai muuhun alueelliseen 
vesihuoltoverkostoon, rakennuspaikan 
vähimmäiskoko on 2000 m². 
Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden 
enintään kaksiasuntoisen 
asuinrakennuksen. Asuinrakennuksen 
kerrosala saa olla enintään 10 % 
rakennusluvassa esitetyn, yleiskaavan 
mukaisen rakennuspaikan pinta-alasta, 
yksiasuntoisen asuinrakennuksen osalta 
kuitenkin enintään 300 k-m². Lisäksi saa olla 
talous- ja varastorakennuksia enintään 5% 
rakennuspaikan pinta-alasta. 
 

 33  

 
 

Palvelujen ja hallinnon alue. 
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Julkisten palvelujen ja hallinnon alue. 

 37  

 
 

Teollisuus- ja varastoalue. 
Merkinnällä on osoitettu teollisuus- ja 
varastoalueet, jotka eivät saa aiheuttaa 
ympäristöhäiriötä. 

 43  

 
 

Lähivirkistysalue. 

 44  

 
 

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. 

 48  

 
 

Matkailupalvelujen alue. 
Merkinnällä on osoitettu matkailupalvelujen 
alueet. Alueelle saa rakentaa 
käyttötarkoituksen mukaisia rakennuksia ja 
rakennelmia enintään 10 % alueen pinta-
alasta. 
Loma-asuntojen rakennuspaikkoja ei saa 
erottaa maanmittaustoimituksella tai 
muutoin muodostaa omiksi itsenäisiksi 
tiloiksi. 

 77  

 
 

Maa- ja metsätalousvaltainen alue. 

 77.001  

 
 

Maa- ja metsätalousvaltainen alue ranta-
alueella. 
Ranta-alueella sallitaan maa- ja 
metsätalouteen liittyvä tai kalatalouden 
harjoittamista varten tarpeellinen 
rakentaminen. 
 
 

 80  

 
 

Maisemallisesti arvokas peltoalue. 
Viljelykäytössä oleva pelto sijaitsee 
maisemallisesti tai maisemahistoriallisesti 
arvokkaalla alueella. Maisemaa muuttavia 
toimenpiteitä ei saa suorittaa ilman MRL 128 
§:ssä tarkoitettua lupaa. 
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Vesialue. 

 83.005  

 
 

Selvitysalue. 
Alueen liittymäratkaisu ja maankäyttö 
ratkaistaan myöhemmin 
erillissuunnitelmalla. 

 86  

 
 

Muinaismuistolain rauhoittama kiinteä 
muinaisjäännös. 
Muinaismuistolain (295/63) nojalla 
muinaisjäännöksen kaivaminen, 
peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen 
ja muu siihen kajoaminen ilman lupaa on 
kielletty. Kaikista aluetta koskevista 
maankäyttösuunnitelmista on pyydettävä 
Museoviraston lausunto. 
Numeroindeksi viittaa kaavaselostuksen 
kohdenumerointiin. 
sm (208) Niskala/Riihikangas 
sm (282) Niittyranta 
sm (283) Kuolajoki 

 86.003  

 
 

Muinaismuistolain rauhoittama kiinteä 
muinaisjäännös. 
Muinaismuistolain (295/63) nojalla 
muinaisjäännöksen kaivaminen, 
peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen 
ja muu siihen kajoaminen ilman lupaa on 
kielletty. Kaikista aluetta koskevista 
maankäyttösuunnitelmista on pyydettävä 
Museoviraston lausunto. 
Numeroindeksi viittaa kaavaselostuksen 
kohdenumerointiin. 
sm (119) Kuolahuhta 
sm (121) Rantatalo 
sm (201,203,204) Niskala/Niskanperä 1, 
Tarhapelto, Riihipelto 

Rovaniemen kaupunki    
Osviitta palvelupiste    
  05.10.2017  
  10:56:46 6 (10) 
 
 86.0041  

 
 

Rakennustaiteellisesti tai 
kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde. 
Rakennustaiteellisesti tai historiallisesti 
arvokas rakennus tai pihapiiri, jonka 
ominaispiirteet tulee säilyttää. Rakennuksia 
ei saa purkaa (MRL 41.2§). Ennen 
rakennusta tai sen ympäristöä muutaviin 
toimenpiteisiin ryhtymistä, tulee 
museoviranomaiselle varata tilaisuus 
lausunnon antamiseen. Kunnostuksessa tai 
peruskorjauksen yhteydessä tulee 
noudattaa entistävää peruskorjaustapaa. 
Numeroindeksi viittaa kaavaselostuksen 
kohdenumerointiin. 
sr-1 (1) Mäntyniemen kantatalo 
sr-1 (3) Alakorkalon koulu 
sr-1 (5) Kallo eli Kangastalo 
sr-1 (6) Yliniska eli Ylitalo eli Rantatalo 
sr-1 (7) Haantalo 
sr-1 (8) Keskitalo eli Alaniska 
sr-1 (9) Hakala 
sr-1 (10) pyramidikattoinen kesänavetta 
sr-1 (13) Vainiola 
sr-1 (14) Niskalan kantatalo (Lantto), 
Vanhaniskala 
sr-1 (15) Koskelan torppa 

 86.0042  

 
 

Kyläkuvallisesti arvokas kohde. 
Maisemakuvallisesti ja/tai kyläkuvallisesti 
arvokas rakennus tai pihapiiri, jonka 
ominaispiirteet tulee säilyttää. Rakennuksia 
ei saa purkaa (MRL 41.2§). Kunnostuksessa 
tai peruskorjauksen yhteydessä tulee 
noudattaa entistävää peruskorjaustapaa.  
Numeroindeksi viittaa kaavaselostuksen 
kohdenumerointiin. 
 
sr-2 (11) Kuolahuhta 
sr-2 (4) Ent. kauppa-posti 

 87  

 
 

Laavu, lintutorni. 

 90  

 
 

Venevalkama. 

 91  

 
 

Uimaranta. 

Liite 5. (2/5) Kaavamääräykset Liite 5. (3/5) Kaavamääräykset
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 91.001  

 
 

Tuvakorkeus. 
Alaville alueille rakennettaessa tulee 
huomioida tulva- ja kosteusvahinkojen 
vaara. Kosteudelle alttiit rakennusosat on 
sijoitettava vähintään 0.5 m ylemmäksi kuin 
kerran 100 vuodessa laskettu tulvakorkeus 
(HW 1/100), elleivät kaavan hyväksymisen 
jälkeen valmistuvat selvitykset muuta osoita, 
taikka rakennusluvan myöntävä 
viranomainen ei olosuhteista johtuen vaadi 
rakennusta sijoitettavaksi korkeammalle. 
Mikäli em. laskettu tulvakorkeus on joskus 
ylitetty ( esim. jääpatotulva), on tämä 
korkeampi korkeus otettava määrääväksi 
korkeudeksi alimpia rakentamiskorkeuksia 
määritettäessä. Korkeudet on esitetty 
N2000-tasossa. 

 94  
 

 

Valtatie. 

 95  
 

 

Yhdystie. 

 96  
 

 

Tonttitie. 

 105  
 

 

Ohjeellinen ulkoilureitti. 

 106  
 

 

Kevyen liikenteen reitti. 

 110  

 
 

Johto tai linja. 
Ympyrään merkitään johdon tai linjan 
tyyppiä kuvaava kirjain tai muu tunnus. 

 118.001  

 
 

Uudet ja olennaisesti muuttuvat alueet. 
Merkinnällä on osoitettu uudet asumiseen 
varatut alueet. Alueille tulee laatia 
asemakaava. 

 119.11  

 
 

UUSI ASUINRAKENNUKSEN 
RAKENNUSPAIKKA 
Ympyröiden sijoittuminen osoittaa 
rakennuspaikan kiinteistökohtaisen 
sijoittumisen likimääräisesti. 
Ympyröiden määrä osoittaa uusien 
rakennuspaikkojen lukumäärän. Ympyröiden 
määrä osoittaa uusien rakennuspaikkojen 
lukumäärän. 
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 119.13  

 
 

OLEMASSA OLEVA RAKENNUKSEN 
RAKENNUSPAIKKA. 

 120.002  

 
 

Alikulku. 

 122  
 

 

Uusi tonttitie. 

 124  
 

 

Yleiskaava-alueen raja. 

 125  
 

 

Alueen raja. 

 126  
 

 

Osa-alueen raja. 

 129.0051  

 
 

MRL 72 §:n mukaisesti käsiteltävä alue. 
Alueella voidaan MRL:n 72.1 §:n mukaisesti 
myöntää rakennuslupa yleiskaavalla 
osoitetuille rakennuspaikoille. 
Rakennusoikeus on siirretty 
kiinteistökohtaisesti yleiskaavalla osoitetuille 
rakennuspaikoille.  
Rakennusalueiden ulkopuolella on voimassa 
MRL 43.2 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 

 129.0052  

 
 

MRL 44.2 §:n mukaisesti käsiteltävä alue. 
Alueella voidaan MRL:n 44.2 §:n mukaisesti 
myöntää rakennuslupa yleiskaavalla 
osoitetuille rakennuspaikoille. 
Rakennusoikeus on siirretty 
kiinteistökohtaisesti yleiskaavalla osoitetuille 
rakennuspaikoille.  
Rakennusalueiden ulkopuolella on voimassa 
MRL 43.2 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 

 200.0011  

 
 

Koko kaava-aluetta koskevia määräyksiä: 
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 200.0041  

 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain 72.1 §:n nojalla 
määrätään, että tämän yleiskaavan 
perusteella voidaan AO, AP ja RA -alueilla 
rantavyöhykkeellä myöntää rakennusluvat 
kiinteistökohtaisesti osoitetuille paikoille. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 44.2 §:n nojalla 
määrätään, että tämän yleiskaavan 
perusteella voidaan MRL 44.2 §:n 
mukaisesti käsiteltävällä alueella myöntää 
enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen 
rakennuslupa AP ja AO -alueilla kaavassa 
kiinteistökohtaisesti osoitetuille paikoille. 
 
Yleiskaavan määräys sen käyttämisestä 
rakennusluvan perusteena kyläalueella on 
voimassa enintään 10 vuotta siitä alkaen, 
kun yleiskaava on tullut voimaan. 
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Rakennuspaikkojen sijoittelu: 
 
Rakennukset ja rakennuspaikkaa palvelevat 
rakennelmat on sijoitettava yleiskaavassa 
osoitetulle rakennuspaikalle. 
 
Rakennettaessa tulee kiinnittää huomiota 
rakennusten korkeusasemaan ja 
kerrosluvun vaikutusta maisemakuvaan, 
muotoon, julkisivumateriaaleihin ja 
väritykseen. Rakennuspaikka tulee sopivin 
istutuksin liittää ympäröivään maisemaan 
käyttäen hyväksi olemassa olevaa luontoa. 
 
Rakennettaessa olevien rakennusten 
yhteyteen on rakentamisen sovelluttava 
noudatettuun rakennustapaan ja olemassa 
olevaan rakennuskantaan sijoituksen, koon, 
muodon, julkisivumateriaalien, värityksen 
sekä julkisivun jäsentelyn osalta. 
Rakennuspaikalla rakennuksen tulee 
muodostaa ympäristö- ja/tai 
taajamakuvaltaan sopusuhtainen 
kokonaisuus. Rakennusten vaikutukseen 
maisemakuvaan tulee myös kiinnittää 
huomiota. 
 
Kerrosalaan laskettava rakentaminen on 
sijoitettava vähintään 25 metrin päähän 
rannasta. Muut rakennelmat voidaan 
sijoittaa Rovaniemen kaupungin 
rakennusjärjestyksessä esitetyllä tavalla. 
 
Viemärin toiminta-alueella on liityttävä 
viemäriin. Viemäriverkostoon liittämättömillä 
kiinteistöillä jätevesihuolto tulee hoitaa 
ympäristönsuojelulain säädösten 
mukaisesti. 
 
 

 210.003  

 
 

Rakennettaessa poronhoitoalueella on 
huomioitava poronhoitolain 3 §:n takaama 
porojen vapaa laidunnusoikeus. 
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