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Also the concept of the learning environment has enlarged and the learning 
environments of the future are restricted not only inside the school building any 
more but the whole immediate surroundings operate as learning environment. The 
village schools are often off of an urban environment and the nature or country 
environment provides opportunities for the different forms of learning.

In this diploma work my target is an environment school of Rantakylä which is one 
from three village schools of Liminka. School hostess classes 1-5 and a preschool. 
Rantakylän koulu is an environment school which has got the commendation of 
the green flag from its yard.

The work is divided into three parts from which the first one studies with help of 
literature and of the newest research results history, present and future of the 
Finnish school building. The following part consists of the empiric study which 
is realized as workshops to pupils of the Rantakylä school of Liminka and to 
teachers. In the workshops it was dealt with to the location and environment of 
the school building joining factors, physical school building properties and state 
needs for the future.

The third part of the work is based on the topics risen from the analysis of 
workshops. There is a condition estimate (kuntoarvio) from the school and in my 
condition plan I have presented only small ideas to the present building. The main 
part of the planning phase is in the community centre with which the pupils and 
teachers would get a decent sport hall which they have been looking for.

The building has been designed in the recreation area so that it will also serve as 
a skiing lodge, as sauna premises and as ice swimming place. In the building it is 
possible to arrange different events also such as meetings, celebrations, school 
camps and clubs and to offer the framework for different sports.
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The different factors have set pressures for change on the Finnish school system 
and during the last few years different drives and projects have been made to 
develop learning environments. The tendency in the present school architecture 
are huge school centres, with which the municipalities try to reduce their real 
estates and thus to save in the expenses. The dominant school type is cell schools 
which can be used to distribute the large enrolments to more human units. As 
consequence of big community centres the smaller page schools will be finished 
when the children move to a new school centre.

However, the different research results show that the learning results are 
weakening when the enrolments rise and social expenses are growing because 
of exclusion and other side effects. At the same time the advantages of the small 
schools seem to have been  forgotten when concentrating on the pupil-specific 
costs of schools.

The purpose of my diploma work is to study the possibilities of village schools
as learning environments of the future. The village schools also usually operate 
as centres of communities and the decision of shutting down the school means 
often the abolishing the whole village. 
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Erilaiset tekijät ovat asettaneet suomalaiselle koululaitokselle muutospaineita 
ja viime vuosina on tehty erilaisia hankkeita ja projekteja oppimisympäristöjen 
kehittämiseksi. Tendenssi nykyisessä koulurakentamisessa ovat suurkoulut, 
joilla kunnat pyrkivät vähentämään kiinteistöjään ja täten säästämään kuluissa. 
Hallitseva koulutyyppi ovat solukoulut, joilla suuret oppilasmäärät voidaan jakaa  
inhimillisempiin yksiköihin. Suurten monitoimitalojen seurauksena pienempiä 
sivukouluja lopetetaan lasten siirtyessä uusiin suurkouluihin.

Erilaiset tutkimustulokset kuitenkin osoittavat oppimistulosten  heikkenevän 
oppilasmäärien noustessa ja yhteiskunnallisten menojen kasvavan syrjäytymisen ja 
muiden lieveilmiöiden takia. Samalla pienten koulujen edut tuntuvat unohtuneen 
keskittyessä koulujen oppilaskohtaisiin kustannuksiin.

Diplomityöni tarkoitus on tutkia sivukoulujen mahdollisuuksia tulevaisuuden 
oppimisympäristöinä. Kyläkoulut toimivat yleensä yhteisöjen keskuksina ja koulun 
lopettamispäätös merkitsee monesti koko kylän kuolemista.

Myöskin oppimisympäristön käsite on laajentunut ja tulevaisuuden 
oppimisympäristöt eivät rajoitu enää vain koulurakennuksen sisälle, vaan koko 
lähiympäristö toimii oppimisympäristönä. Kyläkoulut ovat monesti irti urbaanista 
ympäristöstä ja luonto- tai maalaisympäristö tarjoaa mahdollisuuksia erilaiseen 
oppimiseen.

Kohteenani tässä diplomityössä on Rantakylän ympäristökoulu, joka on yksi  
kolmesta Limingan sivukoulusta. Koulussa toimivat luokat 1-5 sekä esikoulu. 
Rantakylä on ympäristökoulu, joka on saanut vihreän lipun kunniamaininnan 
pihastaan.

Työ jakautuu kolmeen osaan, josta ensimmäisessä perehdytään  kirjallisuuden ja 
uusimpien tutkimustulosten avulla suomalaisen  koulurakentamisen historiaan, 
nykypäivään ja tulevaisuuteen.  Seuraava osuus koostuu empiirisestä tutkimuksesta, 
joka on toteutettu työpajoina Limingan Rantakylän koulun oppilaille ja opettajille. 
Työpajoissa käsiteltiin koulurakennuksen sijaintiin ja ympäristöön liittyviä tekijöitä, 
fyysisen koulurakennuksen ominaisuuksia sekä tulevaisuuden tilatarpeita.

Työn kolmas osuus pohjautuu työpajojen analyysista nousseiden aiheiden käsittelyyn. 
Koulun kunnostamisesta on olemassa kuntoarvio, ja kuntosuunnitelmassa olen 
esittänyt vain pieniä ideoita nykyiseen rakennukseen. Suunnitteluosuuden pääpaino 
on monitoimitalossa, jolla oppilaat ja opettajat saisivat kauan kaipaamansa 
kunnollisen liikuntasalin. 

Rakennus on suunniteltu siten, että se palvelee myös alueen virkistysalueen 
hiihtomajana, saunatiloina ja avantouintipaikkana. Talossa on mahdollista järjestää 
myös erilaisia tapahtumia kuten (kylä)kokouksia, juhlia, leirikouluja ja kerhoja 
sekä tarjota puitteet erilaisille liikunnan harrastamispaikoille.
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“If you know exactly what you are going to do, then what is the point of doing it?”
-Pablo Picasso
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ESIPUHE

Tämä diplomityö on ollut minun kannanottoni oppimisympäristöistä käytävään 
keskusteluun. Aloitin työn tammikuussa 2014 enkä vielä tuolloin tiennyt, mitä 
olen tekemässä. Aihe on muotoutunut työtä tehdessä, jokainen vaihe on johtanut 
seuraavaan ja näin olen pitänyt rakenteen tässä työssä. 

Työ on siis ollut eräänlainen prossessi, jonka lähtökodaksi muodoistuivat pienet 
koulut ja soitettuani Limingan kuntaan, kohteekseni tähän työhön päätyi Rantakylän 
koulu, josta olen erittäin iloinen.

Suuret kiitokset Rantakylän oppilaille, opettajille ja koko henkilökunnalle, jotka 
ovat olleet projektissa innolla mukana. Linkkeinäni kouluun ovat toimineet 
vastuuopettaja Antti Kettunen ja luokanopettaja Matti Ylilauri, joita haluan kiittää 
kuluneesta yhteistyöstä. Kiitokset myös Eva Vahteralle Rantakylän koulusta, Olli 
Mattilalle Limingan Niittomiehistä sekä Pentti Kelalle ja Antti Sangille Limingan 
kunnasta. 

Haluaisin kiittää myös professoreitani Jouni Koiso-Kanttilaa ja Riitta-Liisa 
Korkeamäkeä hyvästä ohjauksesta ja neuvoista, joita olen matkan varrella 
saanut.

Toivon, että tämä työ toimii yhtenä näkökulmana tulevaisuuden oppimisympäristöistä 
käytävään keskusteluun ja että se avaisi ihmiset näkemään pienten koulujen arvon 
sekä kyläkoulujen mahdollisuuksia. 
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JOHDANTO

TAUSTAT JA TAVOITTET

Suomalainen koululaitos on muutospaineiden alla: koulut ovat avautuneet kohti 
yhteiskuntaa, ja samaan aikaan yhä useammat koulun ulkopuoliset tahot ovat 
alkaneet tarjota pedagogisia palveluita. Tuntematon tulevaisuus haastaa 
koulusuunnittelijat ja tulevaisuuden oppimisympäristöistä on olemassa erilaisia 
visioita.

Tässä diplomityössäni perehdyn kyläkouluihin, jotka edustavat suurta osaa 
suomalaisesta rakennuskannastamme, ja jotka ovat vaarassa jäädä tyhjilleen 
suurkoulujen viedessä oppilaat. 

Mitä ovat tulevaisuuden oppimisympäristöt? Tavoitteenani tässä diplomityössä 
tutkia Rantakylän koulun kautta kyläkoulujen mahdollisuuksia tulevaisuuden 
oppimisympäristöinä sekä löytää ratkaisuja niiden säilyttämiseksi. Päämääränä 
tämä on mielestäni koululaisten tasa-arvoa tukeva tavoite sekä myös linjassa 
kestävän kehityksen periaatteiden kanssa.

Kyläkoulut  toimivat yleensä myös yhteisöjen keskuksina ja koulun lopettamispäätös 
merkitsee monesti koko kylän kuolemista. Myöskin oppimisympäristön käsite 
on laajentunut ja tulevaisuuden oppimisympäristöt eivät rajoitu enää vain 
koulurakennuksen sisälle, vaan koko lähiympäristö toimii oppimisympäristönä. 
Kyläkoulut ovat monesti irti urbaanista ympäristöstä ja luonto- ja maalaisympäristö 
tarjoavat mahdollisuuksia erilaiseen oppimiseen.

DIPLOMITYÖN RAKENNE

Työni jakautuu kolmeen osaan, josta ensimmäisessä perehdytään kirjallisuuden 
ja uusimpien tutkimustulosten avulla suomalaisen koulurakentamisen historiaan, 
nykypäivään ja tulevaisuuteen. Osuuden lopputulemana päädyin lähestymään 
suunnittelutehtävää osallistuvan suunnittelun kautta tavoitteenani lapsiystävällinen 
ympäristö.

Toinen osuus koostuu empiirisestä tutkimuksesta, joka on toteutettu 
työpajoina Limingan Rantakylän koulun oppilaille ja opettajille. Työpajoissa 
käsiteltiin koulurakennuksen sijaintiin ja ympäristöön liittyviä tekijöitä, fyysisen 
koulurakennuksen ominaisuuksia sekä tulevaisuuden tilatarpeita. Työpajojen 
tavoite oli osallistaa lapsia ja opettajia opiskeluympäristön suunnitteluun muun 
muassa kartoittamalla minkälaista oppimisympäristöä lapset arvostavat.

Työn kolmas osuus on Rantakylän oppimisympäristön suunnittelu, jonka idea 
perustuu edellisissä osioissa löydettyihin havaintoihin hajatetun koulun mallista 
ja oppimisympäristöjen laajenemisesta. Työpajoissa nousi esille luonnon ja 
ympäristön tärkeys, sekä läheinen virkistys- ja liikuntapaikka Monttu, jota olen 
hyödyntänyt suunnitelmassa. Tavoitteenani on pyrkiä säilyttämään Rantakylä 
virkeänä kylänä, johon oma koulu ehdottomasti kuuluu. 

Käytettävissäni on ollut Kiratekin vuonna 2009 tekemä kuntoarvio Rantakylän 
koulusta sekä Limingan Niittomiehet ry:n aluevisiot, joihin liittyy mm. Pekka 
Tervon opinnäytetyö Limingan liikuntapaikkojen käytöstä.

Näiden pohjalta olen laatinut koululle konseptitasoisen korjausuunnitelman, sekä 
tutkinut miten ympäristö toimii tulevaisuuden oppimisympäristönä. Tähän liittyen 
ehdotan rakennetavaksi monitoimitaloa Montun rannalle, joka palvelisi oppilaita 
liikunta- ja kerhotilana sekä koko kylää kokoontumis- ja tapahtumapaikkana.
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OSA I

SUOMALAINEN KOULURAKENTAMINEN
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1. KOULUARKKITEHTUURIN HISTORIA JA KEHITYS SUOMESSA

Arvioidakseen kouluarkkitehtuurin nykytilannetta ja tulevaisuutta, on katsottava 
ensin menneisyyteen. Aika on muovannut suomalaisesta koululaitoksesta sen, 
millaisena se meille tänään ilmenee. Yhteiskunnallisilla muutoksilla on ollut suuri 
merkitys esimerkiksi Rantakylän koulun perustamiseen. 

1.1 Kansanopetuksen kehitys

Koti ja kirkko toimivat keskiajalla sekä uuden ajan alussa kasvattajina Suomessa: 
kouluja oli harvassa ja niissä vastattiin lähinnä pappien koulutuksesta. Vasta Mikael 
Agricolan kirjallinen toiminta valmisti pohjaa suomalaiselle kansankasvatukselle. 
Hänen jälkeensä monet muut kirkon johtavat miehet kehittivät tätä edelleen ja 
vuonna 1686 kirkkolakiin sisällytettiin lukukinkerit.  (Niilo Kallio, 1955, Suomen 
koululaitos)

Ensimmäiset koulut eli pedagogiot perustettiin kaupunkeihin, mutta niiden 
merkitys ei ollut kovinkaan suuri ja varakkaat palkkasivat mieluummin lapsilleen 
kotiopettajan. Määräyksen mukaan vanhempien piti opettaa lapsilleen kristinopin 
ja sisäluvun alkeet, mikäli tämä ei toteutunut, lukkarien oli otettava lapset ns. 
lukkarinkouluun. (Kallio 1955)

Vähitellen 1700-luvulla alettiin perustaa ns. pitäjäkouluja, kyläkouluja (jotka olivat 
yleensä vanhempien kustantamia) sekä ns. mamsellikouluja, jotka olivat lähinnä 
porvariston lapsia varten. (Kallio 1955)

Autonomian aikaan toivottiin kansanopetuksen kohentumista, mutta sivistyneistöä 
ei kiinnostanut kansa ja sen sivistystaso. 1800-luvun alussa asetettiin kuitenkin 
komitea käsittelemään kansanopetusolojen kehittämistä. Kallion mukaan niiden 
vaikutus oli kuitenkin vähäinen ja suurempi merkitys mielipiteiden muokkaajina oli 
sanomalehdillä, erityisesti J.V. Snellmanin toimittamilla. Vuonna 1858 annettiin

Aleksanteri II vierailun seurauksena julistus “perustuksista kansanopetuksen 
järjestämistä varten Suomen suurruhtinasmaassa”. Tämä julistus merkitsi 
huomattavaa askelta kohti kansakoululaitoksen syntymistä. (Kallio 1955) 

Yhteiskunnallisen muutoksen myötä (“maaseudun herääminen”) kansan opetus- ja 
kouluolojen kehittämisen tarve tuli 1800-luvun puolivälissä ajankohtaiseksi myös 
Limingassa. (Jouko Vahtola, s. 244-262, 1977, Liminka 1477-1977) Pyhäjokilaaksoissa 
syntyi 1840-luvulla lahjoitusvarojen turvin ns. Alopaeus-kouluja ja tätä vastaava 
ilmiö oli yksityiskoulujen perustaminen. Näistä Vahtola mainitsee ns. Henellin 
koulun, jossa opetusta antoi entinen ylioppilas Henell tiettyjen talojen kutsusta. 
Samantapaisena yksityisopettajana toimi entinen rotuväen upseeri Juho Rännäri, 
joka opetti luku - ja kirjoitustaitoa sekä laskentoa Juustilan pirtissä. Suosituin 
yksityiskouluista lienee ollut ns. Kallénin koulu, jossa entinen ylioppilas Viktor 
Kallén viipyi niissä taloissa, joihin hänet kutsuttiin. Kovin laajoja piirejä opetus 
ei saavuttanut, mutta ne osoittivat opinsaannin tarpeellisuuden ja olivat täten 
esiaskeleena kansakoulun synnylle. Pitkäaikaisin ja täten ehkä merkittävin vaikutus 
Limingan yksityiskouluista oli ns. mamsellin koululla, jota piti Elisabeth Berg. Koulu 
oli toiminnassa vuosina 1861-1881. (Vahtola 1977) 

Oulussa ensimmäisiä oppilaitoksia olivat 1600-luvun pedagogiot (3 kpl) ja vuonna 
1682 perustettu triviaalikoulu. Vuoden 1822 palon jälkeen koulu rakennettiin 
uudestaan: pohjamuodoltaan rakennus muistutti edeltäjäänsä, mutta julkisivujen 
arkkitehtuuri oli poikkeuksellisen edustavaa. (Henrik Lilius, 1982, Suomalaisen 
koulutalon arkkitehtuurihistoriaa) 
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Kuva 1 Oulun triviaalikoulu. (Lilius, Suomalaisen koulutalon arkkitehtuurihis-
toriaa)

1800-luvulla kansanopetus kehittyi harppauksin, joista esimerkkinä mallipiirustuk-
set. Kuvassa Intendenttikonttorin suunnitelma puurakennus vuodelta 1825, jossa 
näkyvät Ruotsista tulleet karoliiniset vaikutukset. Pohjaratkaisu on hyvin symmetri-
nen. Rakennus on edelleen koulukäytössä (Lyseon vanhin osa). 

1.2 Kansakoulun synty 

1800-luvun puolivälissä alkuopetus oli maaseudulla edelleen kotien ja kirkollisten 
lastenkoulujen huoli. Kaupungeissa opetusta järjestettiin ns. alemmissa 
kansakouluissa, joissa opetuksen taso oli paljon paremmalla tolalla. 1870-
luvulla alkuopetuksen epäkohdista alettiin kiistellä: aiheesta vallitsi kolme 
eriävää näkemystä; Uno Cygnaeuksen mielestä kirkollista alkuopetusta eikä 
kiertokouluopetusta tarvittu: kotiopetus olisi hyvä pohja kansakouluun pääsyyn. 
Piispa F.L Schauman kannattajineen kannatti kiertokoulua. Z.J. Cleven ja Yrjö 
Koskisen mielestä kiertokoulut voisivat korvata kansakoulun. Näistä vaihtoehdoista 
kirkollinen alkuopetus herätti eniten suosiota. Tämä saikin järjestäytyneemmän 
muodon vuoden 1875 kirkolliskokouksen jälkeen, jolloin kirkolliset lastenkoulut 
hyväksyttiin. Vaikka suunnitelma oli yhtenäinen, niin käytännössä lastenkoulut 
olivat hajanaisia eikä kestävää linjaa ollut, vaan toiminta oli epäsäännöllistä. (Veli 
Nurmi, 1989, Kansakoulusta peruskouluun) 

Cygnaeuksen vastustuksen takia kiertokouluhankkeet eivät menneet valtiopäivillä 
läpi, mutta vielä 1910-luvulla piispainkokous vahvisti suunnitelman kiertokoulun 
kehittämisestä. Kiertokoulujen lukumäärä ja oppilasmäärä oli suurimmillaan 1910-
luvulla, jolloin kiertokouluja oli 1700 kpl ja oppilaita lähes 200 000. Vuonna 1880 
kiertokouluja oli ollut 1000 kpl ja oppilaita 50 000. Vielä 1930-luvulla kiertokouluja 
oli toiminnassa 250 kpl. (Nurmi 1989)

Kaupunkien alakoulut eli alakansakoulut olivat maaseutujen kiertokouluja 
korkeatasoisempia ja koko autonomian ajan opetuksen taso oli epäyhtenäistä ja 
puutteellista. Valtiopäivillä pyrittiin 1890-luvulta lähtien kunnallisen alakoulun 
aikaansaamiseen. Ensimmäinen virallinen suunnitelma allekirjoitettiin vuonna 
1906. Vuonna 1921 tuli voimaan oppivelvollisuuslaki, jonka mukaan täydelliseen 
kansakouluun kuului kaksivuotinen alakansankoulu. Alkuopetuksen suunta ja muoto 
ratkesivat asetuksen myötä. Käytännössä koulujen perustaminen oli mahdollista jo 
aiemmin. 1917-18 kunnallisia alkukouluja oli yli 200 kpl ja oppivelvollisuuslain 
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matalimmiksi, mutta edelleen melko korkeiksi (3,8m). Valaistus oli säännöllisesti 
oppilaiden vasemmalta puolelta. Opettajien asunnot olivat yleensä 
koulurakennuksen yhteydessä. Rakennusaineena käytettiin yleisimmin puuta.  
(Nurmi 1989)

Mallipiirustuksia varten asetettiin myös komitea 1900-luvun alussa ja 
tyyppipiirustuksista järjestettiin myös suunnittelukilpailuja. 1900-luvun alun 
maalaiskoulut toimivat tupakouluperiaatteella ja olivat siis enemmän asuntoja 
kuin koulurakennuksia. Tyyppipiirustusten myötä koulurakennukset saivat julkisen 
ilmeen. Yleensä koulu sisälsi opettajan asunnon sekä puutarhan, joka oli merkittävä 
työsuhde etu. Koulurakennuksissa oli yleensä juhlava sisääntulo ja kurinalainen 
tilajärjestys. Myös pedagogiset ihanteet muovasivat koulua kurinpitolaitokseksi; 
ajan motto kuului: “Joka kuritta kasvaa, se kunniatta kuolee”. (Petteri Kummala, 
2008, Suomen rakennustaiteen museo, www.mfa.fi/jormajarvi_koulut)

Vuosina 1904 ja 1910 julkaistiin lisää mallipiirustuksia, jotka vaikuttivat melkoisen 
pitkään koulurakennuksiin vaikka Taidetta kouluihin -yhdistys julkaisi omat 
mallipiirustuksensa vuonna 1907 ja vaikka kunnat alkoivat tilata erityisiä piirustuksia 
kouluja varten. Komitean vuoden 1910 mallipiirustuskokoelman mukaan 
luokkahuoneet olivat edelleen korkeita, tyyliltään rakennukset olivat jyrkkäkattoisia 
ja niissä oli toisinaan leikkaavia katon harjoja ja päätyjä pitkälläkin seinällä. Ikkunat 
saattoivat olla jopa soikion muotoisia. Jokaisessa mallipiirustuksessa oli yhdistetty 
veisto- ja voimailusali. (Kummala 2008)

Oppivelvollisuuden säätämisen jälkeen koulurakennuksista tarvittiin tilaa 
alakansakoululle ja vähitellen myös ruokalalle. Nämä huomioitiin vuoden 1922 
uusissa mallipiirustuksissa. Näissä piirustuksissa luokkahuoneiden korkeus 
määriteltiin 3,4-3,5 metriin, oppilaseteisen ja koulukeittolan korkeus 2,7-3 metriin. 
Nyt kaksikerroksisetkin rakennukset saattoivat tulla kysymykseen. (Nurmi 1989) 
Mallipiirustusten lisäksi komitea antoi kiertokirjeissään yksityiskohtaisia ohjeita, 
joissa esimerkiksi kuntia kehotettiin 1920-luvulla halpuuteen. (Kallio 1955) 

tultua 700. 1920-luvulla alkukoulut kasvoivat suuremmiksi kuin kirkolliset 
lastenkoulut. (Nurmi 1989)

Kansakoulu ponnisti vuoden 1866 kansakouluasetuksesta, joskaan tuloksia ei 
syntynyt nopeasti. 1880-luvulle asti opetussuunnitelmat olivat kouluttaisia ja 
niitä yhtenäistettiin 1881 mallisuunnitelmilla. Vuoden 1898 piirijakoasetus jakoi 
kunnat kansakoulupiireihin. Tämä velvoitti kuntia perustamaan kouluja. Samana 
vuonna valmistui ensimmäinen epävirallinen opetussuunnitelma kansakoululle. 
Kansakouluja oli tässä vaiheessa 2000 kpl. Ennen oppivelvollisuuden säätämistä 
ylempiä kansakouluja oli yli 3500 ja joka toinen kouluikäinen lapsi kävi koulua. 
Kansansivistystyön kehittämiseksi perustettiin myös kirjastoja, jotka palvelivat 
koko koulupiirin väkeä. (Nurmi 1989)

Vajaassa sadassa vuodessa vaatimattomista lähtökohdista lähtenyt koululaitos 
kehittyi siis kuusivuotiseksi oppivelvollisuuskouluksi. Tämä kaikki oli taustana 
uudelle, yhä useampia vuosiluokkia sisältävälle oppivelvollisuuskoululle. 

Arkkitehtuurista

1800-luvulla maaseudun kansakoulurakennukset muistuttivat tavallisia maalaistaloja 
tai kartanoiden tai pappiloiden päärakennuksia. Huoneet olivat korkeita ja 
ikkunat suurehkoja, mutta valon suuntaan ei erityisemmin kiinnitetty huomiota. 
(Kallio 1995) Myös ensimmäiset kansakoulurakennukset olivat vaatimattomia, 
yksikerroksisia ja kyläkuvaan sopeutuvia. Cygnaeuksen vaatimuksesta koulut 
sijaitsivat yleensä kauniilla paikalla. Piirijakoasetus muutti tätä periaatetta: koulun 
paikasta piirin keskipisteessä käytiin kiivaita keskusteluita. (Nurmi 1989)

Kansakoululle laadittiin mallipiirustuksia jo 1880-luvulla ja ensimmäiset olivatkin 
Cygnaeuksen itse laatimia. Ensimmäiset mallipiirustukset maalaiskouluja varten 
vahvistettiin 1888-90. Niiden mukaan huoneet tehtiin jonkin verran 
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Mallipiirustukset olivat uunilämmityksellä varustettuja puurakennuksia, kun 
käytännössä yhä useammat kunnat alkoivat tilata piirustuksia erikseen kutakin 
koulutaloa varten ja suunnitella myös kaupunkeihin tiilirakennuksia ajanmukaisesti 
keskuslämmityksellä ja vesijohdoilla varustettuna. Suuriin kouluihin lisättiin myös 
erikoistiloja kuten voimistelusaleja ja viihtyvyyteen yritettiin kiinnittää huomiota. 
(Kummala 2008)

Liminka ja muu Oulun seutu

Kansakouluja syntyi Oulun ympäristöön kuten Liminkaan, Haapavedelle, 
Rovaniemelle ja Simoon aiemmin kuin Ouluun, jossa ensimmäinen kansakoulu 
aloitti 1.9.1874 eli vasta noin kahdeksan vuotta kansakouluasetuksen vahvistamisen 
jälkeen. Oulussa oli jo ennestään oppilaitoksia, joiden arveltiin täyttävän 

Kuva 3 Vuoden 1892 kansakoulujen 
mallipiirustukset. Ehdotus 41. (Lilius)

Kuva 2 Vuoden 1892 kansakoulujen mal-
lipiirustukset. Ehdotus 1. (Lilius)

sama tehtävä. Kirjallinen aloite kansankoulun perustamisesta Ouluun laadittiin 
vuonna 1871. Kansakoulujen edeltäjiä olivat Oulussa pientenlastenkoulu, 
seurakunnan lukkarinkoulu sekä monilukuiset “koulumusterit”, jotka pienestä 
maksusta opettivat varhaisnuorisoa. Samuli Paulaharju on muun muassa 
maininnut, kuinka Kakaravaaran laumaa ei liiaksi rasitettu koulunkäynnillä. 
(Kustaa Hautala, 1976,  Oulun kaupungin historia 1856-1918 s. 489-537) Yleisen 
mielipiteen mukaan ei ollut suositeltavaa liikaa sivistää ihmisiä, sillä sen katsottiin 
vieroittavan tuottavasta ruumiillisesta työstä ja tuottavan hyödyttömiä herroja. 
Myös kielikysymyksen herääminen ja verojen nousu huolettivat kansalaisia. 
(Aakkosista alettiin, 1949, Oulun kansakoulujen 75 vuotuisjuhlajulkaisu)

Pikkuhiljaa Keski-Euroopassa 1800-luvun alussa syntynyt yleinen kansainvalistusaate 
kuitenkin levisi Suomeen ja myös Liminkaan ja Ouluun. Muutoksen myötä 
kansansivistystä ei enää nähty tärkeänä vain kristillissiveellisyyden ja ihmisyyden 
kannalta, vaan myös yhteiskunnan takia. “Yhteiskunnan luonnollinen velvollisuus 
oman menestyksensäkin vuoksi on tarjota jokaiselle lapselleen tilaisuutta 
parhaimpaan mahdolliseen sivistykseen.” (Aakkosista alettiin, 1949)

Liminkaan kansakoulu saatiin, kuten mainittua, jo pian kansakouluasetuksen 
vahvistamisen jälkeen. Limingan kansakoululaitoksen synty ajoittuu  2.11.1864 
pidettyyn pitäjänkokoukseen kansakoulun perustamisesta paikkakunnalle. 
Tätä ennen opetustoimesta oli vastannut kirkon hoitama kansanopetustyö ja 
yksityiskoulut. Varsinainen kansakoulurakennus (ns. kivipuoli) valmistui vuonna 
1869, mutta opetus alkoi vasta syksyllä 1871 opettajien sukupuolta koskevan riidan 
takia. (Pekka Keränen, 2003, Tuulimaa - Limingan kotiseutukirja, s. 366-378)
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Kuva 4 Limingan kansakoulurakennus valmistui vuonna 1869 (Korte, Liminka 1944-1977). 
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Vaikka kansakoulun käyminen ei ollut vielä pakollista (oppivelvollisuuslaki 1921), 
liminkalaiset “laittoivat lapsiaan kouluun siinä määrin, että kivikoulu kävi pian 
ahtaaksi”. (Vahtola 1977) Vuonna 1882 perustettiin tyttökansakoulu kirkonkylän 
koulun yhteyteen (ns. puupuoli) ja vuonna 1886 Alatemmeksen koulu. Koska 
jälkimmäinen rakennettiin ja ylläpidettiin omatoimisesti, alatemmesläiset olivat 
oikeutettuja halvempaan veroäyriin. (Pekka Keränen , 2003, Tuulimaa - Limingan 
kotiseutukirja, s. 366-378)

Paine uusien koulujen perustamiseen kuitenkin kasvoi ja vuonna 1895 kunnassa 
tehtiin periaatteellinen päätös kansakoulujen perustamisesta sivukylille. Uusia 
kouluja alkoi syntyä: v. 1895 Rantakylään ja v. 1897 Heinijärvelle. Rantakylän 
koulun syntymisen taustalla vaikutti siis yhteiskunnallinen muutos ja ajatus tarjota 
sivistystä kaikille varallisuuteen, kieleen tai sukupuoleen katsomatta. (Keränen 
2003)

Kansakoulunperustamispäätöksen jälkeen vuokrattiin Jurvalasta väliaikaisesti 
ns. uusi puoli, jossa Rantakylän kansakoulu aloitti toimintansa 17.9.1895. Jo 
seuraavana syksynä valmistui Heikki Mälisen rakentama koulutalo, lukuun ottamatta 
veistohuonetta, joka valmistui pari vuotta myöhemmin. Koulutalo sijaitsi nykyisen 
pihakentän keskivaiheilla, ja se muodostui talon toisessa päässä olleesta opettajan 
asunnosta, luokkahuoneesta ja veistosalista. (Sinikka Lipsanen, Rantakylänkoulun 
100-vuotishistoriikki, puhe koulun 100-vuotisjuhlaan vuodelta 1995)

Virallisia asiakirjoja koulun perustamisesta ei ole ennen vuotta 1909, jolloin 
Rantakylän koulu sai johtokunnan. Vuonna 1926 oppivelvollisuuden toteutuessa 
Liminigassa kokonaisuudessaan perustettiin Rantakylään alakansakoulu, joka toimi 
ensin pari vuotta Jurvalassa sen jälkeen rantapappilassa eli Pleisulassa vuoteen 
1951 saakka. (Lipsanen 1995)

Oulun läheisyys vaikutti lähiseutujen kouluasioiden kehitykseen ja tämän 
seurauksena esimerkiksi ensimmäinen oppikoulu Liminkaan perustettiin vasta 

vuonna 1957.  Sen sijaan ala- ja yläkansakouluja löytyi kunnasta runsaasti 
oppivelvollisuuslain (1921) mukaisen koulupiirijaon (1924) seurauksena. 
Liminka jaettiin yhdeksään koulupiiriin, jotka olivat: Kirkonkylän koulupiiri: ala- 
ja yläkansakoulu, Alatemmeksen koulupiiri: ala- ja yläkansakoulu, Rantakylän 
koulupiiri: ala- ja yläkansakoulu, Heinijärven koulupiiri: supistettu koulu, Ketunmaan 
koulupiiri: yläkansakoulu (alakansakoulu yhteinen Kedonperän kanssa), Kedonperän 
koulupiiri ala- ja yläkansakoulu, Vesikarin (Tupos)koulupiiri: supistettu kansakoulu, 
Ylipään (Lapinkangas) koulupiiri: supistettu koulu, Koskenkylän koulu: supistettu 
koulu. Lisäksi Alatemmekselle perustettiin toinen kansakoulu: Ylitalon koulu. Näin 
laskettuna Limingassa oli kymmenen kansakoulupiiriä. (Vahtola 1977)

Koulupiirijaon taustalla olivat vuoden 1898 piirijakoasetuksessa määritellyt 
periaatteet: 1) Jokaisen kunnan alue on oltava jaettuna koulupiireihin; 2) Koulupiirit 
eivät saa olla pinta-alaltaan liian laajoja – koulumatkat eivät saa muodostua 
pääsääntöisesti viittä kilometriä pidemmiksi; 3) Jokaisessa koulupiirissä on oltava 
koulu – edellyttäen että piirin alueella asuu vaadittava määrä kouluikäisiä lapsia; 
ja 4) Koulupiirien rajat ovat kiinteitä – kunnan päätös piirijaon muuttamisesta on 
alistettava valtiovallan hyväksyttäväksi. 

Nämä periaatteet säilyivät kansan- ja perusopetusta ohjaavassa lainsäädännössä 
aina 1990-luvun alkuun asti. (Janne Varjo , Kasvatus & Aika 5/2011, Koulupiirien 
valtiollinen regulaatio/dergulaatio koulutuksen ohjausmekanismina)

Vuonna 1920 kuntia kehotettiin koulurakennustoiminnassa äärimmäiseen 
halpuuteen ja vuosien 1918-1921 säännöstelytalous näkyi myös Oulun seudulla, 
jossa kasankoulun rakennusasioiden hoito oli tilapäisyyden leimaama ja 
kustannuksia oli koitettu säästää ja korjauksia  jätetty tekemättä. Teuvo Pakkalan 
sanoin “nikarasta nikaraan”, eli kerrasta kertaan. Kaupungin taloudelliset vaikeudet 
hidastuttivat uusien kansakoulujen rakentamista. Kitsaus kuitenkin voitettiin 
vuonna 1935 Keskuskansakoulun koulutalon myötä. (Aakkosista alettiin 1949) 
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1.3 Sota-aika

Kouluhallitus antoi lokakuun alkupuolella 1937 ohjeet väestönsuojelusopetuksesta. 
Tästä alkoi poikkeuksellinen koulunkäynti, vaikkei asetuksen tarkoituksena ollut 
herättää levottomuutta. Käytännössä esimerkiksi Helsingissä koulutyö keskeytyi, 
kun koulut otettiin sotilastarkoituksiin, samoin kuin kertausharjoitukset veivät 
puolet opettajakunnasta. (Nurmi 1989) Vuonna 1943 Suomen kouluihin tulivat 
ilmaiset kouluateriat; lieneekö niiden tarkoitus ollut houkutella oppilaita takaisin 
koulun penkille?

Vuoden 1940 kiertokirje kehotti aloittamaan koulutyön niin pian kuin mahdollista, 
mutta käytännössä tämä oli mahdotonta sillä koululta puuttuivat niin tilat, opettajat 
kuin oppilaat. Sodan loppuvaiheessa 1944 Etelä-suomen oppilaat evakuoitiin 
kaupungeista maaseudulle suurpommitusten ajaksi. Muualla Suomessa koulua 
yritettiin käydä, joskin lukuvuodet jäivät normaalia lyhyemmiksi. (Nurmi 1989)

Oulussa sodat vaikuttivat kaupungin kansakoulujen oppilasmäärään kasvattavasti, 
sillä talvisodan jälkeen Ouluun tuli siirtoväkeä, jonka lasten koulutuksesta kaupungin 
oli huolehdittava. Tämä lisäsi myös opettajien virkojen määrää sekä aiheutti 
tilanahtautta. Luokkahuonevajausta kesti vuoteen 1940, jonka jälkeen tilat riittivät 
melko hyvin perheiden muuttaessa maalle turvaan pommituksilta. Monet koulut 
olivat myös  kokonaan tai osittain sotilasviranomaisten käytössä. Esimerkiksi 
Keskuskansankoulu oli lähes koko jatkosodan ajan varattu sotatarkoituksiin. Monia 
kouluikäisiä lähetettiin myös Tanskaan ja Ruotsiin. (Vahtola 1977)

Sota-aikana uusia kouluja ei rakennettu Oulun seudulle, mutta kansakoulujen 
johtokunta luotti siihen, että tulevaisuudessa kouluihin saataisiin enemmän 
opetustiloja. Vuonna 1941 asetettiin toimikunta suunnittelemaan koulutalojen 
uudistamista ja laajentamista. 

7.12.1939 koulunkäynti keskeytettiin myös Limingan Rantakylässä, ja se pysyi 
suljettuna vielä seuraavankin vuoden siirtolaisten asunnon tarpeen takia. (Lipsanen 
1995)

 1.4 Jälleenrakennuskausi

Sodan jälkeen koulurakennuksista oli huutava pula. Tuhoutuneiden koulujen 
rakentamiskustannukset maksoi valtio, mutta yhdessä hetkessä kaikkea ei saatu 
mahtumaan budjettiin. Rakennettiin ns. jälleenrakennuskouluja, jotka rapistuivat 
nopeasti materiaali- ja ammattitaitoisten työntekijäpulan takia. Myös rakennusten 
käytöstä annettiin tiukkoja ja muuttuvia ohjeita kuten ettei rakennusta saanut 
käyttää muuhun kuin koulutoimintaan. (Nurmi 1989)

Vuonna 1947 annettiin asetus oppilasasunnoista, jotta kaikilla kouluikäisillä lapsilla 
olisi mahdollisuus koulunkäyntiin. Aikaisemmin ei yli viiden kilometrin päässä 
koulusta asuvilla ollut pakko käydä koulua. (Nurmi 1989)

Säännöstelystä ja sotakorvauksista selvinnyt Suomi rakensi ennätysmäärän kouluja 
järjestääkseen tilat suurille ikäluokille, jotka saavuttivat oppivelvollisuusiän 
50-luvun alkupuolella. 1940-luvun lopulla rakennustoiminta vilkastui ja 1948 
rakennettiin 120 koulua, kun vuosina 1946-47 niitä rakennettiin yhteensä vain 
noin sata. 1953 vuoden loppuun mennessä oli rakennettu jo 1500 koulua tai 
koulun lisärakennusta. Koulut olivatkin sodan jälkeen eniten rakennettu julkinen 
rakennustyyppi Suomessa. Rakennustarvikkeiden sääntelyn lakattua 1949 koulujen 
suunnittelu siirtyi alaan erikoistuneille arkkitehdeille. (Nurmi 1989)Kuva 5. Keskuskansakoulu edustaa uutta funktionalismin tyyliä (Oulun kaupungin historia)
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1954 valtioneuvosto ohjasi maalaiskuntien ja kauppaloiden koulurakennusten 
kustannuspolitiikkaa. Nämä rakentamissäädökset kuitenkin heikensivät 
rakentamista ja kuutiotilavuuksista siirryttiin laskemaan ns. hyötyneliöitä. Vähitellen 
eri koulumuodoille alettiin rakentaa myös yhteisiä tiloja.

Rakennusasioiden hoito 1950-luvun puolivälissä oli hidasta, sillä kouluhallituksessa 
ei ollut riittävästi asiantuntevaa työvoimaa. 1956 sodan jälkeen oli valmistunut jo 
2000 koulua. Saman verran oli korjattu ja laajennettu vanhoja. (Nurmi 1989)

Uuden kansakoululain myötä koulurakentaminen alkoi todella. Myös rakentamisen 
luonne muuttui, kun koulut eriytyivät ammatillisesti moneen eri suuntaan, 
pikkukodista aina autoverstaisiin saakka. 1959 samoille tonteille alettiin rakentaa 
tiloja eri koulumuotoja varten. Tätä vaihetta koulurakentamisessa voidaan pitää 
jollain tapaa mammuttikoulujen syntymävaiheena. 

Sodanjälkeisinä vuosina Suomea uudistettiin sekä fyysisesti että henkisesti. 
1950- luvulla pohjakaavat vapautuivat funktionalismin myötä. Tyypillinen ajan 
koulurakennus oli monikerroksinen vaaleaksi rapattu kivitalo harjakatolla. 
Massoittelu seurasi maaston muotoja, sillä ajan hengen mukaisesti maata ei haluttu 
radikaalisti muokata. Tämän seurauksena syntyi eritasossa olevia tiloja ja portaita 
sekä  loivat suojaisia pienempiä pihapiirejä ja lapsen mittakaavaa kunnioittavaa 
ympäristöä. Koulureformin myötä koulujen tilaohjelma monipuolistui hieman 
erikoisluokkatilojen myötä, mutta luokkahuone-käytävä-malli säilyi 60-luvulle 
asti. (Kummala 2008)

Rantakylän koulun nykyinen tiilirakennus on rakennettu jälleenrakennuskaudella, 
sillä Rantakylän puinen koulurakennus tuhoutui vuonna 1949 ilmeisesti 
sähköjohdosta alkaneessa palossa perustuksiaan myöten. Tiilikatto hidasti paloa 
niin että koulun ja opettajien omaisuus saatiin pelastettua, mutta toimimattoman 
palopruutan takia paloa ei saatu ajoissa sammumaan. (Lipsanen 1995)

Uuden koulutalon piirustukset tilattiin oululaiselta E. Niemelän insinööritoimistolta. 
Kouluhallituksen hyväksynnän jälkeen solmittiin urakkasopimus rakennustoimisto 
I. Valjuksen kanssa. Sopimuksen mukaan koulun tulisi valmistua elokuuhun 1950 
mennessä, mutta erinäisten syiden  ja materiaalien puutteen takia koulurakennus 
valmistui vasta tammikuussa 1951.  Rakennustöiden ajan koulu toimi Pleisulassa 
ja Yli-Toppilan (Tasangon) pirtissä. (Lipsanen 1995) 

Arkkitehtuuriltaan uusi koulu edusti funktionalismia, mutta mallipiirustusten 
perinne näkyi tilaohjelmassa, joka sisälsi muun muassa veistolan ja voimailusalin. 
Massoittelu seurasi maaston muotoja, sillä ajan hengen mukaisesti maata ei haluttu 
radikaalisti muokata ja vaikka Lakeuden laakeuksilla ei tasoeroja merkittävästi 
ole, löytyy Rantakylän koulustakin eritasossa olevia tiloja ja portaita. Ajan 
hengen mukaisesti tarkoituksena oli luoda lapsen mittakaavaa kunnioittavaa 
ympäristöä.

Kuva 6 Rantakylän koulun pohjapiirustus (Limingan kunta)

Kuva 7 Rantakylän koulu
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1.5 Peruskoulu-uudistus

Käytännön tasolla kasvatusideologian muutos oli pitkään pelkkää sanahelinää ja 
vanha kurinpitosysteemi alkoi murtua vasta 1970-luvulla peruskoulu-uudistuksen 
myötä. Henkinen ilmapiiri oli muuttunut jo 1950-luvulla kurin korostamisesta 
lapsen yksilöllisten tarpeiden arvostamiseksi ja motivoinniksi ja nyt peruskoulu-
uudistuksen myötä vanha kurinpitosysteemi alkoi murtua. (Kummala 2008) 

Sitä ennen Suomi kohtasi jällenrakentamiskauden jälkeisen ilmiön: tyhjien koulujen 
ongelman. Vuonna 1963 niitä oli 150 ja 1966 määrä nousi kuuteensataan ja 
myöhemmin tuhanteen. Myös oppilasasuntoja suljettiin. Yleisin syy tähän oli 
oppilaiden väheneminen suurten ikäluokkien jälkeen. Koulujen lakatessa syrjäkylät 
autioituivat entisestään. (Nurmi 1989)

Tämä näkyi muun muassa Limingassa, jossa muuttoliike kirkonkylälle 1960-luvulla 
tyhjensi sivukyliä. Kun myös syntyvyys aleni, alkoi kunnan kouluhistoriassa uusi 
vaihe: koulujen sulkeminen. Esimerkiksi vuonna 1971 Lapinkankaan piiri liitettiin 
Rantakylään. (Vahtola 1977)

Koulupiirien laajeneminen toi Rantakylän kouluun lisää oppilaita ja koulurakennuksen 
liikuntasali, Veistola ja ruokala tulivat ahtaiksi. Samoihin aikoihin koulun 
ulkokäymälät todettiin vanhanaikaisiksi ja koulussa toteutettiin vuosina 1980-81 
alakerran remontti. (Lipsanen 1955)

Rakentamista rajoitettiin 1960-luvun alkupuolella huomattavasti. Syyt olivat 
taloudellisia, mutta myös koulunuudistuksen odotukseen liittyviä. Ainoastaan pieni 
osa rakennuslupa-anomuksista hyväksyttiin, esimerkiksi vuonna 1966 vain 10% 
lupaa hakeneista kunnista. Kunnat ihmettelivät mikseivät saaneet rakentaa kouluja 
omalla kustannuksellaan ja samaan aikaan olevaa kouluarkkitehtuuria kritisoitiin 
jyrkästi. Esimerkiksi eräs italialainen arkkitehti ihmetteli 1960-luvulla suomalaista 
kouluarkkitehtuuria “Koulut olivat hänen mielestään suuria kivimuureja, joissa

oli pitkä käytävä ja vankilaa muistuttavia luokkarivejä. Vaikka tilaa oli yllin kyllin, 
luonto oli kuitenkin karkotettu läheltä.” (Nurmi 1989) 

2.11.1963 koulunuudistuspäätös oli seurausta yhteiskunnallisesta muutoksesta 
agrikulttuurista tuotantotalouteen. “Tuotantotoiminnan tehostuminen on 
edistänyt taloudellista kasvua ja kohottanut elintasoa, mikä taas on mahdollistanut 
sivistystason kohottamisen.” (Nurmi 1989) 

Tuotantotekniikan kehityksen myötä lihasvoimien osuus työpanoksissa vähentyi ja 
tiedon ja henkisten kykyjen merkitys kasvoi.  Työn luonteen muututtua tarvittiin 
entistä enemmän hyvin koulutettua työvoimaa, jonka seurauksena tehokkaiden 
opetustekniikoiden opettaminen nousi koulujen tehtäväksi muiden aineiden 
ohella. Kansainvälistyminen korosti kielitaidon merkityksellisyyttä ja teknillistyvän 
kulttuurin piirissä yhteistyö sai uuden luonteen ja suuremman merkityksen. 
Peruskoulukomitea totesi että “Yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden 
saavuttamiseksi ja kaikkien lasten saamiseksi tehokkaan koulutuksen piiriin oli 
lapsilla - asuinpaikasta ja vanhempien varallisuudesta riippumatta - olla oikeus 
ja mahdollisuus edellytystensä mukaisen peruskasvatuksen saamiseen.” (Nurmi 
1989)

Samat ulkoiset koulunkäyntiedellytykset johtivat pian yhtenäiskouluperiaatteeseen: 
26.6.1970 peruskouluasetus sisälsi opetusjärjestelyjen kannalta tärkeän säännöksen: 
peruskoulujen opetus on järjestettävä oppilaiden iän ja edellytysten mukaisesti. 
Säännöksissä muuttui eniten oppilaiden rankaiseminen ja oppilasarvostelu. (Nurmi 
1989)

Koulurakennuksen lähtökohdiksi nousivat joustavuus ja muunneltavuus, mikä 
johti hallikoulujen syntymiseen. Hallikoulut eli avotilakoulut ovat avoimia 
oppimisympäristöjä, jotka sisältävät tiloja erikokoisille pien- ja suurryhmille. 
Varsinaisia luokkahuoneita ja väliseiniä ei ole, mikä johtaa joustavuuteen. 
Pohjapiirrokset kehittyivät laatikoista ympyränmallisiksi, jonka ytimessä sijaitsi
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yleensä kirjasto. Hallikouluista kuitenkin luovuttiin luonnonvalon puutteen vuoksi. 
Lisäksi niiden arkkitehtoninen ulko- ja sisäilme koettiin ankeaksi ja arkiseksi. Eivätkä 
opettajatkaan tainneet sopeutua avaraan oppimisympäristöön, jossa heikon 
ääneneristyksen vuoksi oli hankalaa saavuttaa työrauhaa. (Kummala 2008)

1980- luvulla syntyivät solukoulut, jotka muodostuvat kotiluokista ja yleensä 
ikäryhmien mukaisesta jaottelusta eri soluihin. Koulutilanormitus määritteli 
aluksi muun muassa käytävän pinta-alan määrä, mutta sittemmin normitus on 
purettu. 

Kuva 8 1960-luvulla Oulun koulusuunnittelussa vallitsi modernismi.  Kansainvälinen kou-
lu, arkkitehdit Märta Blomstedt ja Matti Lampé, v. 1961 (taloforum.fi)

1.6 Solukouluista 2010-luvulle

Koulujärjestelmä muuttuu jatkuvasti: kansakouluista on siirrytty peruskouluun 
ja tällä hetkellä toteutetaan 9-vuotista yhtenäistä perusopetusta. Termit ovat 
muuttuneet: ala- ja yläaste ovat nykyään ala- ja yläkouluja. 

Esiopetuksesta on tullut kiinteä osa alkuopetusta: 96% kuusivuotiaista osallistuu 
esiopetukseen. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta säädettiin vuonna 
2003 ja suuntaus on yhä monipuolisempaan koulupäivään, jota erilaiset kerhot ja 
harrastukset rikkovat. Koulusta halutaan korkean käyttöasteen rakennuksia, jotka 
ovat aktiivisessa käytössä aamusta iltaan. (Kaisa Nuikkinen, 2006, Terveellinen ja 
turvallinen koulurakennus)

Myös erityisopetus on laajentunut ja sen toimintatavat monipuolistuneet. 
Oppilashuollon tarve on myös kasvanut ja kouluissa työskentelee yhä moni 
ammatillisempi joukko. Etenkin suurkouluissa tarvitaan kuraattoreiden lisäksi 
myös koulupsykologeja ja terveydenhoitajia. Monista koulurakennuksista on 
muotoutunut monitoimitiloja, joihin liittyy päiväkoti ja nuorisotiloja. Kotien 
ja koulujen vuorovaikutusta pidetään tärkeänä ja tietoliikenneyhteydet ovat 
kasvattaneet kotien ja koulujen yhteydenpitoa. (Nuikkinen 2006)

Oppiaineet ja opiskelumetodit ovat kasvaneet ja monipuolistuneet; nykypäivänä 
arvostetaan sellaisia tietoja ja taitoja, joista on hyötyä globaalissa, moniarvoisessa ja 
monimuotoisessa yhteiskunnassa. Tieto uusiutuu nopeasti, 1990-luvulla puhuttiin 
informaatioähkystä. Perustaitojen lisäksi tarvitaan tiedon hankinnan taitoja, 
kommunikaatio- ja yhteistyötaitoja sekä aktiivista osallistumista. Koulu antaa 
myös eväitä elämään opettaen oppilaille elämänhallinnan ja arjessa selviämisen 
taitoja. (Nuikkinen 2006)

Haasteita 2000-luvun kouluille ovat lisääntyvä monikulttuurisuus ja syrjäytyminen,  
muuttoliikkeen vaikutukset sekä kasvatuksessa tapahtuvat muutokset. 

Kuva 9 1980-luvulla Oulun koulurakennuksissa näkyi regionalismi. Sitä edustaa esimer-
kiksi punatiilinen Oulun Normaalikoulun yläaste ja lukio, arkkitehti Heikki Taskinen, v. 
1982 (ouluma.fi)
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Uusi ilmiö koulumaailmassa ovat myös ulkopuolisten tahojen tarjotamat 
pedagogisiet palvelut: Rovio on lanseerannut Kiinaan esikoulukonseptin, jonka 
mukaan oppimisesta tulee tehdä hauskaa ja luoda uusia aktiviteetteja oppimiselle. 
(Tamminen, Voima 8/2013) Konseptin oppimisfilosofian mukaan oppiminen on 
tehokasta, kun lapsi tuntee olonsa turvalliseksi ja viihtyy ympäristössään. (http://
www.rovio.com/en/mobile-news/364/rovio-exports-a-finnish-learning-concept-
to-the-world) Suomeen vastaavanlainen konsepti ei ainakaan tällä hetkellä ole 
mahdollista, sillä lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa mainontaa säädellään tarkasti. 

1.7 Rantakylän koulu tänään

Vuonna 1951 valmistunut Rantakylän koulurakennus edustaa arkkitehtuuriltaan 
ajalle tyypillistä koulurakentamista. Tuolloin koulurakennuksen ikoniksi yleistyi 
koko Suomessa monikerroksinen vaaleaksi, tässä tapauksessa keltaiseksi, rapattu 
kivitalo harjakattoineen ja liuskekivisokkeleineen.  Toisaalta koulurakennukset 
alkoivat tuolloin myös madaltua, minkä katsottiin olevan lähempänä lapsen 
mittakaavaa ja liittyvän hienovaraisemmin ympäristöönsä. Myöskin käytäviä 
laajennettiin ja luokkahuoneisen valaistusta kehiteltiin paremmaksi ja nämä asiat 
on hyvin nähtävissä Rantakylän koulurakennuksessa. 1980-luvulla rakennusta 
remontoitiin ja siihen lisättiin sisävessat. (Lipsanen 1995)

Koulurakennuksessa on kantava tiilirunko, tiilirakenteiset ulkoseinät ja julkisivut 
on rapattu ja maalattu. Katto on tyypillinen harjakatto, jonka vesikatteena toimii 
pelti. Vesikaton kantavat osat ovat puurakenteisia. Rakennuksen alapohja on 
maanvarainen ja perustuksena on todennäköisesti perusmuuri ja anturat. Ovia 
ja ikkunoita kuten muitakin rakennuksen osia on uusittu ja kunnostettu tarpeen 
mukaan, mutta tarkkaa historiatietoa kaikista korjauksista ei ole. Sisäovet ovat 
suurelta osin alkuperäisiä puuovia. Kiratekin vuonna 2009 laatiman kuntoarvion 
mukaan rakennus on runkorakenteeltaan ja perustukseltaan hyvässä kunnossa. 
MSK-ikkunoilla on käyttöikää jäljellä. Julkisivut, ulko-ovet, ja vesikate ovat 
tyydyttävässä kunnossa ja huoltomaalaus ja julkisivuremontti ovat ajankohtaisia. 
(Kiratek 2009 Kuntoarvio Rantakylän koulu)

Rakennuksessa on painovoimainen ilmanvaihto, johon on lisätty huippuimurit 
ja osaan tiloista korvausilmasäleiköt. Kokonaisuudessaan nykyinen 
ilmanvaihtojärjestelmä ei kuntoarvion mukaan vastaa nykyvaatimuksia ja 
luokkahuoneisiin tulisi asentaa koneellinen tuloilmajärjestelmä. Kiinteistöllä on 
oma kattilalaitos, jonka kattila, öljynpoltin ja kiertovesipumput ovat vuodelta 1981. 
(Kiratek 2009) Toiminnallista ikää laitteilla on jäljellä, mutta käyttöiän päättyessä 
muunlaista lämmitysjärjestelmää voisi harkita. 
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2. KOULURAKENTAMINEN TÄNÄÄN

2.1 Koulutuspolitiikka

Kansakouluista ollaan tultu pitkä matka nykypäivän solukouluihin. Oppi-
koulujärjestelmästä on siirrytty peruskouluun, ja nykyisessä mallissa 9-vuotinen 
koulutaival on jaettu ala- ja yläkouluun. 1990-luvun tieto- ja viestintäteknologian 
kehitys on muovannut koulutuksen, opetuksen ja opetuksen maailmoja. Etäopetus, 
monimuoto-opetus, avoimuus ja virtuaalisuus ovat nykyopettajien opetuskeinoja. 
Kurituslaitoksesta ollaan tultu motivointiympäristöön, jossa painotetaan sosiaalisia 
suhteita, joustavuutta ja psykologista hyvinvointia. Koulujärjestelmä on jatkuvassa 
muutoksessa ja sopeutumisesta on tullut tärkeä osa nykypäivän yhteiskuntaa. 
Informaatio-/tietoyhteiskunnassa oppimisen tarve lisääntyy jatkuvasti ja suuntana 
onkin oppimisyhteiskunta. (Eero Pantzar, 1998, Oppimisympäristöjä etsimässä)

Yhteiskunnan yleinen kehitys ohjaa koulutuspolitiikan ja tätä kautta myös 
koululaitoksen kehitystä. Tähän vaikuttavat muun muassa kansainvälinen kauppa 
ja kilpailu kuten Pisa-tulokset, pysyvä muutos kuten esimerkiksi teknologinen 
kehitys, työmarkkinat, ympäristö ja globalisaatio. 

Suomessa on linjattu kehityksen ilmiöitä, joilla on yleinen, aiemman kehityksen 
perusteella tunnistettava suunta ja joiden uskotaan jatkuvan myös tulevaisuudessa. 
Opetushallinto on maininnut esimerkkeinä keskeisistä megatrendeistä seuraavia; 
globaalisaatio ja EU; väestömuutokset; teknologian jatkuva kehitys; monimutkaistuva 
yhteiskunta, tiedon eksponentiaalinen kasvu; muuttuva työnkuva; verkostoituneet 
toimintamallit; ilmastonmuutokset; kestävä kehitys; innovatiivisuus, luovuus, 
kulttuuri sekä kulttuurinen kompetenssi; hyvinvointiyhteiskunnan haasteet; 
eriarvoistuminen, marginalisoituminen, yleisten yhteiskunnallisten riskien 
lisääntyminen. (Nuikkinen 2006)

OECD:n koulutus- ja tutkimuskeskus kehittelee koulutuksen tulevaisuuden 
skenaarioita. “Koulujen oletetaan jatkossa toimivan jatkossa julkisella sektorilla, 
laajan konsensuksen pohjalta ja talous turvattuna, mutta niin, että keskushallinto 
ja koulut toimivat erikseen.” Koulut tulevat autonomisemmiksi ja niiden toiminta 
perustuu kollektiiviseen toimintaan ja yhteisölliseen oppimiseen. (Pantzar 
1998)

Oppiminen nähdään nykyään kokonaisvaltaisena ja tilannesidonnaisena. Tämän 
johdosta oppimisympäristön monipuolisuuteen on kiinnitettävä huomiota. 
Yhteiskunta uudistuu ja koulujen pitää auttaa lapsia kohtaamaan muuttuva 
maailma ja valmentaa heitä tuntemattomaan tulevaisuuteen alla olevan kaavion   
kuvaamalla tavalla. (Nuikkinen 2006)

Nuikkisen mukaan koulun uudistunut tehtävä edellyttää opiskeluympäristöltä 
joustavuutta ja muunneltavuutta, ja koulun tulee tarjota mahdollisuudet 
monipuolisten työtapojen käyttöön ja yhteistyöhön. Samalla tulee muistaa olemassa 
oleva rakennuskantamme, josta koulurakennukset edustavat suurta osaa. Vanhoja 
rakennuksia on lähestyttävä asiaan kuuluvalla pieteetillä ja mahdollistettava 
toiminta luovilla ratkaisuilla. (Nuikkinen 2006)

Kuva 10. Kaavio opetuksen järjestämisen haasteista (data: schoolsgoingglobal)

Käyttämään teknologioita,
joita ei ole vielä keksitty

Valmistamme lapsia töihin, 
joita ei ole vielä olemassa

Ratkaisemaan ongelmia, 
joita emme vielä tiedä
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2.2 Koulurakennuksen suunnitteluprosessi Suomessa

Koulurakentamiseen ja siihen kohdistuviin normeihin, määräyksiin ja suosituksiin 
vaikuttavat useat valtakunnalliset periaatepäätökset, ohjelmat ja strategiat. Näihin 
puolestaan heijastuvat myös kansainväliset tutkimustulokset ja suositukset. 
Normiohjattu koulurakennus juontaa juurensa vuoden 1865 ensimmäisiin 
mallipiirustuksiin sekä niistä lähteneeseen standardisointiin. Valtio ohjasi 
koulusuunnittelua merkittävästi. Vuoden 1931 rakennustoiminnan kustannuslaista 
seurannut äärimmäiseen halpuus johti yksinkertaisuus johti koulurakennusten 
huonoon kestävyyteen, samanlaisuuteen, sopimattomuuteen ja esteettisyyden 
puutteeseen. (Heikki Happonen, Tulevaisuuden koulurakennus-seminaari: 
Oppivelvollisuuskoulun koulurakennukset käyttäjien kokemina 26.-27.9.2012)

Tämän hetkisiä ohjelmia ovat esimerkiksi Terveys 2015 - kansanterveysohjelma, 
Turva-työryhmä, OECD/ PEB- koulurakennusohjelma, Pisa-tutkimus, WHO:n 
nuorten terveystutkimus, kestävän kehityksen ohjelmat,  sekä uudistuneet energia 
tavoitteet. Esimerkiksi energiamääräykset näkyvät suunnittelijoiden käytännön 
työssä ja RT-kortit ohjaavat suunnittelussa kuten mallipiirustukset 1800-luvulla. 

RT-kortit ovat Rakennustiedon tarjoama tuote, jotka kokoavat yhteen rakentamisen 
eri osa-alueilla sekä kiinteistönpidossa tarvittavat ajantasaiset ja puolueettomat 
ohjeet, määräykset ja laatuvaatimukset. Rakennustieto on säätiökonserni, jonka 
pääosan muodostavat Rakennustietosäätiö RTS ja sen kokonaan omistama 
Rakennustieto Oy. (www.rakennustieto.fi)

RT-kortti 96-10938 käsittelee tavoitteiden ja suunnittelun lähtökohtien asettamista 
perusopetukseen tarkoitetulle koulurakennukselle ja sen tontille. Toiminnalliset 
lähtökohdat pohjautuvat Opetushallituksen opetussuunnitelmasta seuranneisiin 
fyysistä ympäristöä koskeviin vaatimuksiin. Ohjekortti määrittelee muun muassa 
kriteerit laadukkaalle koulurakennukselle. RT-ohjekortissa 96-10939 esitetään 
koulurakennuksen mitoituksen lähtökohtia ja ohjeita tilakohtaisesti. 

Rantakylän tapaisten kyläkoulujen tulevaisuus on vaakalaudalla: 2000-luvulla 1146 
peruskoulua on lakkautettu ja suurin osa näistä kouluista on pieniä kyläkouluja. 
Jäljellä on 2876 peruskoulua (Jaana Kankaanpää, 2013, Toista tuhatta kyläkoulua 
lakkautettu 2000-luvulla. Maaseuduntulevaisuus)  Kunnat päättävät kouluverkosta 
itsenäisesti, eikä laki ota kantaa kouluverkon tiheyteen, ainoastaan koulumatkan 
kestoon. Syitä koulujen lakkauttamiseen ovat oppilasmäärien väheneminen ja 
säästöjen tavoittelu. 

Koulun lakkauttamispäätöksen jälkeen koulurakennukselle on yleensä hankalaa 
löytää uutta käyttöä, sillä koulu on monesti ollut kylän veronmaksajien ainoa 
palvelu ja koulun lakkauttaminen monesti kuihduttaa koko kylän. Koulurakennukset 
edustavat suurta osaa rakennuskannastamme ja uhkana on, että lakkauttamisten 
seurauksena maaseutu autioituu rakennusten jäädessä tyhjilleen.
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Kuva 11 Kaavioita koulurakennuksen perusratkaisuista (data: RT	��-10���)

Solukoulu, opetustilat ja kotialueet on ryhmitelty yksi-
köihin, joissa kullakin on oma aula ja sisäänkäynti.

Käytäväkoulu, opetustilat on järjestetty keski- tai 
sivukäytävän varrelle.

Sateliittikoulu, koulun toiminnot 
sijoittuvat useampaan rakennukseen. 

Avotilakoulu, opetustilat ja -alueet avautuvat 
ilman seinää keskeiseen aulaan tai yhteistilaan.

Kampuskoulu, koostuu useammasta rakennukses-
ta, jotka ryhmittyvät piha-alueen ympärille.

Hallikoulu, opetustilat on järjestetty keskeisen 
yhteistilan tai aulan ympärille.

Suomessa koulurakennuksen suunnittelu lähtee tarveselvityksestä, jossa 
laaditaan kouluverkkosuunnitelma sekä  inventointiesitys ja -suunnitelma. 
Tarveselvitysvaiheen tarkoitus on arvioida tarvittavat kouluverkkoon ja koko 
palveluverkkoon kohdistuvat toimenpiteet sekä niiden kustannukset sekä määritellä 
hankkeelle suunnitteluohjeet ja tavoitteet. Kouluhankkeessa selvitetään erityisesti 
kuntakohtainen opetussuunnitelma, väestöennuste ja kouluverkkosuunnitelma, 
kunnan palveluverkosto, tavoiteet sijainnille kuten asutuksen painottumisen 
huomioiminen, tavoitteet rakennuspaikalle sekä yleiset laatutavoitteet kuten 
terveys ja turvallisuus.(Kaisa Nukkinen, 2009, Koulurakennus ja hyvinvointi)

Investointipäätöksen synnyttyä edetään hankesuunnitteluvaiheeseen, jonka 
lähtökohtina hankesuunnitelmassa esitetyt tavoitteet toimivat. Hankesuunnitelmassa 
määritellään muun muassa laajuustavoitteet, tehokkuustavoitteet, 
kustannustavoittet, aloitustavoitteet sekä ympäristölliset, tekniset ja arkkitehtoniset 
laatutavoitteet. Kouluhankkeessa määritellään muun muassa olemassa olevat 
tilat, koulutonttivaraukset, pedagogiset laatutavoitteet, koulun perusratkaisu 
(kuva 11) sekä normaalista poikkeavat laatuvaatimukset kuten esimerkiksi 
ääneneristysasiat. Hankesuunnittelussa muodostavat rakennushankkeelle rajat, 
joiden mukaan projekti toteutetaan, myös budjetti määräytyy tässä vaiheessa. 
Hankesuunnittelussa ei valitettavasti pyritä yleispätevyyteen, vaan näkökulma 
on hankkeen tilaajan tai muun vastuuhenkilön subjektiivinen näkökulma, jossa 
tavoitteet määritellään. (Nukkinen 2009)

Luonnossuunnittelu perustuu hankesuunnitelman tietoihin ja työryhmä vie 
hanketta yhdessä eteenpäin. Luonnossuunnittelua seuraa rakennuslupapäätöksen 
jälkeen toteutussuunnitteluvaihe, rakentamisvaihe, sekä lopuksi vastaanotto-  ja 
takuuvaihe. Usein hankesuunnitelma sisältää ristiriitaisiakin päämääriä. (Nukkinen 
2009)

RT-kortissa 96-10938 esitetään, kuinka käyttäjä osallistuu koulurakennushankkeseen 
sen eri vaiheissa, mutta valitettavasti vaikutus jää monesti varustetason 

asioista päättämiseen. Myöskään lapsia ei ole monessakaan projektissa huomioitu, 
vaikka lastenkulttuuripoliittisen ohjelman mukaan kuntien tulisi lisätä lasten ja 
nuorten mahdollisuuksia heille tarkoitettujen laitosten suunnitteluun. (Sosiaali 
ja Terveysministeriö, 2008, Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja)
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pidetään 1900-luvun alussa toiminutta Prestoleen koulua Kearsleyssä, 
Lanchashiressä, Koillis-Englannissa. Opettajana koulussa toimi tällöin E.F. O’Neill 
(1890-1975). Hän oli aktiivisen oppimisen pioneereja ja jakoi lapsen päivän työhön 
ja leikkiin. Hänen mukaansa lapset oppivat tekemällä ja kehitti kouluympäristöä, 
joka mahdollisti lapsen omaehtoisen oppimisen. (Dudek 2008)

Myös pohjoismaissa on  esimerkkejä pedagogisista lähtökohdista ponnistaneista 
kouluista: Tanskassa 3XN arkkitehdit suunnittelivat Örestadiin avoimen luokattoman 
koulun. Koulussa itsenäiset luokkahuoneet on korvattu ympäristöllä, joka sisältää 
erilaisia tiloja, jotka kytkeytyvät toisiinsa. Suunnittelu tukee yhteistoiminnallista 
oppimista ja jäljittelee teinin tapaa ajatella, oppia ja seurustella. (Auri Häkkinen, 
Kouluarkkitehtuurin vallankumous, Rakennuslehti 20.10.2011) 

2.3 Vaihtoehtoisia lähestymistapoja koulusuunnitteluun

Ongelmana suunnitteluprosessissa on päätösten teko ennen kuin käyttäjät tai 
jopa suunnittelijat ovat mukana projektissa. Myöskin itse lähestymistapaa voidaan 
kritisoida: Mark Dudek (2008) listaa teoksessaan Design Manual of Schools and 
kindergartens kolme erilaista lähestymistapaa koulujen suunnittelua koskien:

Ensimmäinen lähestymistapa on yllä kuvatun suunnitteluprosessin kaltainen. 
Suunnittelun prioriteetit keskittyvät tilaohjelmaan, mikä ohjaa suunnittelua. 
Yleensä tilaohjelmat ovat etukäteen määriteltyjä ja ohjeistettuja, pinta-alat 
määritellään oppilasmäärien mukaan ja arkkitehtoniset mahdollisuudet ovat 
lähinnä kaksiulotteisia ja rajoitettuja. Kaikki aspektit ovat enemmän tai vähemmän 
ennalta määrättyjä: yleensä oppilaat jaetaan ikäryhmiin, jotka sijoitetaan omiin 
“kotipesiinsä”, joissa on jo vakiintuneita toimintoja kuten vaatetilat, saniteettitilat 
ja käsienpesutilat. Nämä erilaiset ennalta määritetyt aktiviteetit vähentävät 
ja rajoittavat arkkitehtuurin mahdollisuuksia oppimiseen, sen sijaan että ne 
laajentaisivat ja avaisivat niitä. Fokus on aikuisten tarpeissa kuten turvallisuudessa 
ennemmin kuin lasten tarpeissa kuten tutkimisessa ja keksimisessä. (Dudek 
2008)

Dudekin mukaan tämä hämärtää mielikuvituksen ja luovuuden potentiaalin: 
lasten vapaata sielua rajoitetaan määrittämältä toiminta aktiviteetteihin, joilla 
nähdään pedagogista arvoa. Koulurakennusten arkkitehtuurin onnistuneisuus 
riippuu arkkitehtien kyvystä eläytyä lapsen rooliin. Tilan ja toiminnan välille 
ei välttämättä synny ollenkaan suhdetta, lopputuloksena voi olla enneminkin 
”aikuisten luoma, lapsimainen ympäristö” (childlike atmosphere created by adults), 
joka on esimerkiksi lapsimaisten kuvien ja värityksen käyttöä seinissä. (Dudek 
2008)

Toinen lähestymistapa koulujen suunnitteluun on pedagogiset lähtökohdat: 
arkkitehtuuri on seurausta opetusmetodeista. Ensimmäisenä esimerkkinä tästä Kuva 12. Tanskan Örestadtin avoin koulu (fastcodesign.com)
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2.4 Rantakylän koulu nykypäivän koulumaailmassa

Ideologiat ja pedagogiikat vaihtuvat, koulurakennus on jotakuinkin pysyvä ja jos 
rakennus ei jousta, on käyttäjien joustettava.  Rantakylän koululla on jo reilun 
60 vuoden ajan sopeuduttu ajan vaatimiin muutoksiin. Vuonna 1988 siirryttiin 
eheytettyyn opetukseen ja vuonna 1994 uuden opetussuunnitelmaan mukaiseen 
opetukseen, jonka tunnuslause oli “tekemällä oppii”. (Nukkinen 2009) Tämä näkyi 
koulun arjessa esimerkiksi puutarhan ja eläinten hoitamisella. Nykyään koululla ei 
ole enää viljelyä eikä eläimiä opettajien asuessa muualla kuin koulun välittömässä 
yhteydessä. Toisaalta viljely on taas nouseva trendi koulurakennuskilpailujen 
perusteella ja muutenkin nykyisin uusina ajatuksina esitellyt pedagogiset 
suuntaukset ovat jo tällä hetkellä käytäntöjä kyläkouluissa. 

Tilatarpeiltaan ja toiminta-ajatukseltaan koulu ei ole vuosikymmenten aikana 
muuttunut paljoakaan: samoin kuin luokkahuoneet ja ruokala palvelevat 
alkuperäisiä tarkoituksiaan, toimii voimailusali vastaavasti nykyisin liikuntatilana 
ja veistola puutyöluokkana. Tilat ovat saaneet uusia käsitteitä: käytävät ole enää 
käytäviä, vaan niitä käytetään ryhmätyötiloina, museoluokkana ja oppilaiden 
töiden näyttelytilana. Muutosta on toki tapahtunut teknologian ja laitteiden 
uusimisen kautta. Koulussa toimivat nykyaikaiset opetusvälineet ja varsinkin 
tietokoneluokka on suositussa käytössä. Koulun elokuvaluokan putkitelevisio 
alkaa olla vanhentunut ja jäämässä vähälle käytölle. Tulevaisuudessa myös 
tietokoneet saattavat jäädä historiaan teknisen kehityksen johdosta ja koulujen 
siirtyessä esimerkiksi tablettien käyttöön.  Myös itse koulurakennuksen merkitys 
on hiipumassa oppimisympäristöjen laajentuessa.

Koulun uudistunut tehtävä on tarjota mahdollisuudet monipuolisten työtapojen 
käyttöön ja yhteistyöhön. Rantakylän koulussa toiminta on mahdollistettu luovilla 
ratkaisuilla ja suuri rooli koulun toimivuudessa on ollut koulun koko: pienempi 
koulu on joustavampi opetuskäytännöissä kuin suurkoulu. Opettajat voivat helposti 
valita kulloinkin sopivan opiskeluympäristön, ilman että tällä vaikuttaisivat muun 
koulun toimintaan tai muiden ryhmien mahdollisuuksiin.

Kolmannessa lähestymissuunnassa arkkitehti kehittää omien kokemustensa 
ja lapsuusmuistojensa perusteella lapsiorientoidun suunnittelutavan.  Tästä 
esimerkkinä Dudek mainitsee teoksessaan Design Manual of Schools and 
kindergartens Frank Lloyd Wrightin, joka lapsena vaikuttui Fröbelin palikoista. 
Arkkitehdin pedagogiset visiot ovat empaattisia sekä väri- ja muotokieleltään ja 
helposti luettavaa ympäristöä voidaan nähdä esimerkiksi Wrightin  Avery Coonley 
Playhousessa. Lähestymissuunta on muita aistikeskeisempi ja rakennus on osa 
lapsen oppimisprosessia näkemisen, koskemisen, haistamisen ja kokemisen kautta. 
Dudekin mukaan tilat olivat rikkaampia kuin pelkästään tilaohjelmaa seuraavan 
suunnittelun ja omaavat aiempaa tarkemman ja yhtenäisemmän viitekehyksen. 
(Dudek 2008) Tällainen lähestymistapa voisi olla lähtökohtana myös Rantakylän 
koulun kohdalla.

On olemassa myös monia pedaogisia trendejä, jotka tunnistavat fyysiisen tilan 
merkityksen lasten käyttäytymisen, toiminnan ja oppimisen kannalta. Tällaisia ovat 
esimerkiksi High-Scope malli, Montessori pedagogiikka ja Steiner pedagogiikka, 
jotka kaikki pitävät tilaa keskeisenä osana pedagogiikkaa. Reggio Emilia -
lähestymistavassa ympäristö nähdään vielä tärkeämpänä osana kokonaisuutta: 
se on itse asiassa kolmas pedagokinen taso opettajan ollessa ensimmäinen ja 
lapsen toinen. Suunnittelumallin avainkäsitteitä ovat yleinen pehmeys, suhteet, 
tunnistettavuus, moniaistisuus, horisontaalisuus, yhteisö ja rakentavuus. Italiassa 
sijaitsevassa Reggio Emiliassa on keskusaukio (plaza),  joka kokoaa käyttäjät yhteen, 
tilat ovat joustavia ja helposti muunneltavia ja vapaasti lasten tutkittavissa. Tärkeä 
rooli on koulun “läpinäkyvyydellä” ja ulko- ja sisätilojen yhteydellä. Toiminnoiltaan 
koulu on ikään kuin työpaja lapsille. Suunnittelutyökaluja ovat suhteelliset muodot, 
valo, värit, materiaalit, tuoksut, äänet ja mikroilmasto. (Ceppi ja Zini (1998) 
Children, Spaces, Realtions)
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Oppimaisema 
 Erilaisten oppimisympäristöjen kokonaisuus ja niiden verkosto. Yksilö  
 voi valita paikkansa tarpeensa mukaan. Yksilö liikkuu ja oppii eri   
 ympäristöissä. (Kaisa Nuikkinen, 2009, Koulurakennus ja hyvinvointi)

Oppimisympäristöjen arkkitehtuuri

 

Osallistava suunnittelu (Paticipatory Design, PD)
 Osallistavassa suunnittelussa tulevat käyttäjät otetaan mukaan   
 suunnitteluprosessiin tasavertaisina jäseninä tiimin asiantuntijoihin  
 nähden.  (Nuikkinen 2009)

Lapsilähtöisyys
 Lapsilähtöisyydessä lapsi on toiminnan lähtökohtana, mutta tästä  
 huolimatta aikuisen on säilytettävä tietty auktoriteetti, sillä lapsella ei 
 ole vielä käsitystä ja tietämystä siitä, mikä on merkityksellistä kasvatusta  
 (tai oppimista) koskevien valintojen tekemisessä. Aikuiset tietävät  
 paremmin, mikä on lapselle hyväksi. (Juhani Hytönen, 2008, 
 Lapsikeskeisen kasvatuksen ydinkysymyksiä) 
 

3 TULEVAISUUDEN KOULU

Olen valinnut kirjallisuuskatsauksen perusteella tietyt käsitteet, jotka mielestäni 
kuvaavat tulevaisuuden koulua. En ole pyrkinyt määrittelemään termejä, vaan 
antamaan käsityksen, missä merkityksessä olen ilmaisuja käyttänyt. Itse käsite 
“tulevaisuuden koulu” on epäselvä termi, josta on paljon tutkimusta, mutta 
selvästi emme voi vielä tietää, mitä se on.

3.1 TERMINOLOGIA JA KÄSITTEET

Arkkitehtuuri
 “Arkkitehtuuri eli rakennustaide on taiteen tila, joka hahmottaa tilaa.  
              Sen muotokieltä määrittävät rakennuksen käyttötarkoitus, konstruktiot, 
 kulloinkin käytössä olevat materiaalit ja menetelmät. Arkkitehtuuri  
 ilmentää kunkin aikakauden esteettisiä ja aatteellisia virtauksia.” 
 (Spectrum tietokeskus, 1.osa 1982 3.painos, Porvoo WSOY)
 Arkkitehtuuri toteuttaa muutosta.

Oppimiskäsitys
 Sosiokulttuurisen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen on tiedon  
 hankintaa, osallistumista sekä yhteisöllistä tiedonluomista. 
 (Riitta Smeds, Leena Krokfors, Heli Ruokamo & Aija Staffans, 2010, 
 InnoSchool - välittävä koulu) Muita teorioita ovat esimerkiksi 
 behavioristinen, kognitiivinen ja konstruktivistinen oppimiskäsitys.

Oppimisympäristö
 Oppimisympäristöt ovat oppimiseen ja opiskeluun tarkoitettuja 
 virtuaalisia ja fyysisiä tiloja, joita  pääsääntöisesti koulupäivän aikana  
 käytetään edellä mainittuun tarkoitukseen. (Opetushallitus)

Kirkebyn (Inge Mette Kirkeby, 2006, Skolen finder sted) mukaan oppi-
misympäristöjen arkkitehtuuri strukturoi toisen kohtaamiseen, kokoaa 
yhteisöllisyyteen ja antaa useita eri muotoja käytettäväksi. 
Tämän lisäksi sitä voidaan muuttaa, joustavuus on tärkeää ja antaa 
mahdollisuuden useisiin eri käyttömuotoihin. Koulu rakennetaan 
tiettyjä funktioita varten ja luo fasiliteetit tietyille aktiviteeteille. Ym-
päristöfunktiot antavat mahdollisuuden valita eri työpaikkojen välillä, 
antaa kontrollimahdollisuuden, ottaa ohjat käsiinsä. Ympäristö sisältää 
koodeja, ilmaisee asenteita ja on metafora. (Happonen 2012)
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Sosiokulttuurisen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen on tiedon hankintaa, 
osallistumista sekä yhteisöllistä tiedonluomista. (Smeds 2010) Yhteisöllisyyden 
merkitys on huomioitu myös Opetushallistuksessa, jossa yhteisöllisyys ja osallisuus 
nähdään osana terveyden, hyvinvoinnin ja turvalliisuuden edistämistä.

Käsitys itsestä ja muista syntyy yhteisössä, joka oppilaalle merkitsee kouluyhteisöä. 
Olemme kaikki riippuvaisia toisistamme, siksi yhteisöllisyys on keskeinen asia 
inhimillisessä kanssakäymisessä. “Yksilöt ovat sidoksissa toisiinsa, ja kouluyhteisö 
kokonaisuutena on sidoksissa ympäröivään yhteisöön ja siinä vallitsevaan 
kulttuuriperintöön.” (www.oph.fi/terveyden_hyvinvoinnin_ja turvallisuuden_
edistaminen) Yhteisöllisyydestä seuraavat toimintamallit ja vuorovaikutus 
puolestaan vaikuttavat oppilaan oikeudenmukaisuuden kokemiseen, joka 
puolestaan omalta osaltaan tukee hyvinvointia ja onnellisuutta. Opetushallituksen 
mukaan oppilashuollon tehtävänä on osana kouluyhteisön kulttuuria kehittää 
hyvinvointia tukevaa oppimisympäristöä ja vahvistaa koulun yhteisöllisyyttä. 
(www.oph.fi/terveyden_hyvinvoinnin_ja turvallisuuden_edistaminen)

Kyläkouluissa yhteisöllisyys ei ole pelkkää sanahelinää, vaan ne ovat aina olleet 
yhteisöjensä keskuksia ja opettajan rooli on ollut osallistua kylän toimintaan. 
Monesti oppilaiden, opettajien ja kyläläisten tunnesiteet kouluun ovat vahvoja, 
jonka takia esimerkiksi kyläkoulujen puolustajia on kritisoitu tunteellisuudesta. 
Eija Korpisen mukaan (Eläköön kyläkoulu! 2010) koululaitoksen tulisi paremminkin 
olla ylpeä ihmisten vahvasta tunnesiteestä kouluun. Hänen mukaansa kyläkoulut 
ovat edelläkävijöitä “tekemällä oppimisen” -pedagogiikassa ja vuosiluokkiin 
sitomattomassa opetuksessa, joka on uusissa koululaeissa suosittu opetusjärjestely. 
Myös kodin, koulun ja kylän välinen yhteistyö on tiivistä kyläkouluissa. Ovatko 
kyläkoulut tulevaisuuden oppimisympäristöjä?

3.2 Mitä on tulevaisuuden koulu?

Suomessa on viime vuosina tehty töitä oppimisympäristöjen kehittämiseksi. Koulut 
ovat avautuneet kohti yhteiskuntaa ja erilaiset tekijät asettavat koulunkäynnille 
muutoksia. (Opetushallitus, 2010, Merkkejä tulevaisuuden oppimisympäristöistä) 
Mikä on koulun rooli tulevaisuudessa? Tarvitaanko sitä ylipäätään, jos virtuaaliset 
oppimisympäristöt voidaan rakentaa ajasta ja paikasta riippumatta? Vai onko 
koululla syvällisempikin merkitys kuin pelkkä tietojen ja taitojen oppiminen? 
Erilaisia visioita löytyy yhtä paljon kuin “asiantuntijoitakin”; yhdelle tulevaisuuden 
koulu on teknologinen oppimisympäristö, toiselle yhteiskunnallinen laitos, jossa 
työ, oppiminen ja vapaa-aika sulautuvat toisiinsa, kolmannelle individualistinen 
valintojen paikka. 

Jouni Välijärvi kirjoittaa julkaisussaan Tulevaisuuden koulu vai kouluton 
tulevaisuus? 2011, kuinka se, mitä koululla konkreettisesti tarkoitamme, varioi 
tulevaisuudessa entistä enemmän. Koulu säilyttää oman roolinsa myös fyysisenä 
tilana ja kohtaamisen paikkana, sillä yhteisöllisyys nähdään yhä tärkeänä osana 
koulumaailmaa, mutta oppimisen ympäristöinä hyödynnetään yhä enemmän 
myös muita paikkoja kuten luontoa, kirjastoa, yrityksiä jne. Välijärven mukaan 
koulun institutionaalinen merkitys tulee säilymään:

“Globaalisti tarkastellen koulu yhteisönä on vahvimpia inhimillisen 
tasa-arvon edistäjiä. Esimerkiksi viimeaikainen syntyvyyden 
olennainen pieneneminen alueilla, joilla koulutusta, ja erityisesti 
tyttöjen koulunkäyntiä on voimallisesti edistetty, kuvastaa koulun 
vahvaa myönteisestä vaikutuksesta globaaliin kehitykseen. Tulokset 
ovat hämmästyttäviä ja kertovat koulun institutionaalisen roolin 
keskeisestä merkityksestä.” (Jouni Välijärvi, 2011, Tulevaisuuden 
koulu vai kouluton tulevaisuus?)
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3.4 Oppimisympäristö

Laajentunut oppimiskäsitys ravistelee myös perinteisiä oppimisympäristöjä: 
tulevaisuuden oppimisympäristöllä on monia ulottuvuuksia ja se koostuu fyysisistä, 
psyykkisistä, sosiaalisista ja pedagogisista tekijöistä. Vähintään valistuksen ajalta 
on ajateltu, että arkkitehtuurilla on vaikutus ihmisiin. Rakennettu ympäristö voi 
esimerkiksi rajoittaa tai sallia. Samoin voidaan nähdä, että oppimisympäristö 
vaikuttaa myös oppimisen tapoihin ja tuloksiin, sillä se luo puitteet koulutukselle.
Esimerkiksi tutkimuksin on osoitettu luonnonvalon tehostavan oppimista ja 
ympäristön toimivuudella olevan vaikutusta mielenterveyteen. (Smeds, Krokfors, 
Ruokamo & Staffans 2010) Artikkelin The Impact of School Building Condition 
and Student Achievement (Glen Earthman, 1998) mukaan koululaiset oppivat 
nopeimmin stimuloivassa ja vaihtelevassa ympäristössä.

Koulurakennuksen merkitys heikkenee tulevaisuudessa eikä opiskeluympäristö 
rajoitu pelkästään rakennukseen, vaan koko ympäröivä luonto, kylä tai kaupunki 
voi toimia oppimistarkoituksessa. Englannissa koulupuutarhaperinne juontaa 
juurensa 1970-luvulta ja  esimerkiksi Ruotsissa on tutkittu ulkotilan hyödyntämistä 
opiskelussa. Psyykeen ja turvallisuuden kannalta luonto nähdään nykyaikana 
tarpeelliseksi pedagogiseksi ympäristöksi. (Titti Olsson, 1995, Skolgården det 
gränlösa uterummet) Suomessa puutarhat kuuluivat 1900-luvun alussa opettajien 
työsuhde-etuihin, mutta opetuksessa niitä ei liene liiemmälti käytetty. Luontoa 
sen sijaan on hyödynnetty opetuksessa kautta historian ja se toimii myös erilaisten 
liikunta-aktiviteettien suorituspaikkana. Kyläkouluissa luonnolla on tärkeä merkitys 
oppimisympäristönä.

Opiskelu on perinteisesti tapahtunut luokkahuoneissa, mutta tulevaisuudessa 
oppimisympäristöinä hyödynnetään entistä enemmän erilaisia fyysisiä 
oppimisympäristöjä, tiloja ja paikkoja niin koulun piirissä kuin sen ulkopuolella 
kuten koulun pihoja ja lähimetsiä, tiedekeskuksia, työpaikkoja, museoita, erilaisia 
verkko- ja virtuaaliympäristöjä sekä näiden yhdistelmiä. 

3.3 Oppimiskäsitys 

Opettajan opetustoimintaan vaikuttavat hänen käsityksensä oppimisesta ja 
opetuksesta. Oppimiskäsitykset luovat perustan oman pedagogisen ajattelun 
ja käyttöteorian kehittämiseen, niiden teoreettisina lähtökohtina voi olla 
esmerkiksi mekanistinen (oppija on passiivinen valmiin tiedon vastaanottaja) tai 
humanistinen (oppija on tavoitteelinen ja aktiivinen tiedon hankkija) ihmiskäsitys. 
Sosiokulttuurisen oppimiskäsityksen mukaan ihmisen toiminta on aina kulttuurisesti 
välittynyttä, mikä näkyy juuri yhteisöllisyyden muodossa. (Smeds, Krokfors, 
Ruokamo & Staffans, 2010)

Koulu on tärkeä yhteiskunnallinen instituutio, kuten edellisessä kappaleessa 
todettiin. Se kasvattaa uudet sukupolvet ja luo näin pohjan yhteiskunnan 
henkisen pääoman ja hyvinvoinnin kehitykselle. Yhteiskunta puolestaan luo 
puitteet koulun toiminnalle ja kehitykselle. Tällä hetkellä yhteiskuntaamme ja 
koulujärjestelmään kohdistuu suuria muutos voimia ja tämä on synnyttänyt erilaisia 
hankkeita tulevaisuuden koulu- teemaan ympärille. Yksi tällaisista projekteista 
on monitieteellinen tutkimus InnoSchool-hanke, joka yhdisti arkkitehtuurin, 
kasvatustieteen, mediakasvatuksen ja liiketalouden näkökulmia tutkiessaan 
tulevaisuuden koulua. Tutkimuksen keskeiset teoreettiset ajatukset voidaan tiivistää 
kolmeen näkökulmaan: 1. Tulevaisuuden koulun täytyy perustua laajentuneeseen 
tietokäsitykseen 2. Tulevaisuuden koulun täytyy perustua laajentuneeseen 
oppimiskäsitykseen ja 3. Tulevaisuuden koulun täytyy perustua laajentuneeseen 
opetuskäsitykseen. (Smeds, Krokfors, Ruokamo & Staffans 2010) 
Tutkimuksen mukaan oppiminen on kulttuurinen, kontekstuaalinen, aktiivinen 
ja sosiaalinen prosessi. Asiantuntijayhteisöt puhuvat trialogisesta oppimisesta, 
millä tarkoitetaan oppimisen olevan tiedon hankintaa, osallistumista sekä 
yhteisöllistä tiedonluomista. “Laaja-alaisen oppimiskäsityksen mukaan tietoa 
ei vain omaksuta ja hallita, vaan sitä myös sovelletaan, edistetään ja luodaan 
erilaisissa oppijayhteisöissä.” (Smeds, Krokfors, Ruokamo & Staffans, 2010)
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Oppiminen määrittyy enemminkin sisällön kuin oppiaineen mukaan ja aineet 
yhdistyvät. Kuvan 13 kaavio osoittaa esimerkkejä oppimisympäristöissä 
tapahtuvassa muutoksesta.

Koulurakennus on perinteisesti ollut alueellisesti keskitetty kokonaisuus, jossa 
toiminnot sijoittuvat samaan paikkaan. Keskitetyt ratkaisut vaihtelevat kooltaan 
kyläkouluista mammuttikouluihin. Oppimistilojen hajauttamista voidaan 
toteuttaa sekä fyysisin (erilaiset tilat koulun lähiympäristössä) että virtuaalisin 
ratkaisun. InnoSchool -kirjassa esitetään neljä erilaista skenaariota tulevaisuuden 
koulusta; 

1. Koulussa ei ole lainkaan fyysistä koulurakennusta; 
2. Koulu on hajautunut ympäristöönsä: sillä ei ole keskitettyä sijaintia, vaan se 
on soluttautunut alueen yritysten, liikuntapaikkojen, kirjastojen jne. yhteyteen. 
Hajautunut koulu käyttää alueen omia resursseja koulutuksellisiin tavoitteisiin; 
3. Laajentunut koulu. Koulu toimii alueen keskuksena tarjoten tilat esimerkiksi 
asukastoiminnalle, terveydenhoidolle, päivähoidolle yms.; 
4. Koulu on aidattu omaksi alueekseen (koululinnake). 

Näistä skenaarioista tarkastelen seuraavaksi lähemmin tapauksia 3. Laajentunut 
koulu ja 2. ympäristöönsä hajautunut koulu.

PERINTEISET OPPIMISYMPÄRISTÖT TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖT

Keskittyvät luokkahuoneessa tapahtuvaan opetukseen ja 
oppimiseen

Hyödyntävät monipuolisesti erilaisia koulun piirissä ja koulun 
ulkopuolella olevia oppimisympäristöjä

Keskittyvät yksilölliseen oppimiseen: oppijat nähdään 
pääasiassa tiedon omaksujina ja kuluttajina

Rohkaisevat yhteisölliseen tiedon luomiseen ja sisällön 
tuottamiseen; oppijat nähdään myös tiedon luojina ja 
median tuottajina

Painottuvat opettajan kuuntelemiseen Rohkaisevat aktiiviseen ja osallistuvaan oppimiseen

Eivät tunnusta tarpeeksi infomaaleissa oppimisympäristöissä 
hankittua tietoa ja osaamista

Tunnustavat infomaaleissa oppimisympäristöissä hankitun 
tiedon ja osaamisen merkityksen oppimiselle.

Hyödyntävät jonkin verran uutta teknologiaa ja 
mediatyökaluja, mutta painottuvat pääasiassa kynä-paperi-
työskentelyyn

Hyödyntävät monipuolisesti uutta teknologiaa ja 
mediatyökaluja.

työskentelyyn

Keskittyvät yhteen oppiaineeseen kerrallaan. Integroivat eri oppiaineita

Kuva 13. Kaavio oppimisympäristöjen muutoksesta (data: InnoSchool)

3.5 Suurkoulut

Koulun muuttuminen eräänlaiseksi monitoimitaloksi (skenaario 3: laajentunut 
koulu) on nähtävissä useissa uusimmissa kouluhankkeissa Suomessa - ylipäätään 
koulurakenne on Suomessa joko hajautettua tai keskitettyä: Keskitetty rakenne 
pohjaa ajatukseen, että suuret opetusyksiköt ovat pieniä kustannustehokkaampia. 
Yleensä kuntien päätökset perustuvat kustannustehokkuuteen, jota pidetään 
asioiden mittana. Hajautettu rakenne korostaa pienten yksiköiden joustavuutta, 
läheisyyttä ja inhimillisyyttä. Erilaiset rakenteet johtavat erilaisiin tilaratkaisuihin 
ja organisointi sekä johtamistapoihin. Kummassakin rakenteessa on vahvuutensa 
ja heikkoutensa. 

Oulun ensimmäinen yhtenäinen peruskoulu on vuonna 2004 aloittanut  Kaakkurin 
koulu, joka sisältää luokat 1-9, n. 900 oppilasta sekä päiväkodin. Koulun on 
suunnitellut arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy. Rakennus on massaltaan 
kaareva ja kaksikerroksinen. (Päivi Alasuutari, Projektiuutiset 4/2004) Ritaharjun 
monitoimitalo on Microsoftin tukema “innovative school”. Koulun on suunnitellut 
arkkitehti Hannu Jaakkola ja se sisältää 1-9 luokat, päiväkodin ja kirjaston. Ilmasta 
katsoen koulu näyttää W-kirjaimelta, katuperspektiivistä arkkitehtuuria hallitsevat 
pyöreät muodot ja maanläheiset värit. Ritaharjun monitoimitalo on aloittanut 
vuonna 2011 ja sen oppilasmäärä lähentelee tuhatta. (Päivi Mäkinen, Ritaharjun 
monitoimitalo, Projektiuutiset 4/2010)

Uusin suurkoulu Oulussa on vasta valmistunut Kastellin monitoimitalo, joka sisältää 
peruskoulun, lukion, päiväkodin, nuorisotoimintaa ja kirjaston. Monitoimitalosta 
järjestettiin 2010 arkkitehtikilpailu, jonka voitti arkkitehtitoimisto Lahdelma 
ja Mahlamäki.  Monitoimitalo on pehmeäpiirteinen, neljästä rakennusosasta 
muodostuva orgaaninen kokonaisuus, jossa mittakaavaa on pyritty pienentämään 
kattojen taittamisella. (ARK arkkitehtuurikilpailuja 5/2010, Suomen arkkitehtiliitto) 
Koulu valmistui vuonna 2014 ja sitä tullee käyttämään päivittäin noin 1500 
oppilasta. 



��

Täytyy kuitenkin muistaa, ettei tutkimus ole ristiriidatonta, mutta oli 
kyseessä sitten iso tai pieni koulu, ympäristöllä on todettu olevan merkitystä 
oppimistuloksiin nähden:  Salfordin yliopiston tutkijat Barret, Zhang, Moffat ja 
Kobbacy päätyivät tammikuussa 2013 Building and Environment -julkaisussa 
ilmestyneessä tutkimuksessaan A holistic, multi-level analysis identifying the 
impact of classroom design on pupils’ learning siihen, että oppilaan arvosanojen 
paranemista ja oppimistuloksia voidaan ennustaa sen perusteella, minkälaisessa 
opetustilassa oppilaat ovat opetusta saaneet. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään 
koulurakennuksen suunnittelun vaikutuksia oppilaiden arvosanoihin peruskoulussa. 
Tilojen vaikutusta tutkittiin keräämällä 751 oppilaan oppimistulokset 34:ssä eri 
luokkahuoneessa ja seitsemässä eri koulussa. Tutkimus tehtiin Iso-Britanniassa. 
Oppilaiden suorituseroja selitetään tutkimuksessa tilojen osalta tilojen sisältämien 
eri ominaisuuksien eli parametrien pitkäkestoisella koko lukuvuoden kestävällä 
yhteisvaikutuksella. Tämä yhteisvaikutuksen kokonaisuus  (Indoor environmental 
quality (IEQ)) koostuu mm. tilojen värityksestä, vaihtoehtoisuudesta, liittymisestä 
muihin tiloihin, tilan selkeydestä, joustavuudesta ja valoisuudesta. (Barret, Zhang, 
Moffat & Kobbacy, 2013, A holistic, multi-level analysis identifying the impact of 
classroom design on pupils’ learning)

3.6 Koulututkimuksesta

Koulun koon vaikutusta oppimistuloksiin, kustannuksiin, viihtyvyyteen ja niin 
edespäin, on tutkittu runsaasti. On todettu, että koulukoolla on itse asiassa 
suurempi vaikutus suoriutumiseen, asenteeseen ja käyttäytymiseen kuin 
luokkakoolla. (Reeves Cynthia, 2007,  Pieni on parempi – pienten koulujen laatu 
tutkimuksen valossa) Tutkimuksessa ilmenneiden tulosten mukaan opiskelutulokset 
ovat pienemmissä kouluissa yleensä parempia kuin suurissa, ja koulun koko on 
ratkaisevampaa kuin ryhmäkoko. Tähän vaikuttaa Reevesin mukaan vanhempien ja 
paikallisyhteisön osallistuminen koulutyöhön, mikä on paljon laajempaa pienissä 
kouluissa. Tällä on todettu olevan suuri merkitys oppilaiden menestymiseen. 
Myös Korpisen mukaan (2010) yhteistyö koulun, kodin ja kylän välillä on tiivistä 
kyläkouluyhteisöissä.

Toiseksi tutkimuksessa todettiin oppilaiden sitoutumisen olevan parempaa 
pienemmissä yksiköissä. Yhteisöllisyys kouluissa ehkäisee syrjäytymistä, mikä 
on mainittu myös opetushallituksen nettisivuilla. (www.oph.fi/terveyden_
hyvinvoinnin_ja turvallisuuden_edistaminen) Kolmanneksi Reeves nostaa 
tutkimuksessaan esiin opetuksen laadun, joka on hänen mukaansa  pienemmässä 
koulussa parempi kuin isoissa, jossa voi olla laajemmat valinnanmahdollisuudet, 
mutta pienempi koulu on joustavampi.

Tutkimuksessa  todetaan  turvallisuuden ja järjestyksen toimivan paremmin 
pienissä kouluissa, väkivaltaista käyttäytymistä on selvästi enemmän isoissa 
kouluissa. Myös opettajien työolosuhteiet ovat pienissä kouluissa parempia kuin 
isoissa. Kyselyjen mukaan opettajat suhtautuvat myönteisemmin koulun johtoon 
ja työmoraali on parempi pienissä kouluissa. Tälläkin on todettu olevan yhteyttä 
oppilaiden parempaan menestymiseen. Lisäksi koulun fyysisellä ympäristöllä on 
suuri merkitys kouluviihtyvyydelle ja Pohjoismaisissa tutkimuksissa on nostettu 
esille maaseutuympäristön etuja koulutyön kannalta. 
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tulevaisuus lehden haastattelussa, että: “Ylhäältä alaspäin -sanelumenettely 
ja kiireessä tehty valmistelutyö eivät kuulu ’hyvään hallintoon’.” (Maaseudun 
tulevaisuus 8.4.2013) Myöskin säästölaskelmissa saattaa olla vakavia virheitä: 
tutkimukset ovat osoittaneet jo muutaman vuoden kuluttua, ettei säästöjä olekaan 
syntynyt. Koulutuksen kustannuksia kuvaavat tilastot osoittavat, että samaan 
aikaan, kun 300 koulua on lakkautettu vuosina 2000-2004, perusopetuksen 
menot ovat kasvaneet 24 %. (Korpinen 2010)  Kustannuksissa erityisopetuksen 
määrä ja oppilashuoltomenot ovat räjähtäneet käsiin. Myös koulukuljetusmenot 
jatkavat kasvuaan. Kyläkoulun kustannuksia ei pidä Korpisen mukaan laskea 
oppilaskohtaisina menoina, sillä koulu palvelee kaikkia kyläläisiä yli hallinnollisten 
sektorirajojen. Se on kokoontumispaikka, jonka suojissa voivat harrastaa eri-
ikäiset ihmiset. 

Monet kyläkoulut ovat pelastuneet aktiivisen vanhempain- ja kylätoiminnan 
ansiosta. Yhteisöllisyys ja identiteetti ovat vahvoja tekijöitä kyläympäristöissä 
ja mahdollisesti ne ovat myös tulevaisuuden koulun piirteitä. Pienten koulujen 
lakkauttamiselle löytyy myös vaihtoehtoja. Korpisen mukaan “Päättäjien 
tulisi tarkasteltava kyläkouluja tulevaisuuden näkökulmasta eikä keskittyä 
pelkästään nykyisyyteen.” Kyläkoulut edustavat muun muassa turvallisuutta, 
oikeudenmukaisuutta, paikallisuutta, aikaa, rauhallista maalaisympäristöä, 
jatkuvuutta ja kulttuuriperintöä. (Maaseudun tulevaisuus 8.4.2013)

Koulujärjestelmä muuttuu jatkuvasti ja koulurakennukset heijastelevat kunkin ajan 
käytänteitä. Kyläkouluilla on selvät juuret, joita muidenkin kuin paikallisen yhteisön 
tulisi osata arvostaa. Ne edustavat olemassa olevaa rakennuskantamme ja niitä 
tulisi lähestyä asiaan kuuluvalla pieteetillä ja mahdollistettava toiminta luovilla 
ratkaisuilla. (Nuikkinen 2006) Näiden ajatusten valossa lähden seuraavaksi tutkimaan 
Rantakylän koulun mahdollisuuksia tulevaisuuden oppimisympäristönä. Tärkeitä 
lähestymistapoja aiheeseen ovat lapsilähtöisyys ja osallistava suunnittelu.

3.7 Rantakylän koulu - tulevaisuuden koulu? 

Koulut ovat avautuneet kohti yhteiskuntaa ja erilaiset tekijät ovat asettaneet 
koulunkäynnille muutospaineita: mikä on koulun rooli tulevaisuudessa? Säilyykö 
se institutionaalisena laitoksena, joka kokoaa ihmiset yhteen? Muodostuuko 
yhteisöllisyydestä oppimisen merkittävä peruspilari?

Tendenssi nykyisessä koulurakentamisessa ovat suurkoulut, joilla kunnat pyrkivät 
vähentämään kiinteistöjään ja täten säästämään kuluissa. Hallitseva koulutyyppi 
on solukoulu, jonka avulla suuret oppilasmäärät voidaan jakaa inhimillisempiin 
yksiköihin. Suurten monitoimitalojen seurauksena pienempiä sivukouluja lopetetaan 
lasten siirtyessä uuteen suurkouluun. Tämä on uhkana myös Limingassa jossa on 
kouluverkkoselvityksen avulla kartoitettu, kuinka opetus kunnassa järjestetään 
tulevaisuudessa. 

Erilaiset tutkimustulokset kuitenkin osoittavat oppimistulosten heikkenevän 
oppilasmäärien noustessa ja yhteiskunnallisten menojen kasvavan syrjäytymisen 
ja muiden lieveilmiöiden takia. Samalla pienten koulujen edut tuntuvat 
unohtuneen keskityttäessä koulujen oppilaskohtaisiin kustannuksiin. Kyläkoulun 
säilyttämiskriteerinä näyttää korostuvan oppilasmäärä, jonka rajat ovat koko ajan 
nousseet. Alakouluna toimivan kyläkoulun luokka-asteita on samalla vähennetty 
niin, että niissä opetetaan esimerkiksi vain 1.–4. -luokkia, vaikka alakoulu käsittää 
perinteisesti luokat 1.–6. sekä esiopetuksen. Määrällinen raja on selkeä, mutta 
rajan säätämisestä tulisi voida päättää paikallisesti. Kriteereitä valittaessa tulee 
ottaa huomioon lapsinäkökulma kuten koulumatkan pituus. Koulutuksellisen 
tasa-arvon, lasten perusoikeuksien ja oikeudenmukaisuuden on toteuduttava. 
(Eija Korpinen, Maaseudun tulevaisuus 8.4.2013)

Korpisen mukaan koulujen lopettamisessa on tehty virheitä, joita tulee jatkossa 
välttää. Hyvin usein lopettamisen valmistelu on tapahtunut ilman osallistavaa 
kansalaiskeskustelua ja kuulemismenettelyä. Korpinen toteaa Maaseudun
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 Millaisista asioista lapsi on kiinnostunut? Havainnoinnin pohjalta  
 kasvattajayhteisö suunnittelee kasvuympäristön ja kasvattajayhteisön  
 toiminnan sellaiseksi, että se mahdollistaa lapsen leikkimisen, 
 liikkumisen, tutkimisen ja kokeilun sekä taiteellisen kokemisen ja  
 ilmaisemisen”.  (Anna-Maija Puroila, Pikkuväki 5/2006) 

Valtakunnallinen asiakirja kehystää suunnittelua, mutta samalla se jättää monia 
kysymyksiä paikallisesti ratkaistavaksi, perusperiaate on, että ympäristön tulisi 
mahdollistaa eikä rajoittaa. Puroilan mukaan esimerkiksi hulppeat tilat ja hienot 
esineet eivät tarjoa lapsille mitään, jos lapset eivät saa koskea niihin.

Yhteiskunta rakennetaan monesti aikuisten ehdoilla, ja lapsiystävällisyyden 
sijaan puhutaan usein turvallisuudesta. Fokus on tällöin Dudekin (2008) mukaan 
enemmän aikuisten tarpeissa kuin lasten tutkimisessa ja keksimisessä. (Dudek 2008) 
Erilaiset ennalta määritetyt aktiviteetit vähentävät ja rajoittavat arkkitehtuurin 
mahdollisuuksia oppimiseen, sen sijaan että ne laajentaisivat ja avaisivat niitä. 
(ks.sivu 26)

Lapsiystävällisistä ympäristöistä puhuttaessa myös mittakaavalla on merkitystä: 
polvenkorkuinen on eri asia aikuiselle kuin lapselle. Suunnittelussa tämä tulisi ottaa 
huomioon muulloinkin kuin kalusteita valittaessa ja suunnittetalijan olisi vältettävä 
“childlike atmosphere created by adults”-lopputulosta, joka ei välttämättä myöskään 
tarjoa lapsille mitään. Dudekin (2008) mukaa koulurakennusten arkkitehtuurin 
onnistuneisuus riippuu arkkitehtien kyvystä eläytyä lapsen rooliin.  

Ympäristöpsykologi Marketta Kyttä on tutkinut ympäristöjä lapsiystävällisyyden 
näkökulmasta. Hänen mukaansa keskeisimmät lapsiystävällisen ympäristön 
tekijät ovat 1) itsenäisen liikkumisen oikeudet ja 2) aktualisoituneiden tarjoumien 
(affordance) määrä (Marketta Kyttä, 2003, Children in outdoor contexts : 
affordances and independent mobility in the assessment of environmental child 
friendliness) 

3.8 Lapsilähtöinen suunnittelu

Lapsilähtöisellä suunnittelulla tarkoitan lasten huomioimista suunnittelussa. 
Itse käsitteellä lapsilähtöisyys tarkoitetaan ajatusta siitä, että lapsi on toiminnan 
lähtökohtana. Eri teoriat selittävät käsitettä eri näkökulmien kautta, mutta yhteistä 
näille näkökulmille on lasten subjektivoiminen, jolloin aikuisen rooliksi jää esimerkiksi 
kasvuympäristön rakentajan ja oppimisen tukijan rooli. Oppimisen uskotaan 
perustuvan lapsen aitoihin kokemuksiin, joita hän saa esimerkiksi leikkimällä ja 
ilmiöitä tutkimalla - oppilaan rooli opetuksessa muuttuu aktiivisemmaksi. Kyse 
on siis lasten mielenkiinnon herättämisessa ja motivoinnissa. Koulun tehtävä on 
avartaa lapsen maailmaa. Hytösen (2008) mukaan suuntaukset eroavat toisistaan 
sen suhteen, kuinka tärkeänä niissä pidetään lapsen vapautta tehdä itsenäisiä 
valintoja ja ratkaisuja ilman toisten puuttumista, toinen ääripää on aikuisen 
auktoriteeti ja valta. Lisäksi eroavaisuuksia on Hytösen mukaan siinä, missä määrin 
lapsen kasvun ja kehityksen olennaisten ainesten ajatellaan olevan lapsessa vai 
edellyttääkö esimerkiksi opetustilanteessa tehtävät valinnat ja ratkaisut aikuisten 
asiantuntijoiden suunnittelua.  (Hytönen 2008)

Lapsikeskeisten ja -lähtöisten työskentelytapojen vaikutus näkyy Suomessa 
pääasiallisesti päiväkotisuunnittelussa, jossa sovelletaan erilaisia pedagogioita. 
Vuonna 2007 ilmestynyt Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet tavoittelee 
uudenlaista pedagogisen suunnittelun kulttuuria suomalaiseen varhaiskasvatukseen. 
Vasussa painottuu aktiivinen lapsikuva ja se tarjoaa lapsilähtöisen kehyksen 
varhaiskasvatuksen suunnitteluun. 

“Suunnittelun ja tavoitteiden asettamisen lähtökohtana on 
lapsi, lapselle luontainen tapa toimia ja lapselle merkitykselliset 
kokemukset. Suunnitteluprosessi lähtee liikkeelle yksittäisen lapsen 
ja lapsiryhmän havainnoinnista: Mitä lapsi osaa? Minkälaisia tuen 
tarpeita lapsen kasvussa, kehityksessä ja oppimisessa on? 
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3.9 Lasten havainnointi

Tarjoumia (affordances) on kahdenlaisia: potentiaalisia ja aktualisoituneita. Aikuiset 
voivat luoda ympäristöön potentiaalisia tarjoumia, kuten leikkivälineitä, mutta 
eivät pysty ennakoimaan aktualisoituneiden tarjoumien määrää: lapset saattavat 
nähdä merkityksiä, joita aikuiset eivät ole tulleet ajatelleeksi. Kytän mukaan 
lapsiystävällinen ympäristö tarjoaa paljon aktualisoituneita tarjoumia.

Alunperin Affordanssi (affordance) on James J. Gibsonin esittämä teoria, joka 
selittää havaitsemista. Gibson oletti, että havaitsemme, jotta voimme toimia 
ympäristössämme. Tällöin havaitsemisesta tulee väline toiminnalle ja näitä 
havaittuja toiminnan mahdollisuuksia kutsutaan affordansseiksi (affordances). 
Esimerkiksi havaintokyvyn psykologia, kognitiivinen psykologia, ympäristö 
psykologia ja pedagogiset teoriat käyttävät kyseistä käsitettä. 

Gibsonin havannointipsykologia (Perceptual Psychology 1950-79) näkee 
todellisuuden suhteellisena ja se sisältää subjektin laajentuneen näkökulman, missä 
ruumiilla ja toiminnalla on keskeinen rooli. Havannointipsykologiassa todellisuus 
muodostaa kokonaisuuden, jonka osia ei voi erikseen tutkia. Se on vahvasti 
keskittynyt visuaalisuuteen, mutta Gibsonin seuraajat ovat kehittäneet teoriaa 
pelkän näköaistikeskeisyyden ulkopuolelle. Itse hän kutsui teoriaansa nimellä 
Ecological approach. Gibsonin mukaan havainnoinnin tarkoitus on siis tarjota 
affordansseja (affordances), ja nämä voivat olla olemassa vain paikassa, jossa 
organismit elävät aktiivisina ekoagentteina ympäristössä. Aktiviteetit ympäristössä 
synnyttävät prosessin, joka koostuu havaintojen virrasta. (James J. Gibson, 1950, 
The perception of the Visual World)

Myöhemmin affordanssin merkitys tarkentui toiminnan mahdollisuuksiksi, joista 
toimija on tietoinen. Kyttä on  tutkinut lapsiystävällisiä ympäristöjä, ja hän on 
käyttänyt käsitettä muodossa tarjouma. Tarjoumat ovat aina sidottuja havainnoijaan 
ja siksi yksilöllisiä. Kaikki havainnojat toimivat kuitenkin samassa 

ympäristössä ja tarjoumat voidaan nähdä myös kulttuurillisesti pelkän 
subjektiivisuuden sijaan. Toiminta ja kokemus ovat tärkeä osa tarjouma-ajattelua. 
Esimerkiksi suomalaiset lapset löytävät lumelle merkityksiä kokemuksiensa kautta: 
lumiukko, hiihto ja mäenlasku kokemuksina luovat lapselle käsityksen lumen 
merkityksestä. Huomatakseen tarjoumia, lapset saattavat myös tarvita toisia 
lapsia ja aikuisia. (Kyttä 2003)

Tuntemalla lapset ja heidän ympäristön, aikuiset voivat lisätä potentiaalisten 
tarjoumien määrää ympäristössä, ja mitä paremmin suunnittelija tuntee käyttäjän 
rutiinit, sitä paremmin hän osaa suunnitella potentiaalisia tarjoumia heille. (Kyttä 
2003) Tällaisia tarjoumia on arkkitehtuurissa paljon: esimerkiksi naulakot viestivät 
takkien säilytyksestä, tuoli istumisesta jne. ja mikäli suunnittelija tuntee tarjoumien 
merkityksen, hän pystyy ottamaan tarjoumat huomioon suunnittelussa luodakseen 
rikasta ympäristöä. 

Affordanssia suunnittelussa ovat käyttäneet Päivi Lindberg väitöskirjassaan In 
search of Affordances and Visual Quality, jossa hän tutkii alle kolmivuotiaiden 
suomalaislasten ympäristöjä seitsemässä päiväkodissa ja Johanna Korkeamäki 
diplomityössään Korttelikoulu Oulun Saarelaan. Lapsilähtöinen oppimisympäristö 
modernin pedagogiikan näkökulmasta.
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näkökulma. Hankesuunnitelmat sisältävät usein ristiriitaisia kin päämääriä, kuten 
jo koulusuunnitteluprosessia kuvaavassa kappaleessa todettiin. (ks. s.24)

Kommunikatiivisessa suunnittelussa tavoitellaan keskustelun kautta 
yhteisymmärrystä suunnittelun tavoitteista ja suunnittelija jatkaa suunnittelua 
asetettujen tavoitteiden pohjalta. Filosofiana on antaa suunnittelijalle 
asiantuntijatehtävä yleisen edun nimissä. Suunnittelijan on tällöin käytävä läpi 
etikkaansa sekä myös hyvän ympäristön arvoja ja tunnusmerkkejä. (Nuikkinen 
2009) Työn seuraavassa tullaan käyttämään tätä suunnittelutapaa.

Eettisen lähestymistavan mukaan arkkitehdeilla on moraalinen vastuu, jotta 
ihmiset tuntisivat itsensä jälleen yhteisön jäseniksi. Teknologian aiheuttama 
juurettomuus ja paikan menetys synnyttää unelmia siitä, että arkkitehtuurin 
kautta ihmiset jälleen kerran kokisivat itsensä yhteisön jäseniksi. Merkityksellinen 
elämä edellyttää, että ihminen tunnistaa itsensä osana laajempaa elävää yhteisöä. 
Sellainen yhteisö puolestaan riippuu yhteiskunnan itse itselleen asettamista 
arvoista, jotka se muovaa auktoriteeteiksi. Kysymys on siis myös yksilön ja yhteisön 
välisestä jännitteestä. (Nuikkinen 2009)

 

3.10 Osallistava suunnittelu

Länsimaiseen ajatteluun kuuluu mahdollisuus vaikuttaa elämäänsä ja 
elinympäristöönsä. Osallistavat ja yhteistoiminnalliset suunnittelumenetelmät 
painottavat käyttäjien tai asiakkaiden sekä suunnittelijoiden vuorovaikutuksen 
tärkeyttä. Suunnittelutavan tausta-ajatuksena on ollut suunnittelun ja designin 
demokratisoiminen niin, että käyttäjät ovat mukana suunnittelemassa itselleen 
suunnattuja palveluita. Siten ne vastaisivat paremmin käyttäjiensä toiveita ja 
vaatimuksia; asiantuntijat eivät usein ymmärrä riittävän tarkoin ja syvällisesti 
ihmisten tarpeita ja palveluiden käyttötilanteita. (Muller, 2013, InnoSchool) 
Vuorovaikutteisuus suunnittelussa lähti liikkeelle 1970-luvulla taloudellisista syistä, 
jolloin maallikoita käytettiin asiantuntijoina koerakentamisen yhteydessä. Sen 
ajateltiin estävän autoritäärisen suunnittelujärjestelmän tuottamaa militaristista 
arkkitehtuuria. (Nuikkinen, 2009, Koulurakennus ja hyvinvointi)

Osallistavassa suunnittelussa (participatory design, PD) tulevat käyttäjät, tässä 
tapauksessa oppilaat ja opettajat, otetaan mukaan suunnitteluprosessiin 
tasavertaisina jäseninä tiimin asiantuntijoihin nähden. Ihmiset sitoutuvat yleensä 
suunnitelman toteuttamiseen parhaiten, kun ovat olleet itse vaikuttamassa 
suunnitelman sisältöön. Osallistuminen luo omistajuuden tunnetta, mikä 
johtaa parempaan ylläpitoon ja ilkivallan vähenemiseen. Kommunikointikyky 
on tärkeää ja nykyään modernit välineet mahdollistavat vuorovaikutteisen 
työskentelyn käyttäjien kanssa. Ekologisen suunnittelun käsite on laajentunut 
kuvaamaan suunnittelun organisointia vuorovaikutuksellisesti, se ei ole pelkästään 
energiatehokkaiden rakennusten suunnittelua tai ympäristötietoisten asukkaiden 
saattamista yhteen.

Osallistuvaan suunnitteluun liittyy Nuikkisen mukaan useita lähestymistapoja: 
Subjektiivisessa yhteensovittamisessa ei pyritä yleispätevyyteen, vaan lähtökohdat 
ja tavoitteet ovat hankkeen tilaajan tai muun vastuuhenkilön subjektiivinen
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4. YHTEENVETO:

Globalisaatio, yhteiskunnalliset muutokset ja muut tekijät ovat asettaneet 
suomalaiselle koululaitokselle muutospaineita ja oppimisympäristöjen 
kehittämisestä käydään keskustelua, johon kaikki voivat osallistua. Oppivelvollisuus 
astui voimaan vuona 1921, joten uskon, että kaikki suomalaiset ovat elämänsä 
aikana käyneet koulua. 

Oppimisen yhteiskunnallinen merkitys havaittiin jo tuolloin: “Yhteiskunnan 
luonnollinen velvollisuus oman menestyksensäkin vuoksi on tarjota jokaiselle 
lapselleen tilaisuutta parhaimpaan mahdolliseen sivistykseen”  (Aakkosista alettiin, 
1949, Oulun kansakoulujen 75 vuotuisjuhlajulkaisu) ja periaate pätee nykyäänkin.  
Mutta mitä ja miten lasten tulisi oppia?

Silloisista kansakouluista ja kurinpitolaitoksesta ollaan siirrytty avoimempaan 
oppimisympäristöön ja koulupiirijaoista kunnallisiin kouluverkkoihin. Silti tärkeä 
piirre koulujen sijaintia suunnitellessa on tasa-arvon toteutuminen, mikä on 
herättänyt keskustelua maaseudulla kyläkoulujen lakkauttamispaineen alla.
Näkökulma on siirtymässä aikuisten turvallisuushakuisesta ympäristöstä 
lapsiystävälliseen opiskeluympäristöön ja tulevaisuuden koulusta on laadittu 
erilaisia skenaarioita, joista Suomessa nähtävissä esimerkiksi hajautettu malli ja 
keskitetty koulu. 

Näistä jälkimmäinen on vallitseva piirre uudessa koulurakentamisessa, jossa 
oppilaat kootaan suurehkolta alueelta koulukeskuksiin, joissa saattaa opiskella 
tuhansia koululaisia. Hajautettu malli puolestaan edustaa perinteistä suomalaista 
koulurakennusta, joka edustaa suurta osaa rakennuskannastamme. Ovatko 
nämä koulurakennukset vaarassa jäädä tyhjilleen suurkoulujen syödessä niiden 
oppilaat?

Vai koittaako seuraavaksi kyläkoulujen uusi aikakausi: jatkuuko kaupungistuminen, 
vai suuntaavatko perheet maaseudulle? Limingan sijainti Oulun kupeessa 
tarjoaa perheitä houkuttelevan vaihtoehdon: kaupungin ja maaseudun 
kohtaamispaikan. 

Ovatko nämä kaksi skenaariota uhka toisilleen vai voisivatko ne toimia yhdessä 
tarjoten monipuolisen koulutarjonnan? Mitä ovat kyläkoulujen mahdollisuudet 
tulevaisuuden oppimisympäristöinä?

Seuraavassa osiossa tutustun Rantakylän kouluun lapsilähtöisyyden ja osallistavan 
näkökulman lähtökohdista. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
(opetushallitus 2004c, 18) mukaan oppilaalle on annettava mahdollisuus 
osallistua opiskeluympäristönsä rakentamiseen ja kehittämiseen. Osallistuminen 
ja vaikuttaminen omassa koulussa ovat oppilaan hyvinvoinnin kannalta 
merkityksellisiä asioita. Tavoitteenani on ottaa sekä koululaiset että opettajat 
mukaan suunnitteluprosessiin ja saada kaikkien ääni kuuluviin erilaisten työpajojen 
kautta. Tarkoitus on kartoittaa, miten koulu toimii tänä päivänä ja kuinka se voisi 
toimia tulevaisuudessa.
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“All children are artists. The problem is how to remain an artist once he grows up. ”
-Pablo Picasso
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OSA II

TYÖPAJAT RANTAKYLÄN KOULULAISILLE
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kehitysprosessin alkuvaiheessa ja niitä voi järjestää mikä tahansa osapuoli, myös 
lyhyellä varoitusajalla. Työpajat muodostuvat interaktiivisesta näyttelystä, yleisestä 
keskustelusta, työryhmätyöskentelystä sekä epämuodollisesta verkottumisesta. 
Epämuodollinen ilmapiiri johtaa yleensä parhaaseen lopputulokseen ja lisäksi on 
pyrittävä aitoon vuorovaikutukseen käyttämällä erilaisia vuorovaikutusmenetelmiä: 
itseään on voitava ilmaista eri tavoin: valokuvin, kirjallisesti, piirtäen tai suullisesti, 
pienessä ryhmässä tai yksityisesti. (Marketta Kyttä ja Mirkka Kaaja, 2001, 
Vuorovaikutteisen suunnittelun ja ympäristön tutkimuksen metodipaketti)

Työpajoja suunniteltaessa halusin ottaa huomioon eri ikäryhmät, sekä saada kaikkien 
äänen kuuluviin pitämällä työpajoja tarpeeksi pienille ryhmille. Kyläkoulussa, jossa 
ryhmäkoot ovat jo valmiiksi pieniä, tämä onnistui luonnollisesti. Lisäksi ryhmät 
olivat valmiiksi sekaryhmiä eli niissä oli sekä tyttöjä että poikia. Erilaisia työpajoja 
oli koululaisille yhteensä kolme, joista työpaja 2 pidettiin kahdelle eri ryhmälle. 

Ensimmäisen työpajan kohteena oli koulun piha ja tavoitteena oli kartoittaa 
lasten koulumatkojen taittumista, pihan käyttömahdollisuuksia ja sen antamia 
tarjoumia. Toisessa työpajassa oppilaat arvioivat omaa koulurakennustaan 
annettujen määreiden pohjalta. Tavoitteena oli ymmärtää, miten lapset kokevat 
koulurakennuksen ja mitä paikkoja he pitävät mieleisinä ja mitä epämiellyttävinä. 
Kolmannessa työpajassa pohdittiin hyvän ja huonon koulun ominaisuuksia, sekä 
suunniteltiin oppilaita miellyttäviä oppimistapoja ja -paikkoja. Myös opettajien 
näkökulma on otettu huomioon keskustelutilaisuudella.

5. EMPIIRISEN OSAN TAUSTA

5.1 Työpajat

Koulurakennus on panostusta tulevaisuuteen. Tutkijoiden mukaan koulurakennus 
tulisi kytkeä opetussuunnitelman tavoitteisiin, ja pedagoginen lähestymistapa 
onkin nousemassa suosituksi suunnittelumetodiksi. Suunnittelun yhteydessä 
on mahdollista kehittää opetustoimintaa, tutkia rakennuksen uudenlaisia 
mahdollisuuksia tukea oppimista ja toimia oppimisen kohteena sekä varautua 
muuttuvan ympäristön haasteisiin. Lähtökohtanani tässä osiossa on siis pedagoginen 
suunnittelu (ks. s.26) ja saavuttaakseni tavoitteeni lapsiystävällisestä ympäristöstä 
(ks. s.34) päädyin osallistavaan suunnitteluun (ks. s.36), joka on toteutettu 
työpajojen muodossa. Työpajoissa muun muassa tutkimme yllämainittuja 
seikkoja kuten mitä mahdollisuuksia koulurakennuksella on toimia affordanssina 
ja mitä  opetustavoitteita rakennuselementteihin voisi kohdistua. Painopiste 
suunnittelussa oli kuitenkin ympäristö ja varautuminen muuttuvan ympäristön 
haasteisiin ja osallistavan suunittelun ensisijainen tarkoitus on tarjota Rantakylän 
koulun oppilaille mahdollisuus päästä työpajojen kautta tutkimaan ja kehittämään 
omaa oppimisympäristöään. Työpajojen käyttämiseen johti myös käyttäjän 
huomioonottaminen: kun tarkastellaan rakennusta käyttäjän näkökulmasta, 
huomio kiinnittyy tilajärjestelyihin, mutta myös sen tuottamiin aistimuksiin, 
kokemuksiin ja merkityksiin. (Nuikkinen 2009)

Suunnittelutyöpajat ovat vuorovaikutteisen suunnittelun perustyökalu, jolla 
tarkoitetaan vuorovaikutteisien tilaisuuksien kokonaisuutta. Työpajoja voidaan 
käyttää monentyyppisissä tilanteissa ja tästä syystä tilaisuuksien luonne 
ja suunnittelupajoissa käytettävät menetelmät voivat vaihdella. Työpajoja 
järjestettäessä lähdetään liikkeelle keksimällä pajalle nimi ja määritelemällä sen 
tavoitteet ja tarkoitus. Sen jälkeen mietitään kuinka monta tilaisuutta järjestetään 
ja kuinka paljon ne vievät aikaa. Työpajoja voidaan järjestää suunnittelun kaikissa 
vaiheissa, mutta hyödyllisimmillään ne ovat heti suunnittelu- tai
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5.2 Metodologiset lähtökohdat

Käytäntöpohjaisesta perusasetelmasta (suunnitelma-luonteesta) johtuen työtä 
ei ole lähtökohtaisesti ohjannut vahva teoriatausta, vaan sillä on enemmän 
taustoittava luonne tässä työssä. Koulurakentamisen historia ja tutkimustulokset 
ovat ohjanneet suunnittelumetodien valintaa. 

Työn seuraava osuus on empiirinen tutkimus, jossa tarkastelen Rantakylän 
koulua lasten havaintojen pohjalta. Työpajojen tarkoitus on tarjota oppilaille 
mahdollisuus päästä vaikuttamaan ja kehittämään omaa opiskeluympäristöään 
(osallistuminen ja vaikuttaminen omassa koulussa ovat oppilaan hyvinvoinnin 
kannalta merkityksellisiä asioita ks. s.25 ja 37) sekä työpajojen kautta saada lasten 
käsityksiä ja mielenkiinnon kohteita.

Lähestymistapana käytän fenomenografista tutkimussuuntausta, joka tarjoaa 
työkalun työpajojen purkamiseen: fenomenografiassa ilmiöitä voidaan käsitellä 
muun muassa kirjallisuuden, historian tai kulttuurisen taustan avulla. Sillä ei 
myöskään ole tiettyä omaa aineiston keräysmetodia, vaan aineistoa voidaan kerätä 
kaikilla erilaisilla laadulliselle tutkimukselle tyypillisillä tavoilla. Fenomenografiassa 
analyysi on aineistolähtöistä ja työpajoja purkaessani olen käynyt materiaalin 
useaan kertaan läpi saadakseni aineistosta kokonaiskuvan. 

Haasteena tutkimussuunnan käyttämisessä on tulkintojen muodostaminen, 
mikä on aina riippuvainen itse tutkijasta. Alusta alkaen tutkija rajaa ilmiön hänen 
omien intressiensä mukaisesti ja hänen vastuullaan on miettiä ilmiötä ja erottaa 
sen rakenne eri lähtökohtia ja tilanteita vasten, löytääkseen sen merkittävät 
piirteet - metodit fenomenografisen aineiston keräämiseen ja analyysiin ovat 
erottamattomia. Tässä tapauksessa tutkijalle jää paljon mietittävää, mitä lasten 
kommentit oikeastaan sisältävät.

5.3 Lähestymistapa

Fenomenografia muodostuu kahdesta kreikankielisestä sanasta: fainomen 
(ilmiö) ja graiphen (kuvata, merkitä, kirjoittaa, mitata). Se on määriteltävissä 
tutkimuskohteensa -inhimillisen kokemuksen ja tietoisuuden (awareness)- kautta. 
Fenomenografiassa yksilöt nähdään erilaisten kokemistapojen kokijoina. Se on 
eräänlainen tutkimus muiden kokemuksista empiirisen suuntautumisen kautta.
Fenomenografia ei pyri löytämään yksittäistä olemusta vaan variaatiota ja rakenteen 
tälle variaatiolle erilaisten ilmiöön liittyvien näkökohtien suhteen. Tavoitteena 
on siis päästä käsiksi ihmisten erilaisiin päätelmiin, tulkintoihin ja vertailla niitä 
- löytää yhdistäviä ja erottavia tekijöitä. Fenomenografia tutkii ihmisten erilaisia 
käsityksiä maailmassa esiintyvistä ilmiöistä ja asioista ja pyrkii kuvaamaan niitä 
laadullisesti ja sisällöllisesti. Käsitykset ymmärretään merkityksenantoprosesseina. 
Esireflektiivisen kokemuksen ja käsitteellisen ajattelun välille ei tehdä jyrkkää 
eroa. Painopiste ei siis ole ilmiöissä tai tutkittavissa henkilöissä itsessään. (Ference 
Marton & Shirley Booth, 1997, Learning and Awareness) 

Tutkimussuuntauksen kehittäjänä pidetään ruotsalaista Ference Martonia, joka pyrki 
aluksi vastaamaan oppimiseen liittyviin kysymyksiin. Fenomenografia pohjautuu 
myös tietoisuuden (awereness) ja kokemisen käsitteisiin. Tietoisuutta (awereness) 
voidaan luonnehtia yleisen lukupohja (figureground) rakenteen avulla. Tietyt ilmiöt 
tai tietyt aspektit ovat figuraalisia ja muodostavan tietoisuutemme ytimen, kun 
taas muut ilmiöt ja aspektit ovat nonfiguraalisia ja muodostavat kentän ytimen 
ympärille samanaikaisesti. Tietoisuus on siis kerroksellista ja se koostuu ytimestä, 
sitä ympäröivästä kentästä ja sen reunoista. Tietoisuus on laadullisesti erilaisia 
tapoja kokea jotain rakenteen ja viite näkökohtien suhteen sekä arvostelukyvyn 
ja samanaikaisuuden suhteen. Jotta kokisimme jotain jonain, meidän tulee kyetä 
erottamaan se kokonaisuudesta ja liittämään kontekstiin, kuten myös meidän on 
kyettävä erottamaan ja yhdistämään sen osat kokonaisuudesta. Erottaaksemme 
tilajärjestelyt, meidän tulee kokea ne tilajärjestelyinä. Tietty kokemisen tapa 
voidaan ymmärtää dimensioiden variaation suhteen. Olemme tietoisia 
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5.4 Aineisto

Tiettyä omaa aineiston keräysmetodia ei fenomenografisella tutkimussuuntauksella 
ole, vaan aineistoa voidaan kerätä kaikilla erilaisilla laadulliselle tutkimukselle 
tyypillisillä tavoilla. Tässä työssä olen käyttänyt multimodaalista aineistoa, joka 
koostuu puheesta, kirjoittamisesta, piirtämisestä ja valokuvaamisesta. Työpajojen 
taltiointiin on käytetty videokuvaamista sekä kirjallisia että piirrettyjä muistiinpanoja 
ja valokuvia. Suurimman osan aineistoa muodostavat valokuvat (266 kpl) ja 
oppilaiden työt (80 kpl). 

Tutkimuksen muovaukseen ja rakenteeseen on vaikutus sekä tutkijalla; mitä 
hän on kykenevä saaman irti tutkimuksestaan, että tutkittavilla henkilöillä; mitä 
he kykenevät reflektoimaan tutkimustilanteessa. Painopistettä tulisi vaihdella 
tietoisuuden ja pohdinnan kautta. Työpajoihin osallistuivat enimmäkseen 
koululaiset, joilla tilannesidonnaisuus vaikuttaa vahvasti reflektointiin. Esimerkiksi 
vuodenaikojen vaikutus näkyi työpajojen toteutuksessa. Myös muut seikat  kuin 
tilannesidonnaisuus vaikuttavat lasten reflektointiin.

 

kaikesta kaiken aikaa, vaikkemme samalla tapaa kaiken aikaa. (Marton 1997)

Fenomenografiassa emme voi kuvailla maailmaa vapaana kuvailuista. Emme pysty 
erottamaan kuvausta kuvailijasta, tutkimusta tutkijasta. Maailma on todellinen 
maailma, mutta se on samanaikaisesti koettu (ihmisten kokema) maailma. 
Kokemukset eivät ole mentaalisia tai fyysisiä asioita vaan yksilön ja maailman 
välisiä sisäisiä suhteita. Yksilön ja ympäristön suhde on siis non-dualistinen. 
(Marton 1977)

Tässä työssäni kerään aineistoa Rantakylän koululaisilta ja opettajilta. Työpajojen 
järjestämisestä on sovittu yhdessä opettajien kanssa, joihin olen ollut puhelimitse 
ja sähköpostitse yhteydessä ennen työpajojen järjestämistä. Seuraavaksi pyrin 
antamaan lukijalle käsityksen käytetystä aineistosta kokonaisuudessaan (data 
as a whole).
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tutkittavan henkilön ilmauksen että oman tulkintani pohjalta. Olen ikään kuin 
rekonstruoinut ilmauksen tekijän intention oman “asiantuntemukseni” ja 
tutkimusta koskevan taustatiedon ja kontekstin pohjalta.

Kolmannessa vaiheessa merkitysyksiköt ryhmitellään kategorioiksi, eli  työpajojen 
ilmauksista muodostamiani tulkintoja (eli löydettyjä merkitysyksikköjä) lajitellaan 
ja ryhmitellän laajemmiksi merkityskategorioiksi, jotka selittävät ja kuvaavat 
käsitysten erilaisuutta. Vaikka fenomenografiassa ollaan kiinnostuneita käsitysten 
laadullisista eroista, eikä niinkään määrällisistä eroista, olen ottanut huomioon 
vastausten (mielipiteiden) painottumisen.

Neljännessä vaiheessa kuvataan merkityskategorioita abstraktimmalla tasolla, tätä 
olen pysrkinyt toteuttamaan sitomalla oman pohdintani kautta merkityskategorioista 
teoreettiseen tietoon yhdistettyinä laajempia, niin sanottuja ylemmän tason 
kuvauskategorioita.  Osittain johtopäätökset kulkevat  käsikädessä tulkintojen 
kanssa.

Aineistoanalyysin viimeinen vaihe on kuvauskategoriajärjestelmän muodostaminen, 
jossa  merkityskategoriat kuvataan lopuksi kuvauskategoriajärjestelmänä 
(”tulosavaruus”), jossa on nähtävissä tutkimustulokset tiivistetyssä muodossa. 
Itse olen järjestelmän sijaan kirjoittanut työpajojen tulokset auki tiivistetyssä 
muodossa. 

5.5 Aineiston tarkastelu

Fenomenografiassa analyysi on aineistolähtöistä, mikä tarkoittaa, että tulkinnat  
(kategoriat) nousevat aineiston pohjalta. Myös mahdolliset ristiriitaisuudet otetaan 
huomioon, eikä poikkeavia käsityksiä häivytetä enemmistökäsityksen alle. Avoin 
aineistonkäsittelytapa synnyttää uutta tietoa. 

Aineistoa käsitellään kokonaisuutena. Vaikka käsitykset tehdään ymmärrettäviksi 
niiden omissa ajatteluyhteyksissään, vastauksiin ei keskitytä yksittäisinä tapauksina, 
vaan pyritään löytämään systemaattisia ajattelutapoja (variations). Aspekteja 
voidaan tutkia kahta kontekstia, yksilöä ja yhteisöä, vasten. (Marton) Lopulta 
kerätty aineisto muodostaa “merkityksen altaan” (pool of meaning) eli tietynlaisen 
tulosalueen, jota kutsutaan myös tulosavaruudeksi.

Aineistoanalyysi voidaan jakaa viiteen vaiheeseen, joista ensimmäinen on empiirisen 
aineiston läpikäyminen. Työpajojen taltiointiin on käytetty videokuvaamista sekä 
kirjallisia, että piirrettyjä muistiinpanoja ja valokuvia. Työpajojen toteutuksessa on 
käytetty puhetta, kirjoittamista, piirtämistä ja valokuvaamista, taustamateriaalina 
osassa työpajoja oppilaille on näytetty PowerPoint -diashow (liitteet 2 ja 3). 
Työpajojen jälkeen olen käynyt materiaalin läpi useaan kertaan ja saanut aineistosta  
kokonaiskuvan, joka  viestii positiivisesta opiskeuympäristöstä, josta löytyy paljon 
mieluisia paikkoja ja sopukoita ja jossa ympäristö nähdään tärkeänä osana 
koulupäivää.

Seuravassa vaiheessa etsitään ja tulkitaan analyysin kohteena olevien ilmauksia. 
Myöhemmissä kappaleissa on koottu työpajoista nousseita kysymyksiin ja aiheisiin 
liittyen relevantteja ilmauksia ja käsityksiä. Nämä voivat olla yksittäisiä sanoja, 
lauseita tai ajatuskokonaisuuksia. Osassa työpajoista vastaukset on kerätty 
taulukoihin ja kunkin ilmauksen kohdalla tarkennetaan sen tarkoitus (perustelu) 
ja muodostetaan tämän pohjalta merkityksiä eli ”merkitysyksikköjä”. Merkitysten 
muodostaminen ilmauksista on tapahtunut intersubjektiivisesti, eli sekä
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Julkaisussa Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja (2008) Kyttä toteaa, että nämä lasten 
itsenäisen liikkumisen ja toiminnan mahdollisuudet ovat radikaalisti kaventuneet 
viimeisten vuosikymmenien aikana sekä Suomessa että etenkin Keski- ja Etelä-
Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Australiassa. Suomessa ja muissa Pohjoismaissa 
lasten liikkumisenvapaudet ovat kuitenkin edelleen selvästi suuremmat kuin 
muualla Euroopassa, kuten Italiassa, jossa lasten kulkeminen kävellen kouluun 
on lähestulkoon mahdotonta. Kytän tutkimustulokset viittasivat siihen, että 
lapsiystävällisin ympäristö löytyy maaseudulta tai pikkukaupungista.

Työpajan alussa pidettiin koulumatkakysely, jonka perusteella enemmistö, 70%, 
lapsista kulki kouluun itse. Oppilaiden mielestä kaverin tai sisaruksen kanssa on 
“kivaa” kulkea koulumatkat ja erilaiset reitit ovat mahdollisia. Koulumatka koettiin 
turvalliseksi ja mukavaksi: “Pellon poikki saa oikaista, jos asuu sen takana.”

 

6. TYÖPAJA I: Koulun sijainti ja ympäristö

Ensimmäisen työpajan tavoite oli lasten havaintojen perusteella listata asioita, joita 
suunnittelussa tulisi koulun sijainnin ja ympäristön kannalta huomioida. Työpajaan 
osallistuivat Rantakylän koulun eskarilaiset ja 1-luokkalaiset, yhteensä 17 oppilasta. 
Työpaja toteutettiin Rantakylän koulun pihalla 19.2.1014 klo: 9.45-11.00. Työpajan 
alussa totetutettiin koulumatka kysely, jonka jälkeen oppilaat kuvailivat pihaa sekä 
näyttivät konkreettisesti missä piha-alueen raja kulkee. Työpajan pääpaino oli 
lempipaikan löytämisessä, jokainen osallistuja juoksi omaan paikkaansa ja esitteli 
sen, jonka jälkeen käytiin läpi osallistujien lempipaikan vastakohta: epämiellyttävän 
paikka. Työpajan lopuksi kokoonnuttiin yhteen keskustelemaan koulun pihasta ja 
ulkotiloista. Seuraavassa teemoja ja niiden käsittelyä.

6.1 Koulumatkat

Lasten liikkuminen on vähentynyt ja istuminen lisääntynyt. (Kansanuutiset 
27.7.2014, Helsingin Sanomat 14.10.2013) Yksi tapa lisätä lasten hyötyliikuntaa 
on koulumatkojen kulkeminen itse. Tämä on mahdollista koulujen sijaitessa 
lähietäisyydellä turvallisen matkan päässä kotoa. 

Ympäristöpsykologi Marketta Kyttä (2003) on tutkinut ympäristöjä 
lapsiystävällisyyden näkökulmasta. Kytän mukaan itsenäisen liikkumisen 
oikeudet ja aktualisoituneiden tarjoumien määrä eli toimintamahdollisuudet 
ovat keskeiset lapsiystävällisen ympäristön tekijät. Näistä kahdesta tekijästä 
liikkumismahdollisuudet ovat avainasemassa, sillä ilman niitä lapsi ei voi tehdä 
havaintoja ympäristöstä ja ympäristön kiehtovien mahdollisuuksien löytäminen 
on mahdotonta. (Kyttä 2003) Kuva 14 Kaavio koulumatkahaastattelusta
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6.2 Pihan ja ympäristön merkitys

Ympäristökasvatus ja ympäristöpsykologia

Ympäristöpsykologia on psykologian sovellusalue, joka tutkii ihmisen ja hänen 
aineellisen ja yhteisöllisen ympäristön suhdetta. Teoksessa Lapset ympäristön 
ekoagentteina Kyttä (1998) esittää, että ympäristökasvatuksen sisällön tulisi laajentua 
luonnontieteiden ohella luonnon ja rakennetun ympäristön psykososiaalisen haltuun 
ottamisen opettamiseen. Ympäristöpsykologia on 1970-luvulta lähtien tuottanut 
tietoa ympäristön psykologisten merkitysten tärkeydestä ihmisen henkiselle 
hyvinvoinnille. Sekä aikuisten että lasten ympäristösuhde on transaktioanaalinen 
tapahtuma: ihminen on erottamaton osa ympäristöään. Lapsi tekee havaintoja 
toiminnan kautta ja luo niistä kognitiivisia ja emotionaalisia mielikuvia. Lasten 
ympäristösuhteella on suuri merkitys asenteiden muodostumiseen, jotka tulevat 
taas puolestaan myöhemmin vaikuttamaan yhteiskunnassa. Koulun pihalla on 
tärkeä merkitys lasten ympäristösuhteen muodostumiseen. (Kyttä 1998) Hyvin 
toimivalla pihalla voidaan siis vaikuttaa positiivisesti lasten ympäristöön liittyviin 
asenteisiin ja vaikuttaa näin esimerkiksi luonnonsuojeluun. 

Oppimisympäristö

Oppimisympäristö ei rajoitu pelkästään koulurakennukseen, vaan koko ympäröivä 
luonto, kylä tai kaupunki voi toimia tässä tarkoituksessa . Onkin ennustettu, että 
lähitulevaisuudessa oppimisympäristöt laajenevat koulurakennusten ulkopuolelle. 
Ympäristöllä on myös virkistävä ja hyvinvointia kehittävä ulottuvuus. 

Rantakylän koulu sijaitsee Liminganlahdella ja koulua ympäröivät pellot ja metsät. 
Vajaan kilometrin päässä sijaitsee Rantakylän virkistysalue, jonne tehdään 
retkiä. Työpajassa liikuimme lasten koulupihalla, jossa lapset havainnoivat 
ympäristöään.

6.21 Millainen on pihan tunnelma?

Ennen työpajan alkua kokoonnuttiin ulos ja tutustuttiin nimikierroksella. Työpajan 
aloituksessa pidettiin jo mainittu koulumatkakysely, jonka jälkeen siirryttiin pihan 
havainnoimiseen ja  pohdittiin millainen koulun piha on. Kysymykseen ”Mitä 
te näette täällä?” oppilaat vastailivat innokkaasti: ”lunta, puita, pyöriä, kiviä 
(hiekoitus), jäätä, ihmisiä, kiipeilyteline, roskapönttö” ja myös ”koulu, taloja, 
ihmisiä, lumihevonen, autoja” tulivat mainituiksi. Kysymykseen ”Miltä se näyttää?” 
Lapset vastasivat ”huonolta” tarkoittaen roskapönttöä. Muuten pihan asiat 
näyttivät työpajaan osallistujista hienoilta. Oppilaat olivat äänekkäästi yhtä mieltä 
siitä, että pihalla ollaan mielellään. ”Mikä on mukavaa pihalla?” -kysymykseet 
oppilaat vastasivat leikkiminen, joka toistui useasta suusta. Myös kiipeileminen 
vastattiin. Kysymykseen ”Onko pihalla meluisaa?” Lapset vastasivat myöntävästi 
ja tarkentavaan kysymykseen ”Mikä?” vastaus kuului: ”Autot! Lapset!”

Keskustelun perusteella oppilaat oleskelevat pihalla erittäin mielellään ja parasta 
tekemistä pihalla on työpajaan osallistujien mielestä leikkiminen. Osa koki pihan 
meluisaksi, tosin melunlähteeksi paljastuivat lapset itse. Autoja oli pihalla vain 
muutama, eivätkä ne pitäneet reflektointihetkellä ääntä. Osallistuja on voinut 
viitata myös tieltä kuuluviin auton ääniin, tosin tie ei ole koulun välittömässä 
läheisyydessä eikä se ole raskaasti liikennöity. Vastaukseen on saattanut vaikuttaa 
esimerkiksi lapsen käsitys autosta ääntä tuottavana asiana. Työpajan alussa myös 
muut oppilaat olivat ulkona välitunnille, joten pihalla kuului leikkimisen ääniä. 
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6.23 Lempipaikka

Tehtävän tarkoituksena oli kartoittaa, mitä paikkoja oppilaat kokevat mieluisina 
pihalla ja millaiset paikat koetaan vähemmän miellyttävinä. 

Lempipaikka oli helppo keksiä ja osalla olisi ollut useampikin paikka mielessä. 
Paikat painottuvat koulun pihalla sijaitsevaan metsään. Jokainen osallistuja kertoi 
lempipaikkansa ja usein se oli yhteydessä siihen liittyvään tekemiseen. Osallistujat 
kommentoivat valintojaan lyhyesti, mutta usein näyttäen, mitä he paikassa tekevät. 
Köysien (kuva 16) luona olevat tytöt kommentoivat lempipaikkaansa näin: “Me 
ollaan jo lempipaikassa! Nää köyet on meiän lempipaikka. (Wihii) Näissä on kiva 
roikkua.”  Puumajan (kuva 17) oli valinnut mielipaikakseen useampi osallistuja 
ja yksi heistä perusteli valintaansa laskiessaan liukumäkeä: “Jihuu! Tää on vähän 
niinkuin majassa ois. Voi leikkiä!”  

Oppilaat näkivät myös tarjoumia (affordansseja) sielläkin, missä niitä ei oltu 
suunniteltu: Poikien mielestä lempipaikka pihalla on käpykätkö (kuva 18), mutta 
sitten kaksi heistä keksikin, että on vielä parempikin paikka: “Tässä on meiän 
salapaikka” he selittivät esitellessään salakiveä. (kuva 19) 
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rajautuu tiehen, kentän takana olevaan puuhun, pellonreunaan, aitaan ja metsätiehen. Oppilaat kokivat 

alueen isona ja mieluisana. 

 2.3 Lempipaikka 

Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa, mitä paikkoja oppilaat kokevat mieluisimpana pihalla ja millaiset 

paikat koetaan vähemmän miellyttävinä.  

Lempipaikka oli helppo keksiä ja osalla olisi ollut useampikin paikka mielessä. Paikat painottuvat koulun 

pihalla sijaitsevaan metsään.  

  

Lasten ilmauksia ja käsityksiä:  

"Me ollaan jo lempipaikassa! Nää köyet on meiän lempipaikka. (Wihii) Näissä on kiva roikkua." "Jihuu! Tää 

on vähän niinkuin majassa ois. Voi leikkiä!"  

"Tässä on meiän salapaikka."  

Lempipaikat löytyivät usein metsästä: 

Lempipaikka Perustelu Oppilaiden lkm paikassa 

Köydet metsässä puiden välissä kivat temppuilla 3 

Puunjuurakko käpykätkö, myös kiven salajutut 3 

Puumaja Tarzanin maja. Kiipeily, itse 

paikka ja liukumäki 

5 

Pensaan alla Kiva paikka 1 

Katos (kaide) hyppynarulla hyppiminen ja 

temppuilu 

2 

Kiikut kiikkuminen 2 

Kuva 1. Tarzanin maja Kuva 2. Köydet Kuva 3. Käpykätkö 

Kuva 15 Taulukko pihan lempipaikasta

6.22 Koulun rajat

Ympäristökoulussa koulun piha-aluetta ei ole aidattu, vaan rajoista sovitaan aina 
syksyllä kun koulu alkaa. Oppilaat näyttivät konkreettisesti piha-alueen rajat. 
Tehtävä oli oppilaille helppo ja lapset olivat rajoista yksimielisiä: koulun rajat 
olivat selvät ja sovitut. Lapset näyttivät kuinka alue rajautuu tiehen, kentän takana 
olevaan puuhun, pellonreunaan, aitaan ja metsätiehen. Oppilaat kokivat alueen 
isona ja mieluisana. 
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Kuva 16 Köydet metsässä, kiipeily Kuva 17 Puumaja (Tarzanin maja)

Kuva 18 Käpykätkö

Kuva 19 Pojat kokoontuivat salakivelle

Kuva 20 Katoksen kaiteilla on kiva kiipeillä

Kuva 21 Leikkipihan välineistä kiikut tulivat mainituiksi
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Epämieluinen paikka oli vaikeampi keksiä. Enimmäkseen epämieluisana koettiin 
lumenpuute. Tilannesidonnaisuus, tässä tapauksessa poikkeuksellinen talvi, 
vaikutti vahvasti lasten reflektointiin.

Paikat  voidaan jakaa rikkinäisiin paikkoihin (tai toimimattomiin asioihin) kuten 
vaijerikiikku ja lumitilanne;  liian vaikeisiin asioihin kuten tangot, kiipeilyseinä 
ja koripallokenttä, jotka lienevät sopivampia isommille oppilaille sekä tylsinä 
koettuihin asioihin. Näitä olivat lipputanko, roskakatos, kota, lautakasa ja aita. 
Kota eli grillikatos miellettiin aikuisten paikaksi, joten lapset ehkä kokivat itsensä 
ulkopuolisiksi. Aita oli lasten mielestä tylsä sen värin takia. Aitaa ei oltu maalattu, 
vaan se oli harmaantunut puuaita.

Kuva 22 Taulukko pihan epämieluisista paikoista

Kuva 23 Vaijerikiikku ei ole toiminnassa

Kuva 24 Lumenpuute vaivaa lapsia




 

 

 

Epämieluinen paikka oli vaikeampi keksiä. Enimmäkseen epämieluisana koettiin lumenpuute 
(Tilannesidonnaisuus vaikutti vahvasti reflektointiin. Tässä tapauksessa poikkeuksellinen talvi)  

 

Paikat  voidaan jakaa rikkinäisiin paikkoihin (tai ei-toimiviin asioihin): vaijerikiikku, lumitilanne, liian 
vaikeisiin asioihin:  tangot, kiipeilyseinä, koripallokenttä (sopivampia isommille oppilaille) ja tylsinä 
koettuihin asioihin: lipputanko, roskakatos, kota (mielletty aikuisten paikaksi), lautakasa, aita. Aita oli tylsä 
sen värin takia 

Epämieluinen paikka (asia) Perustelu Oppilaiden lkm paikassa 
Lumihevonen pää sulanut pois 3 
Tangot tylsä (koska liian vaikea?) 2 

Roskakatos tosin käytetään leikeissä, esim huiskutus 1 

Kota aikuisten juttu 2 

Vanha kiipeilyteline tylsä 1 

Vaijerikiikku lukittu alas (remontissa) 2 
Pellon viereinen aita tylsän värinen (pitäisi maalata) 1 

Lipputanko tylsä 1 

Kiipeilyseinä liian vaikea  1 

Lautakasa tylsä 1 

Epämieluinen paikka (asia) Perustelu Oppilaiden lkm paikassa 
Lumihevonen pää sulanut pois 3 
Tangot tylsä (koska liian vaikea?) 2 

Roskakatos tosin käytetään leikeissä, esim huiskutus 1 

Kota aikuisten juttu 2 

Vanha kiipeilyteline tylsä 1 

Vaijerikiikku lukittu alas (remontissa) 2 
Pellon viereinen aita tylsän värinen (pitäisi maalata) 1 

Lipputanko tylsä 1 

Kiipeilyseinä liian vaikea  1 

Lautakasa tylsä 1 
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Kuva 25 Kiipeilyseinä oli oppilaan mielestä tylsä, sillä se hän koki olevansa siinä huono. Toinen oppilas nimesi koripallon epämiellyttäväksi samoin perustein.

Kuva 26 Kiipeilytelineet eivätkä tangot olleet oppilaille mieleen 
(mieluisampaa oli metsässä kiipeily)
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6.3 Ulkotilan käyttö opetuksessa

Lopuksi päätimme työpajan lyhyeen keskusteluun aiheesta miten ulkotilaa 
käytetään opetuksessa? Tarkoitus oli kartoittaa onko oppilailla ollut opetusta 
ulkotiloissa ja jos, niin mitä? Samalla kävimme läpi opetellaanko koulussa 
ympäristöasioita. Kysymykseen ”Mitä olette opiskelleet ulkona ?” osallistujat 
luettelivat: ”Jalkapalloa, hiihtoa, luistelua (kenttä käytössä usein), ympäristötietoa: 
kasveja ja puita tutkittu, retkeilyä, leikkimistä, myös kirjojen kanssa ollaan ulkona 
hyvällä säällä, lumiveistokset (iso lumilinna), vuosittainen maa- ja lumitaide”. 
Muutama kommenteista tuli opettajalta, joka osallistui työpajaan taltioimalla 
sen videokameralle.

Mitä ulkona voi tehdä eri vuodenaikoina?- kysymykseen lapset löysivät vastauksia 
lempitekemisensä kautta: kevät ja kesä olivat osallistujien mielestä parasta aikaa, 
sillä silloin voi uida. Muita lempitekemisiä olivat osallistuujien mielestä puissa 
kiipeily, maassa mönkiminen ja leikkiminen, jotka eivät ole suoraan riippuvaisia 
vuodenajasta.

Keskustelusta tuli ilmi, että pihalla tapahtuu paljon ja sitä käytetään välituntien 
lisäksi liikuntatunneilla, vapaa-ajalla, mutta myös oppimisen paikkana. Osallistujat 
ehdottivat myös pyynnöstä kehistysehdotuksia koulun pihalle. Parannusehdotukset 
olivat joko värikkäitä ja huvipuistomaailman liittyviä tai säätilaa kommentoivia: 
”Lisää hurjia tai pyöriviä laitteita; huvipuisto; lisää lunta; pelle; koriskentän 
parantaminen; aidan maalaaminen; uusi keinu; ulkovessa, kun aina ulkona tulee 
vessahätä (opettajan huomio: itseasiassa koululla on ulkovessa, mutta se ei ole 
käytössa, sisävessoja on mieluisampi käyttää); enemmän auringon paistetta; 
enemmän lunta”
Erään oppilaan mielestä valopylväs oli ikävä asia sillä “siihen törmää”. Johdattelevaan 
kysymykseen “tulisiko pihan olla avarampi” oppilas vastasi myöntävästi. Toisaalta 
kaikki oppilaat olivat sitä mieltä, että pihalta tulee löytyä aktiviteetteja.

Kuva 27 Rantakylän koulu: vasemmalle jää urheilukenttä, taakse leikkikenttä ja oikealle 
metsikkö
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6.4 Työpajan 1 päätelmät

Rantakylän oppilaiden huomio kiinnittyi pihaa havainnoitaessa osittain vallitseviin 
olosuhteisiin ja suurimpana puutteena oppilaat näkivät lumen puutteen. 
Yhteisöllisyys ja ympäristöasiat tulevat ilmi keskusteluista. Monet pihan välineistä 
on toteutettu talkootyönä. Koulu on tärkeä asia koko yhteisölle. Lähialueella paljon 
ulkoilumahdollisuuksia kuten Rantakylän virkistysalue Monttu, jonne oppilaat 
tekevät retkiä. Paikassa on myös uintimahdollisuus.  

Piha on innostava ja käytössä eritavalla vuodenaikojen mukaan. Koulun rajat ovat 
selvät ja asioista on sovittu selvästi. Kaikkea voi tehdä kun säännöistä sovitaan. 
Piha koetaan isona ja mieluisana. Paikat, jotka herättävät lapsissa voimakkaita 
tunteita, ovat usein rikkaita toiminnallisia mahdollisuuksia tarjoavia paikkoja. 
Paikat, joissa toiminnallinen aktiivisuus oli estynyt, koettiin epämieluisina. Lapset 
löysivät paljon mielipaikkoja, joista suurin osa luonnon läheisyydessä. Arkkitehtien 
tulisikin suunnittelussa kiinnittää huomiota pihan suunniteluun ja siihen, että 
alueelta löytyy myös “ei-valmiita-paikkoja”, joissa lapset pystyvät käyttämään 
luovuuttaan. Luonnon merkitys korostui järjestetyssä työpajassa: pihan pieni 
metsä tarjosi enemmän aktualisoituneita tarjoumia (affordansseja) kuin esimerkiksi 
rakennettu leikkipiha. Lapset tarvitsevat omia salapaikkojaan, joissa ei näy aikuisen 
läsnäolo. 

Muita koulun sijainnin ja ympäristön kannalta huomioitavia asioita ovat 
koulumatkat: lähikoulu mahdollistaa itsenäiset koulumatkat ja ympäristö vaikutti 
turvalliselta kulkea. Myös lapset kokivat koulumatkat mukavina ja esimerkiksi 
reitillä ja kavereilla on tärkeä merkitys. Koulumatkat tarjoavat myös paljon 
aktualisoituneita tarjoumia.

Keskusteluista tuli myös ilmi, että suurissa kouluissa voi olla hienoja telineitä pihalla, 
mutta koska lapsia on paljon, kaikki eivät saa mahdollisuutta leikkiä paikassa. Pihan 
suhteen suuret ja pienet koulut ovat eri asemassa: pienessä koulussa välitunnit

ovat luontoympäristön ansiosta myös oppimisaikaa suurkouluissa välituntien 
keskittyessä ehkä enemmän sosiaalisten suhteiden ympärille. Pienessä koulussa 
pihaa ei myöskään tarvitse rajata eri ikäryhmille vaan kaikki lapset leikkivät 
keskenään iästä välittämättä. Näin myös piha-alue säilyy suurena. 

Rantakylän piha toimii erittäin hyvin ja siitä pitävät sekä lapset että opettajat. 
Ympäristö täyttää Kytän esittämät lapsiystävällisen ympäristön piirteet ja 
ympäristöystävällisyys on todettu keväällä 2004 koulun saatua Suomen 
Ympäristökasvatusseuran Vihreän lipun. Vihreä lippu on päiväkotien, koulujen, 
oppilaitosten sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toimijoiden kestävän kehityksen 
ohjelma, joka on osa kansainvälistä Eco-Schools -ohjelmaa, joka toimii lähes kaikissa 
Euroopan maissa. Vihreä lippu -ohjelman periaatteet ovat: 1: Osallisuus: lapset ja 
nuoret ovat aktiivisia toimijoita projektien suunnittelussa, toteutuksessa ja tulosten 
arvioinnissa; 2. Ympäristökuormituksen vähentäminen; 3. Kestävän kehityksen 
kasvatus osana jokapäiväistä arkea; 4. Jatkuva parantaminen: pitkäjänteinen 
ja suunnitelmallinen kehitys; 5. Yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa. 
Rantakylän koulussa nämä periaatteet toteutuvat ja tavoitteena on saada Vihreä 
lippu -kulttuuri kukoistamaan.
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Kivat paikat jakautuivat ympäri koulua (kuva 28), mutta suosituin paikka oli 
museoluokka, josta löytyi paljon osallistujia kiehtovia asioita. Kivan paikan 
valintaan vaikuttivat ensinnäkin välineet tai asiat kuten tietokoneet, kirjat, 
tv, rummut, museoluokan esineet ja säilötyt eläimet. Toinen havaittava piirre 
oli lasten omistajuus: paikat, jossa oma kädenjälki näkyi esimerkiksi julisteen 
muodossa koettiin kivoiksi paikoiksi. Kolmas havaittava piirre kivoissa paikoissa 
on tekeminen: tietokoneluokka on kiva paikka tietokoneilla työskentelyn takia, 
ruokalassa syöminen on kivaa ja terveydenhoitaja tapaaminen on mukavaa. 
Terveydenhoitaja vierailee koululla viikottain.

7. TYÖPAJA II: Koulun hyvät ja huonot puolet

Toisessa työpajoissa työskenneltiin koulurakennuksen sisällä ja lasten tehtävänä 
oli valokuvaamalla löytää erilaisia, niin negatiivisesti kuin positiivisesti koettuja 
paikkoja koulustaan. Työpajan tavoite oli lasten havaintojen perusteella löytää 
asioita, joita oppilaat nykyisessä koulusysteemissä tai koulurakennuksessa 
arvostavat tai asioita, joita tulisi muuttaa. Työpajaan osallistuivat Rantakylän 
koulun 2 -luokkalaiset, yhteensä 17 oppilasta. Työpaja toteutettiin Rantakylän 
koulussa 19.2.1014. Seuraavassa teemoja ja niiden käsittelyä.

Työpajan aluksi tutustuttiin ja ohjeistettiin toimintatavat (valokuvaaminen) ja 
tehtävät annettiin suullisesti sekä diashown avulla (liite 2). Valokuvan lisäksi 
oppilaat jättivät valitsemaansa paikkaan teeman värisen lapun merkiksi. 

7.1 Kiva paikka
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taakse leikkikenttä ja oikealle metsikkö 

2.  Työpaja: Koulun hyvät ja huonot puolet 

Toisessa työpajoissa työskenneltiin koulurakennuksen sisällä ja lasten tehtävänä oli valokuvaamalla löytää 

erilaisia (hyviä ja huonoja) paikkoja koulustaan. Työpajan tavoite oli lasten havaintojen perusteella löytää 

asioita, joita nykyisessä koulusysteemissä tai koulurakennuksessa tulisi muuttaa. Kohderyhmänä toimivat 

Rantakylän koulun 2 -luokkalaiset (yhteensä 17 oppilasta). Työpaja toteutettiin Rantakylän 

koulussa19.2.1014. Seuraavassa teemoja ja niiden käsittelyä. 

Työpajan aluksi tutustuttiin ja ohjeistettiin toimintatavat (valokuvaaminen) ja tehtävät annettiin suullisesti 

sekä diashown avulla (liite se ja se). Valokuvan lisäksi oppilaat jättivät valitsemaansa paikkaan teeman 

värisen lapun merkiksi.  

Kivan paikan valintaan vaikuttivat välineet tai asiat (tietokoneet, kirjat, tv, rummut, museoluokan esineet ja 

säilötyt eläimet). Toinen havaittava piirre oli lasten omistajuus: paikat, jossa oma kädenjälki näkyi 

esimerkiksi julisteen muodossa koettiin kivoiksi paikoiksi. Kolmas piirre on tekeminen: tietokoneilla 

työskentely, ruokalassa syöminen, terveydenhoitaja tapaaminen (vierailee koululla silloin tällöin). 

KUVAT 

Kiva paikka (vihreä) Perustelu Lappujen lkm paikassa 

tietokone luokka väline 3 

elokuvaluokka väline 1 

Risto-open luokka terveydenhoitaja 1 

1-luokan ovi oppilaiden taideteos 1 

aula/käytävä itse tehdyt julisteet 1 

Käsityöluokka rummut 2 

Puutyöluokka (sama tila) toiminta 1 

Museoluokka rantakäärme 4 

Ruokala Kiva paikka  1 

Kirjasto kirjat 2 

Kuva 28 Taulukko kivasta paikasta Kuva 29 Kirjasto
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Kuva 35 Oppilaskäytävä

Kuva 30 Ruokala

Kuva 31 1-luokan ovi

Kuva 32 Puutyö/ käsituoluokassa sijaitseva rumpusetti

Kuva 33 Museoluokka Kuva 34 Tietokoneluokka
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7.2 Epämiellyttävä paikka

Epämieluisen paikan valintaan vaikuttaneita tekijöitä voidaan tulkita usealla tavalla. 
Epämieluisimmaksi paikaksi koettiin saniteettitilat, mikä voi johtua toiminnallisista 
syistä tai myös tilojen kunnosta: tilat kaipaisivat kunnostamista. Myös aikuisten 
asenteet saattavat vaikuttaa wc-tilojen kokemiseen epämiellyttävänä. Erityisesti 
vessanpönttö koettiin epämieluisana asiana, johon voivat liittyä lasten mielikuvat. 
Myös välineet tai asiat  kuten museoluokan esineet ja säilötyt eläimet sekä 
toiminnallisuus kuten lukeminen ja toiminnalisuuden eli tarjoumien puute. 
esimerkiksi varastointi, näkyivät vastauksissa. 
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(lukeminen) ja sen puute (varastointi) näkyivät vastauksissa.  

KUVAT 

Toisin kuin oletin, pelottavia paikkoja ei koulurakennuksesta löytynyt. (Itse muistan lapsuudestani, kuinka 

"isojen puoli" oli se pelottava paikka.) Rantakylän koulurakennus edustaa tyypillistä  1950-luvulla 

vallinnutta arkkitehtuuria ja koulusta löytyy paljon sopukoita sekä muun muassa  ullakko, jossa tarinan 

mukaan asuu kummitus Fredriksonin pappa. Halloweeninina ullakolla on järjestetty kummitusratoja ynnä 

muuta toimintaa, mikä lienee ohjannut lasten valintaa pelottavasta paikasta. Oppilaat olivat yksimielisiä 

paikasta, ainoastaan yksi poikkeava vastaus löytyi. Oppilaan mielestä valkoinen oli pelottava väri, sillä se ei 

ikään kuin ole mikään väri. En usko, että tästä tulisi johtaa päätelmä, että arkkitehtien tulisi välttää valkeaa

väriä, mutta valittaessa kouluihin värejä, tulisi kiinnittää huomiota myös lasten tapoihin kokea värit. 

KUVAT 

Epämiellyttävä paikka 

(punainen) 

Perustelu Lappujen lkm paikassa 

Liitutaulu lukeminen 1 

Vessat paikka, kunto 10 

Korikypärät varastointi 1 

Antin luokka ankara opettaja 1 

Museoluokka siili 1 

Puutyöluokan lautavarasto sahanpuru yms roskat sukissa 2 

Pelottava paikka (musta) Perustelu Lappujen lkm paikassa 

ullakko kummitus/haamu Fredriksonin 

pappa 

16 

valkoinen Pelottava väri  1 

Kuva 37 WC-tilat koettiin epämiellyttävinä Kuva 38 Lautavarasto

Kuva 36 Taulukko epämiellyttävistä paikoista
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7.3 Pelottava paikka

Toisin kuin oletin, pelottavia paikkoja ei koulurakennuksesta löytynyt. Tosin koulussa 
ei ole ”isojen puolta”, joka saatettaisiin kokea uhkaavana. Rantakylän koulurakennus 
edustaa tyypillistä  1950-luvulla vallinnutta  arkkitehtuuria ja koulusta löytyy paljon 
sopukoita sekä muun muassa  ullakko, jossa tarinan mukaan asuu kummitus 
Fredriksonin pappa. Halloweeninina ullakolla on järjestetty kummitusratoja ynnä 
muuta toimintaa, mikä lienee ohjannut lasten valintaa pelottavasta paikasta. 
Oppilaat olivat yksimielisiä paikasta, ainoastaan yksi poikkeava vastaus löytyi. 
Tämä oppilas oli kuvannut valkoista seinää jä hänen mielestään valkoinen oli 
pelottava väri, sillä se ei ikään kuin ole mikään väri. 

En kuitenkaan usko, että tästä tulisi johtaa päätelmä, että suunnittelijoiden tulisi 
välttää valkeaa väriä, mutta valittaessa kouluihin värejä, tulisi kiinnittää huomiota 
myös lasten tapoihin kokea värit. (Vrt. kpl 2.3 Suomalainen koulusuunnittelu)
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KUVAT 

Epämiellyttävä paikka 

(punainen) 

Perustelu Lappujen lkm paikassa 

Liitutaulu lukeminen 1 

Vessat paikka, kunto 10 
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Antin luokka ankara opettaja 1 
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Pelottava paikka (musta) Perustelu Lappujen lkm paikassa 

ullakko kummitus/haamu Fredriksonin 

pappa 

16 

valkoinen Pelottava väri  1 

Kuva 37 Ullakon ovi Kuva 38 Ullakko

Kuva 39 Taulukko pelottavista paikoista
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7.4 Tylsä paikka

Tylsiä paikkoja oli lasten mielestä vaikea perustella, ne kun vain olivat tylsiä. 
Tällaisia paikkoja olivat esimerkiksi käytävien seinät, joilta ei löytynyt taidetta tai 
oppilaiden teoksia. Yksi oppilas koki portaat tylsänä paikkana, sillä niissä voi vain 
kävellä, eikä saa juosta. Eli toiminta on rajoitettua. Paikat voidaan nähdä myös 
“tyhjinä tiloina”, jotka eivät sisällä selkeästi havaittavia tarjoumia. Toisaalta osa 
oppilaista koki portaat mieluisana opiskelupaikkana. Eli osa oppilaista löysi näistä 
“tyhjistä tiloista” potentiaalisia tarjoumia. 

Yksi oppilas koki myös ovenkarmin tylsänä, sillä siihen törmää. Tylsimpänä paikkana 
koettiin entinen karkkikioski, joka toimii nykyään varastona. Lasten näkökulmasta 
varasto ei tarjoa tekemistä eli ei sisällä tarjoumia. Tosin poikkeuskin löytyy ks. 
seuraava sivu.

Tylsiä paikkoja lapset ilmoittivat lisää myös työpajan jälkeen. Tällainen oli esimerkiksi 
siivouskomero. 
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KUVAT 

Tylsä paikka (sininen) Perustelu Lappujen lkm paikassa 

käytävänseinä puutyöluokan 

luona

tylsä 2 

käytävä ruokalaan tylsä 1 

kanataulu tylsä 1 

Entinen karkkikioski ei enää käytössä 5 

Riston luokka tylsä 1 

Portaat voi vain kävellä  1 

WC tylsä 5 

Oviaukko (ovenkarmi) siihen törmää 1 

Mielenkiinotinen paikka 

(keltainen) 

Perustelu Lappujen lkm paikassa 

Karkkikoju kaikki roju kiinnostaa 1 

Keittiö täällä on mielenkiintoista 1 

Kopiohuone kopiokone 2 

1-luokan ovi oppilaiden taideteos 2 

aula/käytävä itse tehdyt julisteet 2 

Puutyö-/käsityöluokka toiminta 2 

Museoluokka rantakäärme 2 

Ruokala mielenkiintoinen paikka  1 

Ullakon ovi kummitus 1 

Kirjasto kirjat 3 

Kuva 40 Taulukko tylsistä paikoista

Kuva 41 Portaiden rajoitettu toiminta: voi vain kävellä

Kuva 42 Entinen karkkikioski
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7.5 Mielenkiintoinen paikka

Mielenkiintoisen paikan valinnassa on paljon yhtenäisyyksiä kivaan paikkaan ja 
perustelut ovat osittain päällekkäisiä. Kivaan paikkaan nähden poikkeuksellisia 
paikkoja olivat keittiö ja kopiohuone, jossa välineet ja laitteet kiinnostivat oppilaita. 
Paikat myös jakaantuivat suuresti. Yksi koki muiden tylsänä pitämän entisen 
karkkikioskin mielenkiintoisena sen sisältämän rojun takia. Toinen taas piti 
pelottavaa ullakkoa mielenkiintoisena paikkana. Paikoista yhteneväisiksi tekijöiksi 
voidaan nostaa toiminta, väline ja lasten omistajuus.
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KUVAT 

Tylsä paikka (sininen) Perustelu Lappujen lkm paikassa 

käytävänseinä puutyöluokan 

luona

tylsä 2 

käytävä ruokalaan tylsä 1 
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Museoluokka rantakäärme 2 

Ruokala mielenkiintoinen paikka  1 

Ullakon ovi kummitus 1 

Kirjasto kirjat 3 

Kuva 43 Taulukko mielenkiintoisista paikoista Kuva 44 Käytävän päässä oleva 
kopiohuone kiinnosti poikia Kuva 45 Aulan julisteet ovat kiinnos-

tavia

Kuva 46 Keittiö
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Kuva 47 Museoluokka ja kiintoisa kaappi Kuva 48 Kirjasto

Kuva 49 Puu-/Käsityöluokka

Kuva 50 Kirjasto toimii myös ryhmätyötilana

Kuva 51 Karkkikojun roju kiinnostaa
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7.6 Työpajan 2 päätelmät:

Koulu toimii täysin lasten oppimisympäristönä eli opiskelu ei rajoitu luokkatilaan, 
vaan tehtäviä voi tehdä käytävässä, portaissa, pienissä sopukoissa. Tiloja on 
sovellettu pitkälti: käytävän pätkästä on tehty museo, puu-/käsityöluokasta 
löytyy rummut. Tilat ovat monipuolisia ja värikkäitä. Positiivisia paikkoja oppilaat 
löysivät enemmän kuin negatiivisia. Tämä johtunee osittain lasten omistajuudesta: 
oppilaiden kädenjälkeä on nähtävissä monessa paikassa. Lapset kokivat koulun 
omana paikkanaan. Ainoita paikkoja, joita lapset eivät minulle esitelleet olivat 
opettajanhuone, tekniset tilat, saunaosasto ja liikuntasali, johon syynä voi olla 
rajoitettu kulku. Muuten kaikki sopukat koluttiin läpija lapset kommetoivat 
ympäristöä kierroksen aikana muun muassa seuraavasti:
 “Tässä on mun lempilappu. Tää oli mun kiva paikka”
 “Siivouskomero on tylsä paikka!”
 “Mää laitoin tonne meiän julisteisiin” 
 “Täällä on mun lappu (varasto punainen epämiellyttävä) koska sukkiin  
 tulee roskia”
 “Minun ja Saran sinisen lapun paikassa ei ole käyty ja siitä mennään  
 kohta ohi”
 “Minä ja Sale oltiin sitä mieltä että tää on mielenkiintoinen paikka”
 “Ilmeisesti minä olen mielenkiintoinen kohde” (5-luokkalainen)

Pelottavaa paikkaa ei pienessä koulussa ollut, lukuun ottamatta ullakkoa. Ullakon 
yksimieleiseen valintaan vaikuttanee ennalta asetettu “asennekasvatus” aikuisten 
auktoriteettien osalta. Ensinnäkin ullakolle on kiellettyä mennä ja lisäksi ullakolla 
järjestetään Halloween-juhlia ja siellä asuu tarinan mukaan kummitus Fredriksonin 
pappa. Epämieluisia paikkoja olivat lähinnä saniteettitilat, jotka kaipaisivatkin 
kunnostusta. Muutenklin epämieluisana koettiin rikkiniäiset tai likaiset asiat. 
Kunnossapito olisi tärkeää, lasten kiinnittäessä huomiota pieniinkin yksityiskohtiin. 
Epämieluisat paikat koettiin usein myös tylsinä. 

Toiminnallisuus eri muodoissaan näkyy selvästi lasten paikoissa. Ja mikäli 
toiminnallinen aktiivisuus on estynyt, kuten entisen karkkikioskin tapauksessa, 
asia koetaan tylsänä. Osalle paikan käsite oli vielä epäselvä, ja paikoiksi ehdotettiin 
myös asioita ja esineitä kuten rantakäärmettä ja rumpuja. Toisaalta emme työpajan 
alussa käsitelleet termiä paikka eikä sitä määritelty tai rajattu sen tarkemmin. 

Työpajan perusteella lapset viihtyvät oppimisympäristöön ja tilat koetaan 
pääosin positiivisina. Toiminnallisuus ja omistajuus  ovat työpajan perusteella 
merkittävimmät seikat, jotka vaikuttavat kouluympäristön kokemiseen. Myös 
kunnossapidolla on merkitystä, sillä usein rikkinäiset tai likaiset asiat koettiin 
epämieluisina. 
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8. TYÖPAJA III: Rakennus oppimisen työkaluna

Kolmanessa työpajassa tutkittiin rakennuksen uudenlaisia mahdollisuuksia tukea 
oppimista ja toimia oppimisen kohteena eli miten koulurakennus voisi antaa 
tarjoumia (affordansseja). Asian konkretisoimiseksi pohdimme aluksi millainen hyvä 
koulu on ja miten siellä opitaan, työpaja pyrki siis saamaan vastauksia kysymyksiin 
“Miten koulu voi toimia opetusvälineenä/ oppimisen paikkana?” ja “Millainen 
on hyvä koulu?”. Asiaa pohdittiin ryhmätyön ja yksilöllisten piirustustehtävien 
kautta. Ennen ryhmätyötä ja piirustustehtäviä keskustelimme lyhyesti koulun 
yhteisöllisyydestä.

Työpajaan osallistuivat toimivat Rantakylän koulun 4- ja 5-luokkalaiset, yhteensä 
15 oppilasta, sekä 3- ja 5-luokkalaiset, yhteensä 14 oppilasta. Työpaja järjestettiin 
siis kahdelle eri ryhmälle. Työpajojen ajankohdat olivat keskiviikkona 26.2.1014 
klo: 9.45 ja klo: 12.15. Jatkossa viittaan ryhmiin aamupäivä- ja iltapäiväryhminä. 
Työpajan taustana käytettiin diashowta (liite 3).

8.1 Yhteisöllisyys 

Työpaja aloitettiin tutustumisella ja lyhyellä keskustelulla, jonka aikana kartoitettiin 
oppilaiden yhteisöllisyyttä ja sen merkitystä oppimiseen. Kysymykseen ”Millainen 
koulu rantakylän koulu on?” oppilaat vastasivat, että mukava ja että on kiva tulla 
kouluun. Oppilaat myös kokivat, että koulusta löytyy paljon kavereita. Näiden 
merkitys oli oppilaille suuri: ”Parasta koulussa on ystävät” ”Yksin olisi tylsä opetella 
asioita”. Oppilaat olivat myös motivoituneita opiskeluun ja koulunkäymisestä 
pidettiin.

Keskustelussa yhteisöllisyys miellettiin merkitykselliseksi asiaksi ja erityisesti 
kaverien merkitys korostui:  yksin olisi tylsä opiskella. Kavereilta voi kysyä neuvoa ja 
ryhmätyöt ovat mukavia. Yhteisöllisyys on tärkeä osa laajentunutta oppimiskäsitystä 
ja myös opetushallitus on listannut yhteisöllisyyden hyvinvointia lisääväksi tekijäksi. 
Yhteisö on tärkeä osa oppimista ja sen tuki on tärkeä. Yhteisöllisyyden merkitys 
huomattiin  jo 1950-luvulla tekemällä havaintoja ”toveristumisen” luomista 
voimavaroista luokissa. Hoikkalan mukaan koulunkäynnin sosiaalinen ulottuvuus 
kuitenkin sivuutetaan varsin useasti. (Tommi Hoikkala ja Petri Paju, 2013, Apina 
pulpetissa) Lisäksi pienessä koulussa kaikki ovat kaikkien kavereita ja sekä isot 
että pienet toimivat yhdessä.
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8.21 Mitä asioita hyvän koulun suunnitelmassa pitäisi olla?

Seuraavaksi oppilaat jakautuivat 3- tai 4-hengen ryhmiin, joissa he saivat keskustella 
aiheesta ”millaisia asioita hyvässä koulussa on” vapaasti ja tehdä halutessaan 
muistiinpanoja piirtämällä tai kirjoittamalla. Kaikki ryhmät lähestyivät tehtävää 
ajatuskartan muodossa. Tehtävän päätteeksi ryhmät kertoivat mietteistään, 
aamupäiväryhmän mielestä hyvässä koulussa tulisi olla ”eläimiä, ystäviä, liikuntasali, 
kasvihuone, pitempiä välitunteja, enemmän vapaa-aikaa, piha, enemmän 
yökouluja, tramppa (trampoliini), liikuntaa, urheilupäiviä ja retkiä, tabletit ja 
isompia oppilaita” (kuvat 52-55). Ystävät mainittiin useaan kertaan, samoin kuin 
liikuntasali. Eläimiä toivottiin, jotta niiitä voitaisiin hoitaa. Isommilla oppilailla 
osallistujat tarkoittivat vanhempia oppilaita, sillä tällä hetkellä 5-luokkalaiset ovat 
ylin luokka-aste koulussa. Erityisesti tyttöjä huoletti, että heidän aikansa koulussa 
tulee pian päättymään ja he toivoivat kouluun myös ”kutosia ja seiskoja”.  Lisäksi 
oppilaat kertoivat ettei hyvässä koulussa ole kiusaamista eikä monisteita. Myös 
oppiaineita kommentoitiin: ”Enkkua enemmän, matikkaa vähemmän. Kuvista 
enemmän.” 

Iltapäiväryhmän mielestä hyvästä koulusta löytyy ”ystäviä, luokkia, liikuntaa, kirjoja, 
musiikkia, matikkaa, ulkoilua, tapahtumia, pihaleikkejä, pulpetteja, makkaraa, 
kahvikone, leikkejä, seiniä, ikkunoita ja ovia, hevosia, katto, kirjasto, piano, hanoja, 
vessoja, lintuja, pelaamista, liitutaulu, kumeja, kyniä ja naurua” (kuvat 52-55). 
Samoin kuin aamupäiväryhmässä, ystävät mainittiin useasti. Samoin useasti 
mainittiin liikunta ja ikkunat. Lisäksi osallistujat esittivät, että hyvän koulun tulee 
olla rauhallinen. .

Suurelle osalle oppilaista koulu oli konkreettisia asioita ja esineitä, toiset käsittelivät 
asiaa adjektiivien kautta. Ystävät ja liikunta nousivat hyvän koulun useimmin 
mainituiksi asioiksi ja tärkeää oli, että koulussa on naurua. 

Kuvat 52-54 Ryhmätöiden muistiinpanoja
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8.22 Koulutilojen luonne: hyvä koulu

Ryhmätyön jälkeen oppilaat jatkoivat työskentelyä itsenäiseksi. Tehtävänä oli 
piirtää kyniä ja värejä apuna käyttäen piirustus aiheesta “hyvä koulu”.

Piirtämisen jälkeen oppilaat esittelivät piirustuksensa. Kuvista on nähtävissä oman 
koulun arkkitehtuurin vaikutus ja erilaisten aktiviteettien korostuminen.

Kuvia selostaessaan aamupäiväryhmän oppilaat mainitsivat seuraavia asioita: 

 - vesiliukumäki ja uima-allas 
 - ulkotilaa
 - luokkia, ruokala, seinät
 - iso kirjasto: paljon lehtiä, kirjoja ja kaikkea
 - liikuntasali
 - köksänluokka
 - uimahalli
 - iso puu, jossa kiipeillä
 - oraakkeli
 - kavereita
 - tilaa tekemiselle
 - eläimiä joita hoitaa
 - trampoliini
 - puita
 - kiikkuja
 - kello
 - kukkia
 - liukumäki ja jalkapallokenttä
 

Kuva 55 Hyvässä koulussa on iso puu, jossa kiipeillä

Kuva 56 Hyvässä koulussa on kavereita, tilaa tekemiselle, trampoliini ja uima-allas



��

Kuva 57 Arkkitehtuuri muistuttaa kovasti Rantakylän koulua Kuva 58 Koulussa on eläimiä, joita hoitaa sekä trampoliini Kuva 59 Pohjapiiroksessa on iso kirjasto, jossa on paljon kaikkea

Kuva 60 Tärkeitä elementtejä koulussa ovat luokat, 
liikuntasali ja jalkapallokenttä Kuva 61 Hyvä koulu tarvitsee kiikkuja ja kukkia Kuva 62 Leikkaus hyvästä koulusta, josta löytyy mm.uima-allas 

ja vesiliukumäki sekä liikuntasali

Kuva 63 Hyvä koulu: luokkia, seinät, trampoliini, tikkari Kuva 64 Hyvä koulu: kavereita, kiikkuja, trampoliini Kuva 65 Hyvässä koulussa olisi uima-allas ja liukumäki
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Iltapäiväryhmän selostuksissa tulivat ilmi seuraavat asiat:
 - ulkoiluvälineet 
 - metsä
 - katos
 - puutarha, iso, mukavia ja ystävällisiä opettajia 
 - leikkitavaroita
 - wc, kirjasto (useasti mainittu), ruokala 
 - kello
 - ystäviä, 
 - ikkunoita (useasti mainittu) ovia, katoksia 
 - makkaraa (reflektoiva tilanne, työpaja järjestettiin ruokailun jälkeen. 
 Tekijän huomio)
 - kiikku
 - tietokone
 - liikuntaa
 - pinkki  katto 
 - liukumäki (useasti mainittu)
 - raketti katolla
 - minä
 - kiipeilyköynnöksiä
 - juna
 - trampoliini (useasti mainittu)
 - puutarhatonttuja
 - kana
 - lemmikkejä
 - vessat

Kuva 66 Tässä koulussa on raketti katolla, siinä on hissi ja kaksi liukumäkeä sekä piirtäjä itse

Kuva 67 Hyvästä koulusta löytyy puutarha ja 
 sekä mukavia ja ystävällisiä opettajia

Kuva 68 Hyvässä koulussa on isot ikkunat ja
 liukumäki
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Kuva 69 Tärkeitä asioita ovat ulkoiluvälineet ja metsä Kuva 70 Hyvä koulu on sopivan kokoinen Kuva 71 Hyvässä koulussa on ystäviä

Kuva 72 Tästä koulusta saa makkaraa Kuva 73 Koulussa on pinkki katto

Kuva 74 Pohjapiirroksessa sali, jossa paljon liikuntaa Kuva 75. Koulussa tulee olla kello ja ikkunoita Kuva 76 Koulun elementtejä: ikkunoita, ovia ja katoksia
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8.23 Koulutilojen luonne: huono koulu

Ensimmäisen piirustustehtävän jälkeen oppilaat saivat tehtäväkseen piirtää 
huonon koulun. Tämä työ esiteltiin samaan tapaan kuin hyvä koulu, eli oppilaat 
saivat itse kertoa piirrustuksestaan. 
Piirustukset ja selostukset huonoista koulusta kertoivat enemmän kuin edelliset 
piirustukset: tyypillisessä piirustuksessa koulun ikkunat, ovet tai katto on rikki, 
koulu on aidattu ja sen piha on pieni. Lasten selostuksissa esille nousivat myös 
koulunkäyntiin liittyvät seikat kuten liian pitkät koulupäivät, tekemisen puute ja 
erilaiset kiellot. 

Piirrä huono koulu:
aamupäiväryhmäläiset kuvailivat piirustuksiaan seuraavasti:

Kuva 77 Huonossa koulussa on pieni aidattu asfalttipiha eikä ikkunoita

Kuva 78 Koulussa riidellään ja siinä on pieni aidattu piha. 

 - 2-sivuiset kirjat
 - bakteereja
 - sieltä ei pääse pois
 - iso piha, jossa missä ei  
 mitään  tekemistä
 - pelkät seinät
 - liian pieni liikuntasali
 - pelkkiä luokkia ja käytäviä
 - liian iso ruokala
 - hirveän iso koulu
 - betonikoulu
 - ei mitään tekemistä
 - liian pieni koulu minne ei  
 mahdu muuta kuin vain yksi  
 pulpetti
 - pitää olla 5 viikkoa   
 koulussa
 

 - ilkeä opettaja
 - laavaa
 - ei ikkunoita
 - yksi haiseva kivi
 - hometta
 - musta
 - aidat pihan ympärillä
 - pieni piha
 - ei lomia
 - yksivärinen
 - riitoja ja tappelua
 - ikkunat rikki
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Kuva 79 Koulu on liian pieni ja siellä on haiseva kivi Kuva 80 Kaikki on rikki ja opettajat ovat vihaisia Kuva 81 Laava ja kiviä päähän

Kuva 82 Musta koulu, jossa on pieni aidattu piha ja riitoja
Kuva 83 Koulu on rikkinäinen ja siinä on iso piha, jossa ei mitään 
tekemistä

Kuva 84 Huonossa koulussa on pelk-
kiä luokkia ja käytäviä

Kuva 85 Koulssa on rikkinäiset ikkunat ja katto vuotaa Kuva 86 Koulussa on iian iso ruokala, koulu on hirveän iso ja se 
on homeessa Kuva 87 Liikaa luokkia ja käytäviä
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iltapäiväryhmä kuvaili huono koulu -piirustuksiaan seuraavasti:

 - katto rikki (useasti mainittu)
 - vettä sisällä
 - kalterit ikkunoissa
 - matalat vessat
 - vihaiset opettajat
 - huonot vessat
 - korkea ja vino rakennus
 - yksivärinen
 - reikä ikkunassa (useasti mainittu)
 - teipillä korjatut ikkunat
 - huonot opettajat (useasti mainittu)
 - rikkinäiset asiat
 - kaatuva koulu
 - paikatut ikkunat (ei näe läpi)
 - liian pieni ovi
 - liian iso koulu (useasti mainittu)
 - kellari
 - ei vessoja
 - tikkaat
 - ope katolla
 - vain vähän ikkunoita
 - savupiippu
 - ei ulkoiluvälineitä
 - ei retkiä
 - aina pitkiä koulupäiviä
 - likaista
 - homeista
 - muurahaisia
 - ei vessapaperia
 - reikiä
 - huono kohtelu
 - ei tekemistä
 - ei saa mennä pihalle
 - ei välkkiä
 - ei saa ruokaa
 - ruoka on 10 päivää vanhaa

Kuva 88 Huonossa koulussa on kalterit ikkunoissa, ei välkkiä, ekä edes wc-paperia. 
Ruokalassa tarjoillaan vain 10 päivää vanhaa ruokaa.

Kuva 89 Ei ulkovälineitä, suuttuneita opeja Kuva 90 Koulussa on reikiä katossa
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Kuva 91 Huonossa koulussa on vain vähän ikkunoita Kuva 92 Ikkunat on kojattu teipillä Kuva 93 Koulussa on liian pieni ovi

Kuva 94 Koulu on rikkinäinen ja vino Kuva 95 Koulu on liian iso Kuva 96 Rikkinäinen koulu, jonka katolla opettaja on

Kuva 97 Koulussa on vihainen ope Kuva 98 Ikkunat on paikattu niin, ettei niistä näe läpi Kuva 99 Katto vuotaa ja vesi tippuu sisälle
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8.3 Rakennus oppimisen työkaluna 
      - Miten koulussa voisi oppia eri asioita? 

Piirustustehtävien jälkeen pohdittiin, miten koulussa opitaan eri asioita, jonka 
jälkeen työpajaan osallistujat saivat ideoida mieluisia tapoja ja paikkoja oppimiselle. 
Tarkoituksena oli löytää keinoja, miten rakennus voisi tukea oppimista ja toimia 
oppimisen kohteena (eli miten koulurakennus voisi antaa tarjoumia oppilaille). 

Aamupäiväryhmä esitti seuraavia asioita: ”akvaario, eläimiä, avaruuskatto, 
planeettoja, karttaseinä, näytelmiä ja nukketeatteria, lautta-lattia, karttalattia  
ja esiintymislava.” Näistä usein toistuivat planeetat, karttaseinä ja eläimet, joita 
koulussa on aikaisemmin ollutkin. 
Iltapäiväryhmä mainitsi puolestaan seuraavat asiat: ”metsä, musiikkiluokka, 
kirjasto, eskari, historialuokka, museo, piha, tietokone, numerot, lukeminen, 
musiikki, kartta, kynä, kirja, julisteet, karttapallo, piirtäminen ja laulaminen, käsityöt 
ja eläintenhoito”. Näistä metsä, kirjasto, museo ja luonto toistuivat useasti. Ulkona 
luonnossa oppiminen koettiin mieluisaksi tavaksi oppia asioita. Lisäksi mainittiin 
luokka luokassa ja akvaario, jossa on kalatiedot.

Seinät nähtiin potentiaalsina paikkoina kartoille ja katto avaruudelle, lattialle 
keskittiin useita tapoja: sekin voi olla kartta, tai lattia voi olla meri, jossa on 
lauttoja. Lapset pitävät myös esiintymisestä ja esiintymislavat, nukketeatterit ja 
näytteleminen nähtiin myös tapoina oppia uutta. Eräs työpajan osallistuja ehdotti 
myös ”luokkaa luokassa” mikä ilmeisesti tarkoittaa eräänlaista leikkimökkiä, tai 
tässä tapauksessa leikkiluokkaa. Oppimiseen liitettiin myös konkreettiset esineet 
kuten tietokoneet, kirjat, kynät, julisteet ja karttapallo. Myös itse oppimisesta 
toivottiin konkreettista käsillä tekemistä kuten käsitöitä ja eläinten hoitoa. Eräs 
osallistuja ilmoitti, että asiat, joita hän haluaisi tehdä koulussa ovat piirtäminen 
ja laulaminen.  

Kumpikin ryhmä mainitsee eläimet, akvaarion ja karttaan liittyvät asiat oppimisen 
välineinä. Kartta ja planetaaro ideoiden nousemiseen on voinut vaikuttaa työpajan 
alussa näytetty diashow (liite3). Aamupäiväryhmässä ajatukset keskittyvät 
paikkoihin ja asioihin, iltapäiväryhmässä oppimisen tapoihin. Ulkona oppiminen 
(metsä, piha) korostui ja se on nykyiselläänkin yksi koulun käytäntö. 
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8.4 Opetellaanko koulussa ympäristöasioita? Miten koulurakennus voisi 
olla ympäristöystävällisempi? 

Oppimistapojen lisäksi oppilaat pohtivat ympäristöystävällisyyttä ja sitä miten 
sen voisi huomioida koulussa. Kummassakin ryhmässä nousevat esille samat 
asiat: roskien kerääminen, jätteiden lajittelu, valojen sammuttaminen, lämmitys 
ja veden säästäminen. 
 
Roskien kerääminen mainittiin useasti, ja koululla on ollutkin kisoja aiheeseen 
liittyen (mikä luokka kerää eniten roskia) mikä saattanee vaikuttaa tulokseen. 
Jätteiden lajittelu, valojen sammuttaminen (” sammutetaan valot, kun ei tarvita”) 
ja veden säästäminen lienevät koulusta ja kotoa opittuja asioita. Lisäksi ehdotettiin 
lämmityksessa säästämistä ja vaatteiden lisäämistä. Rantakylän koulu on saanut, 
kuten mainittua, keväällä 2004 Suomen Ympäristöseuran Vihreän lipun ja 
ympäristökasvatus on osa koulun arkipäivää. 

8.5 Työpajan 3 päätelmät

Oppilaat mielsivät oman koulunsa hyväksi kouluksi, puutteeksi nähtiin ainoastaan 
liikuntasalin pienuus ja kotitalousluokan, oppilaan ilmaisun mukaan ”köksän” ja 
kemian tilojen puuttuminen.  Hyvässä koulussa on oppilaiden mielestä iso piha, 
paljon ystäviä, luokkia tai tiloja eri toimintoihin ja paljon aktiviteetteja. Hyvä koulu 
on siis rikas ympäristö, joka tarjoaa paljon affordansseja. Huono koulu puolestaan 
on rikkinäinen, siellä on hometta tai siellä haisee, siellä on kaikki kiellettyä, opettajat 
ovat vihaisia ja koulussa on huono ilmapiiri, eikä siellä ole mitään tekemistä. Huono 
koulu on myös joko liian pieni tai liian suuri ja sen piha on aidattu. 

Tulokset osoittavat kiinnostavasti kuinka suuri merkitys ympäristöllä on koululaisille 
samoin kuin rakennuksen kunnossapidolla. Koululaiset eivät vaadi paljoa, mutta 
likaiset lattiat tai hilseilevät ikkunankarmit kertovat asioiden laiminlyönnistä. Lapset 
kiinnittävät paljon huomiota yksityiskohtiin ja kunnossapito kertoo välittämisestä. 
Oppilaat itse välittävät ympäristöstään ja kouluvisiittieni perusteella vaikutti 
siltä, että järkän tehtävä oli haluttu. Välituntijärjestäjän (järkkä) tehtäviin kuuluu 
luokkahuoneen tuulettaminen, taulun pyyhkiminen ja luokan siistiminen välitunnin 
aikana. Toki välttämättä kyse ei ole pelkästään opiskelutilasta välittäminen, vaan 
taustalla vaikuttavat erilaiset tekijät kuten valta (luokkahuoneen valtias välitunnin 
ajan) ja vallitseva säätila (aina sateella ei ole mukava mennä ulos). Myös luonnosta 
välitetään ja sitä suojellaan eri tavoin ottamalla huomioon koulussa ja kotona 
opitut niksit ympäristöystävällisyyteen.

On kuitenkin huomioitava, että lasten sopeutuvuus ympäristöönsä vaikuttaa 
hyvinä ja huonoina koettuihin asioihin ja eri oppimistapojen miettiminen oli 
oppilaille haasteellista. 
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9. OPETTAJIEN KESKUSTELUTILAISUUS: Tulevaisuuden tilatarpeet

9.1 Jatkuva muutos

Viimeisen työpajan tavoite oli tulevaisuuden tilatarpeiden kartoittaminen.  
Työpajaan osallistuivat Rantakylän koulun opettajat ja kaikki koulun kolme opettajaa 
kertoivat mietteitään. Työpaja toteutettiin Rantakylän koululla 27.2.1014. Työpajan 
taustana käytettiin diashowta (liite 4).

Ensin työpajassa keskusteltiin muutoksesta. Koulumaailmassa muutos on jatkuvaa: 
sekä työ että työvälineet muuttuvat. Opettajien mukaan tämä ei kuitenkaan muuta 
opetuksen perussisältöä, kyse on enemmän vain välineiden kehittymisestä. “...mutta 
perussisältö pysyy samana: kaasulampuista hehkulamppuihin ja niin edespäin.” 
Koulu nähdään kestävänä instituutiona, jossa perustaitojen opetteleminen säilyy: 
“Lukeminen, kirjoittaminen, matikka, historia - perusasiat säilyvät. Teknologiasta ei 
ole yleishyötyä, se on pelkästään erilainen väline tietojen oppimiseen. Teknologian 
murroksessa vuorovaikutus säilyy. “ Yhteisöllisyys nähtiin siis tärkeänä osana 
tulevaisuuden koulua ja teknologian merkitys on pelkästään toimia renkinä. 

Muutoksesta siirryimme kysymyksen “Tulisiko koulurakennuksen muuttua?”. 
Opettaja koki kysymyksen epärelevantiksi: “Ympäristö on tärkeämpi kuin rakennus”. 
Vastaus on mielenkiintoinen, ja on samassa linjassa tulevaisuuden koulu -
tutkimusten kanssa, jotka ennakoivat koulurakennuksen merkityksen häipymistä.  
Opettajat ovat sopeutuneet kyläkoulumaailmaan, eivätkä he kokeneet rakennusta 
relevanttina tekijänä: koulu joustaa tilanteiden mukaan. 

Joustavuus tuli esille myös kysymyksen “Mitkä ovat tärkeimmät asiat, jotka 
tulisi koulusuunnittelussa ottaa huomioon?” kanssa. Lisäksi mainittiin lasten 
uteliaisuuden hyödyntäminen.

Seuraavaksi selvitimme suunnittelun merkitystä toiminnan kannalta. Keskustelun 
pohjana toimivat kysymykset “Mitkä tilaratkaisut tukevat / rajoittavat toimintaa?” 
ja “Tukeeko fyysinen ympäristö koulun toiminta-ajatusta?” Koulun joustavan 
toiminnallisuuden nähtiin tukevan lasten uteliaisuuden hyödyntämistä. Myöskin 
se, että koulu on pieni, nähtiin positiivisena asiana. Opettajat työskentelevät 
mieluummin pienessä kuin suuressa koulussa. Pieni koulu on joustava, iso 
kankea: “Rantakylän koulu toimii paremmin kuin Kaakkurin koulu, jossa pysytään 
luokkahuoneissa eikä käytävään ole lupaa mennä. Pieni on joustavampi. Isommissa 
työskentely on kankeampaa kun on niin paljon muuttujia.” Vastaus muistuttaa 
Reevesin (2010) Pieni on parempi- tutkimuksessa saatuja tuloksia, joissa 
opetustulosten katsottioin olevan parempia npienessä kuin suuressa koulussa. Yksi 
tekijä on koulun joustavuus. Myös yhteisöllisyys ja aktiivisuus nousivat keskustelussa 
esiin: “Massiivisuus on negatiivista. Pienet koulut ovat aktiivisia. Mutta sitten on 
tietysti kustannuskysymykset” Pienten koulujen oppilaskohtainen kustannusmäärä 
on suurempi suuriin opetusyksiköihin verrattuna, mutta opettajien mielessä 
laskentatapoja on monia, eivätkä nykyiset laskelmat ota kaikkea huomioon. 
Tähän on päätynyt myös Korpinen (2010). “Ihmiset vastaan politiikka?” totesikin 
opettaja. 

Kyläkoulut ovat olleet kautta historian yhteisöjen keskuksia ja opettajan rooli on ollut 
osallistua kylän toimintaan. Vielä tänä päivänä opettajat ovat aktiivisesti mukana 
kylän toiminnassa, mikä valitettavasti tarkoittaa monesti koulun puolustamista 
pienten koulujen lakkauttamispaineen alla. Opettajat ovat hyvin sitoutuneita 
työhönsä ja kouluunsa. Koulu koetaan omana ja sen puolesta ollaan valmiita 
taistelemaan. 
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9.2 Toiminnalisuus ja tilat

Lopuksi opettajat analysoivat omaa työskentely-ympäristöään. Kysymykseen 
”Mikä paikka nykyisessä työskentely- ympäristössäsi toimii parhaiten, miksi?” 
Opettaja vastasi ”Piha on numero uno. Kunniamaininnat, Vihreä lippu  ja muut 
ovat ylpeyden aihe. Piha toimii loistavasti. Myös luokat ovat hyviä ja valoisia, 
erityisesti meidän luokassa oleva nurkkaikkuna tuo paljon valoa.” 

Kysymykseen ”Mitä toimintoja tämä koulurakennus rajoittaa, miten?” opettajat 
totesivat käsityötilojen olevan puutteellisia. Lisäksi liikuntasali on pieni ja matala, 
joten se rajoittaa toimintamahdollisuuksia. Yksi opettaja haaveili laajennuksesta, 
johon voitaisiin sijoittaa uusi liikuntasali. Lisäksi opettajat kommentoivat 
rakennuksen kuntoa ja varusteita: ”Tilojen ilme on nuhruinen, ylläpito ei ole 
ennakoivaa. Ei kylläkään mitään varsinaisia vikoja.”  ”Videotykkiä kaivataan, 
mutta toimeen tullaan tälläkin ja kouluun ollaan tyytyväisiä.”.  

Samoin kuin oppilaiden, myös opettajien vastauksista on nähtävissä sopeutuneisuus 
ja vaatimattomuus: paljoa ei tarvittaisi, mutta mitään ei uskalleta pyytää, kun 
koko koulun kohtalo on epäselvä. Oppilaiden tapaan myös opettajat viihtyvät 
ympäristössä ja pihan merkitys korostui myös tässä työpajassa. 
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10. ANALYYSI JA POHDINTA

Yhteisiä kategorioita eli eri työpajoista nousseita teemoja ja aiheita ovat piha, 
ulkotila, lasten omistajuus, toiminnallisuus ja asioiden kunto kuten rikkinäisyys. 
Piha ja ulkotila ylipäätään koettiin tärkeäksi ympäristöksi, jopa tärkeämmäksi 
kuin itse koulurakennus. Toiminnallisuus ja joustavuus nähtiin keskeisinä hyvän 
koulun piirteinä. 

Kytän mukaan lapsiystävällinen ympäristö tarjoaa mahdollisuuden itsenäiseen 
liikkumiseen ja mahdollisuuden aktualisoida tarjoumia (affordance). (Kyttä 2003) 
Pienessä kyläkoulussa nämä periaatteet toteutuvat erinomaisesti. Koulumatkat 
on mahdollista kulkea itsenäisesti koulun sijaitessa turvallisen välimatkan päässä. 
Rantakylän koulun piha tarjoaa oppilaille eri tarjoumia (affordances). Ne vastaavat 
oppilaan ruumiillisia ominaisuuksia, funktionaalisia vaatimuksia meneillä olevan 
aktiviteetin ja aikeiden mukaan. Tähän vaikuttavat myös kulttuuriset ja sosiaaliset 
tekijät. Paikka muodostaa sosiaalisen ja fyysisen systeemin, jossa toimintaa 
rajoittavat normit, säännöt ja käytännöt. Aitoja ei tarvita, kun säännöillä on 
sovittu koulualueen rajoista. Mitään toimintaa ei ole myöskään ole kielletty, 
vaan periaatteena on, että kaikkea voidaan tehdä, jos säännöistä on mahdollista 
sopia.

Ulkotila nähtiin tärkeänä oppimisen paikkana. Koulun alue mahdollistaa monenlaista 
toimintaa kun itse koulurakennus rajoittaa sitä. Tätä ei kuitenkaan koettu vahvasti 
näin, sillä toimintoja on totuttu soveltamaan tilojen sallimissa puitteissa. Kuitenkin 
liikuntasali nähtiin toiminnan kannalta liian matalana. 

Paikat, jotka herättivät lapsissa voimakkaita tunteita, olivat usein rikkaita 
toiminnallisia mahdollisuuksia tarjoavia paikkoja. Nämä olivat usein myös ei-
suunniteltuja ja niissä näkyi lasten omistajuus. Tällaisia paikkoja olivat 

esimerkiksi lähimetsän paikat sekä käytävien sopukat. Paikat, joissa toiminnallinen 
aktiivisuus oli estynyt, koettiin epämieluisina kuten pihan vaijerikeinu, joka oli 
poissa toiminnasta, sekä sisätilojen entinen karkkikioski, joka toimi varastona.

Pienessä koulussa kaikki tuntevat toisensa ja oppilaat leikkivät keskenään ikään 
katsomatta. Ilmapiiri eroaa suurkoulusta aktiivisella toiminnallaan: asioita on 
totuttu hoitamaan talkoilla ja yhteishenki on hyvä. Olisikin  mielenkiintoista 
pitää vatsaavanlaisia työpajoja suuressa koulussa ja verrata niiden lopputulemaa 
pienen koulun tuloksiin. Pieni koulu on myös joustava ja oppilaat saavat vapaasti 
valita oppimisympäristönsä: opetus ei ole rajoitettu luokkiin, vaan myös käytävät, 
portaat ja muut tilat toimivat opetuskäytössä. 50-luvun sokkeloinen, mutta valoisa 
koulurakennus tarjoaa monelaisia paikkoja ja sopukoita oppimiselle.

Limingan kunnassa on meneillään tällä hetkellä kouluverkkoselvitys ja 
lähitulevaisuudessa selviää sivukoulujen tulevaisuus. Yksi ratkaisumalli on palauttaa 
sivukoulujen 6-luokkalaiset Limingan koulukeskuksesta (Linnukan koulu) omiin 
kyläkouluihinsa. Sivukouluilla tämä tietäisi uusia järjestelyjä, mutta olisi toki paljon 
mieluisampi ratkaisu koulun lakkauttamiseen verrattuna. 

Koulurakennuksen kunto on kohtalainen, mutta asiaa kirkastaa hyvä sisäilman 
laatu näinä homeongelmien aikoina. Peruskorjausta tarvitaan. Suunnittelun 
kannalta haasteeksi nousee työpajojen pohjalta lapsilähtöisyys -käsitteen 
määritteleminen: miten lasta olisi kuultava? Osittain tämän takia olen pyrkinyt 
löytämään painotuksia  vastausia ja tiedostamaan yksittäiset mielipiteet tai 
ehdotukset löytääkseni demokraattisen ratkaisun. Myös aikuisen auktoriteettia 
tarvitaan, ellei tulevaisuuden koulua aiota rakentaa karkkipuista. 
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Koulurakennuksen toivotaan säilyvän, eikä siinä nähdä suuria puutteita liikuntasalin 
pienuutta ja pientä varusteiden uusimista lukuunottamatta. 

Työpajojen jälkeen siirrytään varsinaiseen suunnitteluvaiheeseen, jonka 
lähtökohtina ovat edelleen matkan varrella nousseet osallistava suunnittelu, 
lapsiystävällinen ympäristö sekä Rantakylän koulun säilyttäminen ja olemassa 
olevista juurista välittäminen.

Tavoitteikseni suunnitteluvaiheeseen olen asettanut laitosmaisuuden purkamisen 
ja oppimisympäristön laajentamisen. Täällä tarkoitan aktiivista ja virikkeikästä 
oppimisympoäristöä, joka tarjoaa monipuolisia paikkoja ja sopukoita oppimiselle 
ja leikkimiselle. Käytännössä tämä toteutuu jo nykyhetkellä, sillä koulurakennus 
ei edusta laitosarkkitehtuuria ja ympäristö on valmiiksi aktiivinen. Tarkoituksena 
on kuitenkin korostaa ja kehittää tätä teemaa ympäristökoulun näkökulmasta.
Välillisiä tavoitteita ovat koululaisten hyötyliikunnan lisääminen ja istumisen 
vähentäminen sekä itsenäisten koulumatkojen mahdollistaminen.  Tavoitteet ovat 
muokkattuneet työpajojen aikana  käydyn kommunikaation pohjalta. 

11. YHTEENVETO

Rantakylän koululaisten ja opettajien kanssa pidetyt työpajat osoittavat, että 
Rantakylän koulu toimii hyvin, ja että sen opetuskäytännöt ovat itse asiassa 
varsin trendikkäitä, esimerkiksi oppilaiden vapaa liikkuvuus ja ulkotilan käyttö 
sopivat laajentuneen oppimiskäsityksen ajatukseen. Kytän (2003) määrittelemät 
lapsiystävällisen ympäristön periaatteet toteutuvat: koulun rikas ympäristö sisältää 
paljon tarjoumia, joita lapset hyödyntävät leikeissään. Lisäksi koulumatkat on 
mahdollista kulkea itse, mikä on merkityksellistä oppilaan kasvun ja kehityksen 
kannalta. 

Itse koulurakennusta ei nähdä tärkeänä, mikä on yhtenevä käsitys koulurakennuksen 
merkityksen hiipumista ennakoivissa tulevaisuuden tutkimuksissa. Piha on 
oppilaiden ilo ja opettajien ylpeyden aihe: luontoyhteys on tärkeä ja se kuuluu 
jo nykytilanteessa olennaisesti ympäristökoulun toiminta-ajatukseen. Vihreä lippu 
-kulttuurin periaatteita ovat muun muassa lasten ottaminen aktiiviseksi toimijoiksi 
projektien suunnitteluun, yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa ja kestävän 
kehityksen mukainen toiminta osana koulun arkea. Rantakylän koulussa nämä 
periaatteet toteutuvat jo tällä hetkellä, mutta tavoitteena on ennestään korostaa 
ja kehittää ympäristökoulu teemaa.

50-luvun perinteinen koulurakennus toimii hyvin koulun päivittäisessä arjessa ja 
se tarjoaa monipuolisia paikkoja oppimiselle ja tekemiselle. Työpajojen pohjalta 
voidaan sanoa, ettei arkkitehtuurilla itsellään ole kovin suurta merkitystä lasten 
tai opettajien näkökulmasta. Opettajille tärkeää on, että he pystyvät toteuttamaan 
työtään ja opetuskäytäntöjään. Oppilaat näkevät seinien ja ikkunoiden merkityksen, 
mutta arvokkaiksi eri rakennusosat tulevat, kun niitä käytetään esimerkiksi omien 
töiden esittelyyn. Mikäli rakennus, sen osat tai ympäristö on rikkinäinen tai 
sotkuinen, se koetaan epämieluisana. Lapset havannoivat tarkasti ympäristöään ja 
huoltamattomat ovenkarmit kertovat heille välinpitämättömyydestä. Kunnossapito 
on välittämistä. 
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“Every act of creation is first an act of destruction. ”
-Pablo Picasso
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OSA III

SUUNNITELMA
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taloustilanteessa näihin haasteisiin. Keskustelussa nousi esille seuraavia kysymyksiä: 
Kuinka huomioida väestönkasvu ja sen sijoittuminen? Mikä olisi oikea sijainti 
koulurakennukselle, ettei oppilaskuljetuksia tarvita tulevaisuudessa? Se mikä 
nyt näyttää ilmeiseltä, voi jo kymmenen vuoden päästä olla väärä sijainti. Jos 
oppilaskuljetuksiin siirrytään, niin ketä kuljetetaan ja minne? Mikä on sivukoulujen 
elinikä ja kuinka paljon niihin voidaan laittaa oppilaita? (liite 5)

Yhtenä ratkaisumallina väläyteltiin kolmen koulun muodostavaa keskittymää, 
jossa Tupos ja sen yhtenäiskoulu huomioitaisiin osana kouluverkkoa. Toiset kaksi 
koulua olisivat nykyinen kirkonkylän koulukeskus ja uusi isompi koulukeskus. Tämän 
mallin mukaan sivukoulut lakkautettaisiin, sillä kunta ei halua lisätä kiinteistöjen 
lukumäärää. Vaihtoehto on riskialtis, sillä siitä seuraa väistämättä oppilaskuljetuksia 
ja koulun kokoa on vaikea arvioida etukäteen. (liite 5)

Yksinkertaisempana ratkaisuna tilaongelmiin esitettiin esimerkiksi Rantakylän 
kuudesluokkalaisten paluuta omalle koululle, josta heidät on siirretty kirkonkylälle 
pari vuotta sitten. Tällöin ratkaisuun oli päädytty tilanpuutteen vuoksi, mutta nyt 
olisi ehkä aiheellista tarkastella uudelleen sivukoulujen kapasiteettia. Tällaista 
ratkaisua aion myös pohtia tässä diplomityössäni.

Oppilaskohtaiset kustannukset ovat selvityksen mukaan pienissä kouluissa 
suuremmat mitä suurkoulussa, mutta laskelmat eivät ota kaikkea huomioon. 
Sivukoulujen sulkemisesta saatava säästö ei ole pitkäkatseista, sillä oppilaat 
joutuisivat välimatkan takia koulukuljetuksen piiriin. Lapsiystävällisen ympäristön 
kannalta on myös ensisijaisen tärkeää, että lapset pystyisivät kulkemaan 
koulumatkansa itse. (Kyttä 2003)

Koulun lopettamispäätös johtaa monesti kylän kuihtumiseen. Koulujen sijainnilla on 
suuri vaikutus lapsiperheiden muuttopäätökseen, eikä alue tällöin houkuttelisi 

12. JOHDANTO

12.1 Liminka

Liminka on kunnan vision mukaan 15 000 asukkaan dynaaminen kaupungin ja 
maaseudun kohtaamispaikka, jonka avainsanoja ovat viihtyisyys ja turvallisuus. Tällä 
hetkellä Limingassa on vajaa 10 000 asukasta ja ikärakenteeltaan se on Suomen 
nuorimpia. Väestönkasvu on asukaslukuun suhteutettuna suurinta Suomessa. 
Kunnan strategiassa on mainittu muutoshaasteina muun muassa väestön nopea 
kasvu, lasten ja nuorten syrjäytyminen sekä yhteisöllisyyden väheneminen. (liite 
5)

Tällä hetkellä kunnassa toimii neljä koulua: Linnukan alakoulu ja Hannu 
Krankan koulu muodostavan koulukeskuksen, jonka lisäksi Liminkaa palvelee 
kolme sivukoulua: Ketunmaan koulu, Lakeuden koulu sekä Rantakylän koulu. 
Kouluverkkosuunnitelman taustalla onkin juuri väestön kasvusta seuraava 
tilanahtaus: kasvava kunta - kasvava oppilasmäärä. Liminganlahden yhtenäiskoulun 
oppilaaksiottoalueen tilat evät enää riitä. (liite 5)

Limingan kunnanhallitus esitteli oppimisympäristöselvitystä Kouluverkko-
keskustelussa Limingassa 11.2.1014. Selvitystä varten laadituissa kaavioissa 
tulee ilmi oppilasmäärän kehitys vuodesta 2013 vuoteen 2020. Kaaviossa ei ole 
mukana muuttovoitosta aiheutuvaa oppilasmäärän lisäystä. Rantakylän koulun 
kohdalla kasvusta ei voida juurikaan puhua. Tällä hetkellä koulussa toimivat 1-5 
luokat sekä esiopetus ja oppilaita oli vuonna 2013 yhteensä 54. Vuoden 2009 
ennusteessa oppilasmäärän on ennustettu olevan 49. Liminganlahdella kehitys 
on päinvastaista ja vuoden 2013 oppilasmäärän 910 on ennustettu nousevan 
2019 1120 oppilaaseen. (liite 5)

Kasvu painottuu uusille asuinalueille ja tällä hetkellä etelänpuolisessa Limingassa 
Ojanperällä kaivataan korttelikoulua. Kunnan haasteena on vastata haastavassa 
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enää uusia asukkaita. Liminkaa on markkinoitu lapsiystävällisenä kasvupaikkana ja 
paineet odotusten lunastamiseen kasvavat. Suuri osa vanhemmista on muuttanut 
pienelle paikkakunnalle nimenomaan lasten ja pienuuden takia. Pieni nähdään 
inhimillisenä eikä lapsilla haluta erään vanhemman sanoin “harjoittaa karjataloutta” 
laittamalla heidät suuriin laitoksiin. Kunta on myös itse maininnut strategiassaan 
yhteisöllisyyden säilyttämisen ja lasten syrjäytymisen estämisen. Koulututkimuksen 
tulokset puhuvat tällöin pienten koulujen puolesta.

Sen sijaan, että väestöä keskitettäisiin yhä suurempiin yksiköihin, olisiko mahdollista 
vaalia pienuutta? Suomi on asukasmäärältään pieni maa, mutta jostain syystä 
meitä on vaivannut viime aikoina suuruudenhulluus. Oulu on julistanut itsensä 
Pohjois-Skandinavian pääkaupungiksi ja kaupungista kaavaillaan metropolia. 
Milloin tornitaloista on tullut suomalaisten asumisihanne? Onko tavallisen 
asukkaan mielipiteet unohdettu kokonaan? Kuinka moni suomalainen haaveilee 
järvimaiseman sijasta alhaalla avautuvaa kaupunkikattomaisemasta?

Palveluiden karatessa kaupunkeihin ihmiset seuraavat perässä, mikä on johtanut 
uusien asuinalueiden syntymiseen. Mutta onko kyseessä pysyvä tendenssi?  
Vastareaktiona teollistumisen aikaiseen kaupungistumiseen oli nähtävissä tätä 
seuraava maallemuutto.

Limingassa ei ainakaan ole kyse kuihtumisesta ja maaseutu kaupungin kyljessä 
houkuttaa monia. Kytän ja Kaihilan (2006) tutkimuksen mukaan ympäristön 
lapsiystävällisyys oli toiseksi tärkein elinympäristön laatutekijä heti kodin rauhan 
jälkeen. (Kyttä,Kahila,.PehmoGIS elinympäristön koetun laadun kartoittajana. 
2006) Lapsiperheiden hakeutuminen metropolialueita ympäröiviin pienempiin 
kuntiin ei ole vain suomalainen ilmiö vaan tuttu kehityssuunta lähes kaikissa 
Euroopan suurkaupungeissa. Kehyskunnissa voi toteuttaa kohtuuhintaan monen 
lapsiperheen unelman, omakotitalon viihtyisässä ympäristössä. 

Suomalaisten elinympäristöjen lapsiystävällisyys on säilyttämisen ja vaalimisen 
arvoinen asia, Kytän mukaan jopa kilpailuvaltti kaupungeillemme, jotka pian 
joutuvat kilpailemaan osaavan työvoiman saamisessa. “Emme ehkä voi kilpailla 
maailman metropolien kanssa niinkään klubielämän rikkaudella tai museoiden 
määrällä kuin lapsi- ja perheystävällisyydellä.” (Kyttä 2006)

Kysymys onkin väestönkasvun sijoittumisesta: toki uudet asuinalueet kasvavat. 
Kaavoituksella voidaan kuitenkin pitää huoli jo olemassa olevista yhteisöistä ja 
täydentää alueita täydennys- tai hajarakentamisen keinoin. Rantakylä on myös 
suosittua matkailu- ja virkistysaluetta, joten alueen kehittymiselle on olemassa 
potentiaalia.
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12.2 Liikuntapaikkatutkimus

Rantakylä on suosittua virkistysaluetta ja sen käyttöasteesta on tehty tutkimus Pekka 
Tervon (Suomen urheiluopisto) toimesta, joka on selvittänyt opinnäytetyössään 
Limingan kunnan liikuntapaikkojen käyttö, ylläpitokustannukset ja vaikutus 
paikkakunnalla viihtyvyyteen, 2013, Limingan liikuntapaikkojen käyttöä. 
Tutkimuksen laajuus oli 1201 henkilöä ja tutkimuksen kyselyajankohtana asukkaita 
Limingassa oli noin 7000. Kyselyyn ei tullut eläkeläisten eikä ulkopaikkakuntalaisten 
vastauksia johtuen kyselyjen jakelusta koulujen kautta. Kyselyn mukaan Rantakylän 
talviliikuntapaikoilla oli 1186 kävijää ja kesäliikuntapaikoilla kävijöitä vuonna 2006 
oli 1422. Kyselyn mukaan liminkalaisten liikunta painottuu kuntoliikuntaan. Toisaalta 
aktiiviurheilijoiden tarpeet eivät eroa kuntoliikkujien liikuntapaikkatarpeista.
Vastanneista 764 koki liikuntapaikkojen merkityksen asumisviihtyvyyteen joko 
erittäin myönteiseksi tai myönteiseksi. Asumisviihtyvyys on tutkimusten mukaan 
kunnan hyvään imagoon liittyvä päätekijä. Rantakylä oli sekä talvella että kesällä 
Limingan suosituin liikuntapaikka. 

Tutkimuksen jälkeen alue on edelleen kehittynyt ja pyörätien saaminen Lumijoentien 
viereen on parantanut merkittävästi lasten ja nuorten mahdollisuutta siirtyä 
Rantakylän alueelle turvallisesti. Frisbee-golf on tuonut alueelle varovaisesti 
arvioiden 1000-2000 lisäkäyttäjää vuosittain. (Tervo 2013) Alueen talvilajeja ovat 
muun muassa hiihto, luistelu ja mäkihyppy. Viime vuosina ulkopaikkakuntalaiset 
ovat muodostuneet merkittäviksi Rantakylän käyttäjäryhmäksi. Erityisesti frisbee-
golfin harrastajat ovat olleet aktiivisia ja käyttäjien määrä on kasvussa. (Limingan 
Niittomiehet)

Tutkimuksen mukaan Rantakylän virkistysalue on Limingan suosituin liikuntapaikka. 
Myös käyttäjien käyntikerrat jakautuivat tasaisimmin juuri Rantakylän 
virkistysalueelle. Alue myös houkuttelee kävijöitä kylän ulkopuolelta. Virkistysalue 
on merkittävä vetovoimaisuustekijä, ja alueen käytön on ennustettu kasvavan 
entisestään tulevaisuudessa.
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 12.3 Rantakylän koulun tulevaisuuden visiot

Diplomityöni ensimmäisessä osiossa viittasin neljään erilaiseen tulevaisuuden 
skenaarion ja aioin tässä perehtyä paremmin vaihtoehtoon “ympäristöönsä 
hajautunut koulu”, jossa koululla ei ole keskitettyä sijaintia, vaan se on soluttautunut 
alueen yritysten, liikuntapaikkojen, kirjastojen jne. yhteyteen. Hajautunut koulu 
käyttää alueen omia resursseja koulutuksellisiin tavoitteisiin.

Työpajoissa selvisi, että koulun vahvuus on sen iso ja mieluisa piha, joka 
mahdollistaa tarjoumien aktualisoimisen. Lisäksi lapsiystävällinen ympäristö 
tarjoaa mahdollisuuden itsenäiseen liikkumiseen. Ulkotila nähtiin tärkeänä 
oppimisen paikkana. Koulun alue mahdollistaa monenlaista toimintaa, kun itse 
koulurakennus kärjistetysti ilmaistuna rajoittaa sitä. Oppilaat ovat saaneet myös 
vaikuttaa oppimisympäristöönsä, mikä  lisää omistajuuden tunnetta ja mikä 
sitoo paikkaan. Koulu antaa identiteettiä paitsi alueelle, myös persoonalle eli 
koululaisille ja opettajille.

Kiratekin kuntoarvion mukaan koulu on runkorakenteeltaan ja perustuksiltaan 
hyvässä kunnossa. Sisäilma ongelmia ei ole havaittu toisin kuin esimerkiksi uudessa 
kirkonkylän koulukeskuksessa. Ilmanvaihto- ja tulevaisuudessa lämmitysjärjestelmät 
tarvitsevat kunnostusta. Myöskin saniteettitilat ovat kunnostamisen tarpeessa. 

Lähtökohdat koulun säilyttämiselle ovat hyvät. Uskon myös, että koulu toimii 
myös tulevaisuuden oppimisympäristönä. Nuikkisen mukaan (Koulurakennus 
ja hyvinvointi, 2009) hyvän peruskoulurakennuksen piirteitä ovat: 1:
toimintamahdollisuudet: koulu tukee oppimista sekä työ-ja toimintaprosesseja; 
2: sosiaalinen ympäristö: koulu edistää vuorovaikutuksellisuutta sekä tukee 
yhteisöllisyyttä; 3: psyykkinen ympäristö: koululla on imago ja identiteetti, opettajilla 
ja oppilailla on vaikutusmahdollisuudet ja itsensä toteuttamismahdollisuudet, 
oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja yksilöllisyys toteutuvat; hyvän peruskoulun 
elementtejä ovat myös turvallisuuden tunne, ajankulku ja esteettisyys.

 

Mielestäni periaatteet toteutuvat jo tämänhetkisessä tilanteessa melko hyvin, mutta 
koulun toimintamahdollisuuksiin aion seuraavaksi ehdottaa muutamia parannuksia. 
Lähtökohtana on siis ensisijaisesti koulun säilyttäminen. Kaikki Rantakylän koulun 
oppilaat ja opettajat sekä todennäköisesti myös alueen asukkaat toivovat koulun 
säilymistä. Koulurakennukset toimivat yhä yhteisön muodostajina ja niiden 
perinteinen rooli keskeisenä rakennuksena, jolla on monta roolia, tullee säilymään, 
sillä yhteisöllisille paikoille on tulevaisuudessakin tarvetta. Säilyttämisen lisäksi 
tulen tarkastelemaan koulurakennusta tulevaisuuden oppimisympäristönä: miten 
kyläkoulu voisi vastata muuttuneeseen oppimiskäsitykseen ja oppimisympäristöjen 
laajenemiseen?
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Kuva 100 Karttaan on merkitty Limingan kaikki peruskoulut (karttapohja: Oulun kaupunki, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut)

Rantakylän koulu

Linnukan koulu
ja Hannu Krankan koulu

Ketunmaan koulu

Lakeuden koulu
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Kuva 103. Rantakylän koulu ja monttu. Ilmakuva (Google maps)
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12.5 Oppimisympäristöjen laajeneminen

Tulevaisuudessa monenlaiset oppimisympäristöt (perusjako: fyysinen sosiaalinen, 
virtuaalinen, psyykkinen) sekä niiden eri skenaariot ovat mahdollisia, mutta tässä 
työssäni perehdyn fyysiseen ympäristöön, jossa koulu on hajautunut ympäristöönsä. 
Koululla on keskitetty sijainti, mutta sen lisäksi se on  soluttautunut alueen metsien, 
peltojen, liikuntapaikkojen ja virkistysalueen yhteyteen. Lähestymistapani on 
pedagoginen (ks. s. 27), joustavassa oppimisympäristössä opettaja valitsee 
kulloisenkiin tilanteeseen sopivan oppimisympäristön. Luontokin muodostuu 
oppimisympäristöksi, kun se otetaan pedogogisesti käyttöön.  (Kyttä 2003)

Oppimisympäristöjen (ks. s.24) kokonaisuus muodostaa osan oppilasta 
ympäröivästä oppimaisemasta, kuten kuvat 104 ja 105 osoittavat. Mitä 
elementtejä oppimaisemasta tulisi löytyä, jotta oppiminen voisi tapahtua parhaalla 
mahdollisella tavalla? Oppimisympäristöjen kokonaisuudessa on Markku Langin ja 
Pasi Kurttilan (2013) mukaan huomioitava: 1. Yksittäinen oppija: minkälaisia tiloja 
hän tarvitsee?; 2. Ryhmän tarpeet tilojen suhteen: miten yhdistetään yksilön ja 
ryhmän tarpeet? Miten tieto jaetaan?; 3. Opettajan näkökulma: yksilön ja ryhmän 
lisäksi pedagogiset vaatimukset, jotta hän voi toteuttaa omaa työtään.; 4. Koulun 
taso: pedagoginen yksikkö, yhtenäinen toiminta-ajatus ; 5. Yhteisön taso: miten 
koulu toimii osana yhteisöä?. Nämä tasot ovat osittain suljettuja, osittain avoimia 
seuraavaan tasoon. (Markku Lang ja  Pasi  Kurttila, 2013, Oppimisympäristöjen 
kokonaisuutta rakentamassa)

Arkkitehtuuri toteuttaa muutosta: miten muuttuva oppimiskäsitys (ks. s.24) ja 
oppimisympäristö ilmenevät tulevaisuuden kouluissa? Kuinka huomioida sekä 
oppijan, ryhmän että opettajan tarpeet? Monitoimitaloissa ajatuksena on sisällyttää 
rakennukseen monia toimintoja siten, että rakennus voisi palvella koko yhteisöä. 
Kyläkoulut ovat toimineet alusta asti tällä periaatteella. Rantakylän koulu on 
myös joustava oppimisympäristö, mutta miten ympäristökoulun toimivuutta 
tulevaisuuden oppimisympäristönä voisi parantaa?

oppija

ryhmä

koulu

opettaja

yhteisö

Kuva 104 Oppimisympäristö sisältää oppijan, ryhmän, opettajan, koulun ja yhteisön 
tason. (data: oppimaisema.fi)
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Kuva 105 Oppimaisema syntyy eri oppimisympäristöistä (data:oppimaisema.fi)
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Rantakylän laajentunut oppimisympäristö1:3000 
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oikealla: kartta toiminnoista

TOIMINNOT

1 Pelikenttä

2 Kuntopuisto

3 Uiminen ja vesiseikkailut

4 Mäkihyppy

5 Frisbeegolf

6 Hiihto / lenkkeily

7 Luonnontieto / ulkoilu

8 Puumaja (Tarxanin maja)

9 Kiipeily ja vaijerikeinu

10 Kultturiperintö

11 Kesäteatteri

12  Salakivi

13 Leikkimökkikylä

14 Grillikatos

Viereisellä sivulla olen esittänyt potentiaalisia paikkoja oppimiselle ja muulle 
toiminnalle. Näitä ovat luonnollisesti koulu ja sen piha. Piha tarjoaa työpajojen 
perusteella ainakin seuraavia toimintoja tai paikkoja: Tarzanin maja, leikkimökkikylä, 
kenttä (urheilu), vaijerikiikku, leikkivälineet, köydet, salakivi ja käpykätkö. Koulun 
toimintoja tukee ehdottamani monitoimitalo, joka palvelee myös virkistysaluetta 
kuin alueen koko yhteisöä. Monitoimirakennus mahdollistaa erilaisen sisäliikunnan, 
mutta tarjoaa myös tilat niin kerho- kuin kylätoiminnalle. Suuressa salissa on myös 
mahdollista järjestää yhteisölisiä tapahtumia ja rakennuksessa voidaan järjestää 
myös esimerkiksi erilaisia leirikouluja. 

Monitoimitalolle on mahdollista kulkea ainakin kahtaa eri reittiä pitkin: violetti 
väri viereisellä sivulla kuvastaa ”kulttuurireittiä” ja vihreä ”seikkailupolkua”. 
Kulttuurireitin varrella on mahdollista opiskella maalaisympäristössä, perehtyä 
arkkitehtuurin kautta kulttuuriperintöön ja juuriimme. Kesäteatterilla oppilaat 
pääsevät halutessaan esiintymään ja näyttelemään. Näytelmiä voidaan käyttää 
myös pedagogisiin tarkoituksiin. Olen esittänyt kartassa myös yhteisöllisyyttä 
tukevia paikkoja ja toimintoja, joita ovat esimerkisi leikkimökkikylä ja grillikatos, 
jotka ovat kummatkin itse asiassa toteutettu talkootyöllä. Molemmat paikat 
tarjoavat paikan ja mahdollisuuden sosiaaliselle kanssakäymiselle, mutta eri 
mittakaavassa. Työpajat osoittivat lasten kokevan grillikatoksen ”aikuisten 
paikkana”. Molemmat paikat voivat kuitenkin toimia oppimisympäristöinä tai 
tarjota affordansseja.

Seikkailupolku kiemurtelee metsässä ja opettajat ja oppijat voivat itse löytää 
kokeilemalla polulle sopivan uoman latujen ja polkujen lomasta. Reitti voi toki 
vaihdella tarpeiden ja vuodenaikojen mukaan, ja tarvittaessa voidaan käyttää vaikka 
suksia. Luonto toimii hyvin oppimisympäristönä. Lisäksi olen esittänyt vihreällä 
esimerkkejä liikunnallisista toiminnoista, joita alue tarjoaa. Näitä ovat esimerkiksi 
kenttä, kuntopuisto, Montun lampi, mäkihyppytorni, frisbeegolgrata sekä alueen 
lukuisat hiihtoladut ja kuntopolut. Seikkailullisina paikkoina olen esittänyt Tarzanin 
majan ja pihan kiipelypaikat, mutta käyttäjät keksivät näitä varmasti lisää. 
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Kuva 107 Pelikenttä Kuva 108 Kuntopuisto Kuva 109 Uiminen ja vesiseikkilut Kuva 110 Mäkihyppy

Kuva 111 Mäkihyppy (yle.fi) Kuva 112 Frisbeegolfrata (frisbeegolf.fi) Kuva 113 Hiihtokoulu (Olli Mattila)

Kuva 114 Rantakylän maasto tarjoaa ulkoilumahdollisuuksia Kuva 115 Metsistä löytyy kiipeilypaikkoja Kuva 116 Puumaja Kuva 117 Vaijerikeinu
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Seikkailureitti

Seikkailureitillä on mahdossta esimerkisi tutustua luontoon, perehtyä ympäristötietoon, biologiaan, fysiikkaan, 
kemiaan, kasvioppiin tai eläintietoon, havannoida säätä ja ilmastoa, harrastaa liikuntaa ja tehdä ryhmätöitä. 
Opetuspaikat ja -metodit ovat vapaasti valittavissa. Alue tarjoaa monia liikuntapaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia 
kuten mäkihyppyä, SUP-lautailua, frisbeegolfia, melomista, uintia, hiihtoa, suunnistusta, luistelua ja pelaamista 
sekä sisäliikuntalajeja joogasta sählyyn. Viereisen sivun kuvat 107-117 edustavat esimerkkejä reittiä tukevista 
toiminnoista. Seikkailureitti palvelee myös alueen muita käyttäjiä.

Kulttuurireitti

Kulturireitin varrella on mahdollista oppia esimerkiksi kulttuuria, historiaa, maataloutta, kulttuuriperintöä ja 
yhteisöllisyyttä. Oppimisympäristöinä voivat toimia esimerkiksi kesäteatteri, leikkimökkikylä tai vanha kaivo. 
Opettaja voi valita kulloisenkiin teemaan sopivan ympäristön ja opetusmenetelmän: esimerkiksi kulttuurihistoriaa 
voidaan opetella vaikka piirtämällä vanhoja aittarakennuksia tai harjoittelemalla aiheeseen liittyvää näytelmää 
kesäteatterilla. Kuvat 118-122 antavat vihjettä, millaisia paikkoja reitti voisi tarjota.

Kuva 118 Perinteistä maalaisympäristöä

Kuva 121 Leikkimökkikylä (Rantakylän koulun nettisivut)

Kuva 122 Grillikatos (Rantakylän koulun nettisivut)

Kuva 119 Kesäteatteri Kuva 120 Salakivi 
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13. KORJAUSSUUNNITTELU

13.1 Korjaussuunnitelma

Rantakylän koulu valmistui vuonna 1951 ja edustaa ajalle tyypillistä 
kouluarkjkitehtuuria harjakattoineen ja rapattuine julksivuineen. Kappaleessa 
1.4 (Rantakylän koulu tänään ks. s.22) kuvailtiin rakennuksen olemusta ja kuntoa 
nykypäivänä ja Kiratekin vuonna 2009 laatiman kuntoarvion mukaan rakennus 
on runko-rakenteeltaan ja perustukseltaan hyvässä kunnossa. MSK-ikkunoilla on 
käyttöikää jäljellä; julkisivut, ulko-ovet, ja vesikate ovat tyydyttävässä kunnossa, 
mutta huoltomaalaus ja julkisivuremontti ovat ajankohtaisia. 

Sisäilmaongelmia koululla ei ole, mutta saniteettitilat kaipaavat kunnostamista. 
Rakennuksessa on painovoimainen ilmanvaihto, johon on lisätty huippuimurit 
ja osaan tiloista korvausilmasäleiköt, mikä ei kuntoarvion mukaan vastaa 
nykyvaatimuksia ja luokkahuoneisiin tulisi asentaa koneellinen tuloilmajärjestelmä. 
Kiinteistöllä on oma kattilalaitos, jonka kattila, öljynpoltin ja kiertovesipumput ovat 
vuodelta 1981. Toiminnallista ikää laitteilla on jäljellä, mutta käyttöiän päättyessä 
ehdotan lämmityshuoneen käyttötarkoituksen muuttamista ja lämmityksen 
järjestämistä esimerkiksi CHP-voimalan (Combined Heat and Power) tuottamalla 
energialla.

Tämä voisi olla esimerksiksi konttiin pakattu pienvoimalaitos, joka pystyy 
tuottaamaan  maatilan tai kokonaisen pienasuinalueen vuotuisen sähkön ja lämmön 
tarpeen eli mahdollisesti tarjoamaan koko Rantakylän koulun lähialueelle sähköä. 
Sähkö tuotetaan kaasuttamalla puuhaketta ja prosessin tuottama hukkalämpö 
voidaan hyödyntää esimerkiksi vesikiertoisena lattialämmityksenä, ilmastoinnin 
esilämmityksessä ja käyttöveden lämmityksessä. Volter Omasähkölaitoksen  mukaan 
“Omasähkölaitos sopii erinomaisesti maaseudulle tai taajamaan jossa halutaan 
luoda energiaomavarainen, edullinen ja ympäristöystävällinen ratkaisu”.

Kuva 123 Rantakylän koulun julkisivut ovat paikoin rapistuneet
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Toiminnaltaan rakennuksen käyttötarkoitus on säilynyt ja tilat palvelevat yhä 
hyvin käyttötarkoitustaan. Halli- ja solukouluihin verrattuna koulu on pohjaltaan 
sokkeloinen, mutta toisaalta arkkitehtuuri tarjoaa paikkoja ja sopukoita oppimiseen 
eikä ole laitosmainen. Käytävät eivät ole pelkkiä käytäviä, vaan toimivat esimerkiksi 
oppilaiden töiden näyttelytilana, museoluokkana ja ryhmätyötiloina. Oppilaskäytävä 
on myös leveä ja valoisa. 

Varustetasoltaan koulu on osittain vanhentunut ja vaikka koulusta löytyvät 
nykyaikaiset opetusvälineet, esimerkiksi diaprojektoreita kaivattaisiin 
luokkatiloihin lisää. Toisaalta koulu on joustanut hyvin ja teknologiaa ei nähty 
työpajojen perusteella erityisen merkityksellisenä. Tärkeämpää on yhteisöllisyys 
ja vuorovaikutus. 

Koulun uudistunut tehtävä on tarjota mahdollisuudet monipuolisten työtapojen 
käyttöön ja yhteistyöhön. Rantakylän koulussa toiminta on mahdollistettu luovilla 
ratkaisuilla ja suuri rooli koulun toimivuudessa on ollut koulun koko: pienempi 
koulu on joustavampi opetuskäytännöissä kuin suurkoulu. Opettajat voivat helposti 
valita kulloinkin sopivan opiskeluympäristön, ilman että tällä sekoittaisivat muun 
koulun toimintaa tai häiritsisivät muiden ryhmien mahdollisuuksia.

Pieni kyläkoulu edustaa rakennushistoriaamme, kulttuuriperintöämme ja 
juuriamme. Sen sijaan, että unohtaisimme juuremme ja loisimme pelkästään 
uutta, näen tärkeänä, että säilytämme myös historiaa - etenkin kun se yhä 
palvelee käyttötarkoitustaan ja käyttäjät ovat sitoutuneita koulun toimintaan. 
Monet seikat puhuvat Rantakylän koulun säilyttämisen puolesta, oikeastaan 
kirjallisuuskatsaus ja työpajat ovat osoittaneet, että kyläkoulussa toteutuvat jo 
nykyisellään monet nykypäivän trendit ja tulevaisuuden koulun teemat. Ehdotan 
siis, että lakkauttamisen sijaan koulu säilytetään ja siitä pidetään huolta, jotta 
seuraavatkin sukupolvet voivat opiskella pienessä, mutta rikkaassa Rantakylän

Seuraavaksi esitän konseptitasoisen korjaussuunnitelman, jossa pääpaino 
on 1.kerroksen tilojen osittaisella uudistamisella, siten että wc-tilat uusitaan, 
käyttämättömät saunatilat puretaan, sillä tällä hetkelläne vievät tilaa oppimiselta. 
Vanhentunut lämmityshuone muutetaan sosiaali- ja pukuhuonetiloiksi. Myöskin 
pieni liikuntasali otetaan opetuskäyttöön, jotta Linnukan koulusta palaavilla 
kuudesluokkalaisille löytyisi oma opetustila. Oppilaat saavat korvaavat ja 
ajantasaiset liikuntatilat myöhemmin esitettävästä monitoimitalosta.

Pohjapiirrokset:

- 1 kerros 1:150
- 2 kerros 1:150
- 3.kerros 1:150

Julkisivut:

- Pohjoiseen 1:300
- Etelään 1:300
- Länteen 1:300
- Itään 1:300
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kuvat 124-127: entinen karkkikioski (nyk. varato) muutetaan nukke-
teatteriksi. Uusi ovi toimii näytämönä oppilaseteisen ollessa katsomo.

kuvat 128-129 3: entinen liikuntatila muutetaan opetustilaksi, jotta 
koulusta saadaan täysiasteinen (1-6.lk + esiopetus) 
Liinukasta palaavat 6-luokkalaiset kasvattavat koulun kapasiteettia.

kuva x

Kuva 124 Kuva 125 Kuva 128 (Antti Kettunen)

Kuva 126
Kuva 127

Kuva 129

Kuva 130 WC-tilojen purku

Kuva 131 Ruokasalia laajennetaan, 
samalla uusitaan pinnat, kalusteet 
ja tekstiilit

Kuva 132 Teknisten aineiden tilat 
pintakunnostetaan
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kuvat 140-142 
Oppilaseteinen oli monen 
koululaisen mielestä “kiva 
paikka”sillä siellä oli esillä 
omia töitä. (8)
 
Omistajuuden tunne on tärke-
ää lapsille (Kyttä 2003). 
Seinien toimivuutta näyttely-
pintana jäsennetään deco-
liitutaulumaalilla, mag-
neettimaalauksilla 
ja kiinnityspinnoilla.

Kuva 138 Opetustilat ovat valosia ja värikkäitä; 
niissä näkyvät elämän ja opiskelun jäljet (10)

Kuva 139 Kirjasto toimii myös ryhmätyötilana 
(12)

Kuva 133-134 Museoluokassa kalusteiden uudelleen järjestely (7)

Kuva 135-136 1-luokkalaisten opetustilaa koristavat monenlaiset askartelut sekä satunurkka (9)

Kuva 136 Tällä hetkellä videotykki löytyy vain 
tästä luokasta (11)

Kuva 137 ATK-tila on suosittu oppilaiden 
keskuudessa (13)

Kuva 140

Kuva 141

Kuva 142
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Kuva 143 Elokuvaluokassa varusteiden sekä kalusteiden uusiminen (14) Kuva 144 Luistinvarasto 
vaati korjauksen. Harkit-
tava uutta sijoitusta (15)

Kuvat 145-146 Ullakon palokuormaa kevennetään ja sinne 
rakennetaan planetaario (esim. aurinkokunta oppilastöinä) 
(16)

Kuvat 147-148 Opettajainhuone sekä kahvitila ovat melko hyvässä kunnossa (18)

Kuva 149 Rappukäytävässä pinto-
jen maalaus. Maalaussuunnitelma 
laaditaan arkkitehdin kanssa (17)
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Julkisivu kaakkoon 1:300

Julkisivu lounaaseen 1:300 

13.2 Julkisivuremontti ja ikkunoiden huoltomaalaus

Kiratekin kuntoarvion mukaan Rantakylän julkisivut ovat tyydyttävässä 
kunnossa. Rakennuksen ulkoseinät ovat tiilirakenteiset ja julkisivuissa on 
kolmikerrosrappaus, jonka maalipinta on osittain kulunut, rappauksesta 
on lohkeillut palasia ja muutamassa kohdassa on halkeama. Sokkelit ovat 
pääosin pesubetonia ja pinta on osittain maalattu. Pesubetonilevyissä 
on useita laastipaikkauksia. Koulun päätykatos on puurakenteinen ja sen 
maalipinta on kulunut.

Ehdotan rakennukselle julkisivukorjausta: aluksi julkisivuista tehdään 
kuntotutkimus, jonka mukaan rappaus korjataan . Julkisivut paikkamaalataan 
mikäli tämä on mahdollista.  Myös päätykatos ja ikkunoiden sekä ovien 
puitteet maalataan olemassa olevan värityksen mukaisesti.

Kuntotutkimuksen yhteydessä tarkistetaan vedenpoistojärjestelmät ja 
kallistusten toimivuus ja ehdotetaan mahdollisia toimenpiteitä.

Julkisivu koilliseen1:300

Julkisivu luoteeseen 1:300
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14. MONITOIMITALO

Alue

Opettajat haaveilivat laajennuksesta, johon uusi liikuntasali sijoittuisi. Tämä  oli 
yksi vaihtoehto, mutta laajennus söisi rakastettua piha-aluetta. Ratkaisussani 
pohdin uuden liikuntasalin sijoittamista läheiselle virkistysalueelle, jossa se 
palvelisi myös alueen muita käyttäjiä ja loisi aikaisemmin esittämäni laajentuneen 
oppimisympäristön. Koululta matkaa uudisrakennukselle olisi noin 500 m ja 
siellä pystyttäisiin järjestämään erilaisia tapahtumia. Samalla rakennus toimisi 
pukuhuonetiloina esimerkiksi avantouimareille sekä hiihtäjille. Tiloissa voidaan 
pitää myös kahvilaa, joka palvelee Montulle virkistäytymään tulleita ihmisiä. 
Sali mahdollistaisi monipuoliset vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet (myös 
vähälumisina talvina).

Yhdessä koulurakennuksen kanssa monitoimitalo muodostaa erityisen, laajentuneen 
oppimisympäristön, johon sisältyy paljon luontoa. Monitoimirakennuksen 
pääasiallinen tarkoitus on tarjota Rantakylän koululaisille liikuntaharrastuspaikkoja, 
mutta samalla se kokoaa yhteen koko kylän ja tarjoaa mahdollisuuksia myös 
matkailulle. 

Sijoitin monitoimitalon Montun rantaan, lähelle nykyistä kioskia. Näin 
rakennukset palvelevat toisiaan kioskin toimiessa välinevarastona. Sijainti on 
herkullisesti myös veden äärellä ja rakennuksen muotoilussa on pyritty luomaan 
lapsen mittakaavaa kunnioittava, suojaisa sopukka rannalle. Ikkunat on pyritty 
varjostamaan mahdollisen ylikuumenemisen estämiseksi. Isot ikkunat ovat  
kuitenkin toivottuja hyvän luonnonvalon takia, joka edesauttaa oppimistuloksissa 
ja vähentää keinovalaistuksen tarvetta, mikä puolestaan lisää rakennuksen 
energiatehokkuutta.

Esitän seuraavaksi luonnostasoisen suunnitelman Rantakylän monitoimitaloksi.

- Aluesuunnitelma 1:3000

- Situaatiopiirros 1:500

- Asemapiirros 1:300

 - Pohjapiirros  1. kerros 1:150
                             2. kerros 1:150

- Leikkaukset A-A ja B-B 1:150

- Julkisivut 1:150

- Havainnekuvat

- Kaaviot eri käyttötilanteista: 
 - liikuntatila
 - kerhotila
 - yhdistetty käyttö
 - leirikoulu tilanne
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Leikkaus B-B 1:150

Leikkaus A-A 1:150 
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Julkisivu itään 1:400 ja 1:150 













11�





11�

15. POHDINTA 

Mielestäni kyläkouluilla on mahdollisuuksia tulevaisuudessa, mikäli vain alueet 
pysyvät virkeinä ja houkuttelevat lapsiperheitä jatkossakin. Lapsiystävällisyys on 
pienten paikkakuntien myyntivaltti ja kouluilla on suuri rooli kylien houkuttelevuuden 
ja selviämisen suhteen, joten niihin panostaminen kannattaa. Limingan profiiliin 
sopisi hyvin pienuuden puolesta liputtaminen ja kyläkoulujen säilyttäminen. 

Koulurakennukset edustavat suurta osaa rakennuskannastamme ja 
kaupungistuminen uhkaa jättää kylien pienet koulurakennukset tyhjilleen. Myös 
toisenlaista muuttoliikennettä on havaittavista: lapsiperheet hakeutuvat usein 
metropolialueilta pienempiin ympäryskuntiin, jossa haaveet omakotitalosta 
ja turvallisesta ympäristöstä on helpompi toteuttaa. Esimerkiksi Liminka on 
ikärakenteeltaan Suomen nuorimpia ja nopeiten kasvavia kuntia.

Oppilasmäärien kasvaessa suurkoulut ja koulukeskukset ovat vain yksi ratkaisu 
muiden joukossa, mielestäni hajautettu rakenne sopisi hyvin kyläympäristöön, 
jossa mittakaava on kaupunkeja pienempi. Myös perheet arvostavat inhimillisyyttä 
ja pienuutta ja ottavat nämä asiat huomioon muuttopäätöstä tehdessään. Koulu 
on panostusta tulevaisuuteen. Mikäli pienet paikkakunnat eivät pysty tarjoamaan 
koulupalveluita, perheet muuttavat suurempiin palvelukeskuksiin mikä johtaa 
siihen, että pian suurkouluissa tulee ahdasta. Oppilasmääriä voitaisiin tasata 
säilyttämällä jo olemassa olevat koulurakennuksemme. Tämä olisi myös kestävä 
ja tasa-arvoinen ratkaisu.

Yksi nykyajan tendenssi on koulujen erikoistuminen: tämä tarjoaa mahdollisuuden 
myös kyläkouluille. Esimerkiksi Rantakylän koulu vihreän lipun ansainneena 
edustaa ympäristökoulua ja suunnitelmallani olen halunnut viedä teeman askelta 
pidemmäs. Rantakylän koulun sijainti luonnon läheisyydessä tarjoaa monenlaisia 
paikkoja oppimiselle ja seikkailulle, joiden mahdollisuuksia olen halunnut parantaa 
monitoimitalon muodossa. 

Monitoimitalo myös lisää koko kylän palvelutarjontaa ja täten parantaa Rantakylän 
houkuttelevuutta asuinpaikkana ja matkailukohteena. Kylien selviytymiseksi 
tarvitaan panostuksia näivettymisen sijaan. Rantakylän selviytymisresepti voisi 
olla luonnonläheisessä ympäristöön hajautetussa kyläkoulussa ja vetovoimaisessa 
virkistysalueessa. Alueen kehittäminen onnistuisi myös pienemmillä toimenpiteillä, 
mutta edellä mainituista syistä olen tässä työssäni ottanut vapaudet visioida 
Rantakylään sekä uudis- että korjausrakentamista kyläkoulun säilyttämiseksi ja 
kehittämiseksi.

Tulevaisuuden kyläkoulu tarjoaa monenlaisia paikkoja oppimiselle ja seikkailulle. 
Koulu sijaitsee lähellä oppilaita, jotka voivat kulkea koulumatkat itsenäisesti. Pienen 
kokonsa ansioista koulupäivät ovat joustavia ja oppimisympäristö voidaan valita 
vaikkapa säätilan perusteella. Auringon paistaessa lähdetään retkelle metsään, 
jossa pidetään luonnontietoa ja matematiikka sisältävä oppimistilaisuus. Eväät 
syödään lammen ääressä, jonka jälkeen pelataan erä vilttipalloa. Iltapäivällä 
kokoonnutaan kielikerhoon opiskelemaan englantia, jonka jälkeen oppilaat 
suuntaavat läksyklubiin ja kotiin välipalalle. 

Ympäristö tarjoaa paljon aktiviteetteja ja harrastusmahdollisuuksia. Koulupäivän 
jälkeen luonto tarjoaa monipuolisia virkistysmahdollisuuksia ja monitoimitalossa 
toimivat monet erilaiset kerhot ja urheiluseurat. Silloin tällöin monitoimitiloissa 
järjestetään disko, joka kokoaa yhteen alueen nuoret. 

Rantakylän koulun tulevaisuus on mahdollisuuksia täynnä.
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TYÖPAJA

Millainen paikka koulu on? Millainen on 
tulevaisuuden koulu? Mitä asioita hyvässä
koulussa tulisi olla? Miten koulurakennus voi
tukea oppimista? Miten koulu voisi olla 
ympäristöystävällinen?

1 Tehtävä

Lyhyt ryhmätyö

Pohtikaa 4-5 hengen ryhmissä

MITÄ ASIOITA HYVÄSSÄ KOULUSSA 
PITÄISI OLLA?

Voitte tehdä muistiinpanoja

Esitellään mietteet muille

2 Tehtävä

Piirustustehtäviä:

Piirrä hyvä koulu

Piirrä huono koulu

Kumpaa oma koulusi muistuttaa?

10.8.2014

2

3 Tehtävä

Miten koulussa voisi oppia eri asioita?

Ennen kuin aloitat:
– Mieti mitä omasta koulustasi löytyy

Piirrä ja askartele

10.8.2014

3

3 Tehtävä

Miten koulussa voisi oppia eri asioita?

Ennen kuin aloitat:
– Mieti mitä omasta koulustasi löytyy

– Mitkä ovat hyviä tapoja oppia?

Piirrä tai askartele

4 Tehtävä

Miten koulussa voisi oppia
ympäristöasioita?

Ennen kuin aloitat:
– Mieti miten omassa koulussasi

ollaan ympäristöystävällisiä?

Piirrä, askartele tai kirjoita

LOPUKSI:

Esittele työsi tai 
ajatuksesi muille.

Kiitos!
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Muistio 
11.02.2014 klo 17.30 
Limingan koulu- ja oppimisympäristöselvitystä käsittelevä keskustelutilaisuus  
Limingan lukio, Heikki Sarvela-sali 
 
 
LIMINKA 

Liminka on Suomen voimakkaimmin kasvanut kunta 2000-luvulla. Asukkaita on tällä hetkellä 9535. Kunnan 
ikärakenne on poikkeuksellinen: keski-ikä on hieman päälle 30 vuotta, kun koko maan väestön keski-ikä on 
noin 41 vuotta (vuonna 2010). 

VISIO:  15 000 asukkaan dynaaminen kaupungin ja maaseudun kohtaamispaikkoja. Arvoina 
 viihtyisyys ja turvallisuus. 

Muutoshaasteita:  

 Talouden lasku; Limingan budjetista 40-43% koostuu valtionosuuksista. Näihin tulevat 
 leikkaukset 2015 syöksevät budjetin alijäämäiseksi. Kunnan tavoitteena on pysyä itsenäisenä, 
 mikä tarkoittaa rakennemuutoksia.  

 Toisaalta kasvu tuo omat haasteensa. Limingassa syntyy tällä hetkellä eniten lapsia 
 Suomessa. Tätä myötä oppilasmäärät tulevat kasvamaan. 

 Muutoshaasteisiin on listattu myös muun muassa lasten ja nuorten syrjäytyminen ja 
 yhteisöllisyyden väheneminen. 

 

Kouluverkkoselvitys 

Aikataulu 

1/2014  kunnanhallitus 
11.02.2014  kuntalaisten kuuleminen 
  valmistelu 
4/2014  kunnanhallitus 
5/2014  kunnanvaltuusto 

 
Koulujen nykytilanne 
Koulukeskus: 
 - Linnukan alakoulu 
 - Hannu Krankan koulu 
Sivukoulut: 
 - Ketunmaan koulu 
 - Lakeuden koulu (Ala-Temmeksen alue) 
 - Rantakylän koulu 
 

Oppilasmääräkehitys 
 
Liminka: Kasvava kunta - kasvava oppilasmäärä 
Liminganlahden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueen tilat eivät enää riitä. Vuoteen 2019 ulottuvissa 
ennakointitilastoissa on laskettu oppilasmäärien kasvu olemassa olevien lasten perusteella - 
todellisuudessa kasvu voi olla vielä suurempaa muuttovoiton myötä. Kasvu painottuu uusille asuinalueille 
Ojanperänkankaalle ja Kaarteenahon alueelle; Kaarteenahossa oppilaita on tällä hetkellä 33, vuonna 2019 
jo 61. Ojanperänkankaalla oppilaita on 46, mutta vuonna 2019 148. 
 
Oppilasmäärän kehitys kouluittain: 
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Koulujen sijainti: 

kuva: google maps (www.google.com/maps)  

 

 

kuva: Limingan kunta (www.liminka.fi) 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kari Ylösen mukaan nyt on mietittävä, jatketaanko toimintaa pienillä 
kouluilla vai siirrytäänkö isompiin yksiköihin. 

Yksi vaihtoehto on kolmesta isommasta koulukeskuksesta koostuva malli, jossa mukana olisi myös Tupos. 
Mallin mukaan Limingan alueelle jäisi kolme koulua: Tupoksen ja Liminganlahden yhtenäiskoulut sekä 
pikkukoulut korvaava uusi koulukeskus. 

Ylösen listaamia kysymyksiä ja keskustelunaiheita ovat muun muassa: 

- Miten huomioida väestönkasvu ja sen sijoittuminen? 

- Jos päädytään koulukuljetuksiin, niin mistä minne? 

- Kuinka nykyaikaisia menetelmiä koulurakennukset tarvitsevat? (Sivukoulujen kustannukset) 

- Mitä edellytämme koulurakennukselta? 

- Terveys ja hyvinvointi 

Lisäksi Ylösen mielestä tulisi miettiä, rakennetaanko pysyviä betonimonumentteja vai kevyempää mallia, 
joka antaisi mahdollisuuden siirrellä rakennuksia tarpeiden mukaan. Monissa kunnissa ongelmana on, että 
koulurakennuksia löytyy, mutta ne ovat väärissä paikoissa. Esimerkiksi rakennettaessa Ojanperälle koulu, se 
voisi olla 5-10 vuoden päästä väärässä paikassa ja taas tarvittaisiin koulukuljetuksia.  

Koulukuljetuksia tarvitaan lain mukaan, mikäli 1-2-luokaalaisen koulumatka ylittää 3 kilometriä, 3-6-
luokkalaisilla rajana on 5 kilometriä. 

Kunnanhallituksen jäsen Niina Parpala kysyi, millä perusteella kyläkoulujen 5-6-luokat on siirretty Linnukan 
koululle, missä tilasta alkaa olla pulaa. Tämä myös lisää koulukuljetusten määrää. Aikanaan sivukouluista 
loppui tila kesken ja eskareiden sijaan nähtiin, että vanhemmat oppilaat voisivat kulkea keskuksessa 
koulussa. Nyt voitaisiin selvittää, kuinka paljon sivukouluille mahtuisi oppilaita. Mikäli kyläkoulut saataisiin 
maksimikapasiteettiinsa, Linnukkaan saataisiin lisää tilaa ja samalla kyläkoulujen oppilaskohtaiset 
kustannukset pienenisivät.  

Toisaalta tulee ottaa huomioon sivukoulujen elinikä. Niiden säilyttäminen merkitsisi investointeja joko 
kunnostamisen tai/ja opetusvälineistön modernisoimisen kautta. Koska koulujen lukumäärää ei mielellään 
lisättäisi, vaihtoehtona on kärjistetysti kyläkoulujen säilyttäminen versus uusi koulukeskus.  

 

KESKUSTELUTILAISUUS 

Ketunmaan kyläyhdistyksen puheenjohtaja Raija Suomela ja Ala-Temmeksen kyläyhdistyksen 
puheenjohtaja Pauliina Pakaslahti olivat huolissaan kyläkoulujen kohtalosta. Suomelan mukaan 
sivukoulujen sulkemisella ei syntysi merkittäviä säästöjä, sillä päätös johtaisi kasvaviin 
kuljetuskustannuksiin. Myöskään oppilaskustannuslaskelmissa ei ole otettu huomioon suurkouluissa 
syntyviä syrjäytymisestä ja pahoinvoinnista aiheutuvia kuluja. Pienessä koulussa ongelmat huomataan ja 
niihin puututaan heti.  Lisäksi päätös rikkoisi yhteisön ja olisi pikkukylien kuolema. Koulut toimivat paitsi 
oppilaitoksina myös yhteisöjen keskuksina, ja niiden sulkeminen vaikuttaa radikaalisti kylän 
selviämismahdollisuuksiin. 
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 Pakaslahti on samoilla linjoilla ja ehdottaa Lakeuden koulun selviytymissuunnitelmaksi toiseen 
rakennukseen siirtymistä. Vanhainkotia ollaan siirtämässä kuntakeskukseen ja tältä vapautuvat tilat 
voitaisiin muokata kyläkoululle sopivaksi sen oman rakennuksen tullessa elinikänsä päähän.  

Vanhempien mukaan pieni on inhimillistä. Erään vanhemman mukaan karjataloudessakin arvostetaan 
luomua, ja eläinten hyvinvoinnista ollaan valmiita maksamaan - miksei siis myös lasten. Yksilöllisyys nähtiin 
positiivisena arvona. 

Monet vanhemmat toivoivat uutta koulua Ojanperänkankaalle, koska ovat muuttaneet alueelle siinä 
uskossa, että alueelle rakennetaan kaavanmukainen korttelikoulu. Nyt oppilaat joutuvat kulkemaan 
Linnukan koulussa, jonne tulee matkaa kolme kilometrä. Osa vanhemmista näki matkan liian pitkänä ja 
turvattomana ekaluokkalaiselle.  

Myöskin Linnukan koulun sisäilmasta oltiin huolissaan. 

 

Keskustelun jälkeiset ajatukset: 

Kyläkoulujen säilyttäminen erikoistumisen ja oppilaskapasiteetin maksimoinnin kautta, väliaikainen koulu 
Ojanperänkankaalle? 

Huolestuttavaa, että koulumatkat ovat Limingan kokoisessa kunnassa turvattomia. Jo kaavoituksessa tulisi 
ottaa huomioon kouluunottoalueet ja suunnitella turvallisia kevyenliikenteen verkostoja, jotta oppilaat 
eivät tarvitsisi kuljetusta. Tämä olisi ekologista ja edistäisi hyvinvointia.  
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