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TIIVISTELMÄ  

Tämän diplomityön aiheena on uuden 
monitoimitalon suunnittelu. Aluksi käy-
dään läpi suunnitteluohjeita ja mää-
räyksiä. Lisäksi tutkitaan esimerkkien 
avulla miten monitoimitaloja on nyky-
ään suunniteltu. Kolmas osa pitää sisäl-
lään itse suunnittelutyön. 
 
Koulu- ja päiväkoti suunnittelulta halu-
taan joustavuutta. Rakennustieto Oy:n 
(lyhennettynä RT) suunnitteluohjeistuk-
sissa painotetaan tilojen monikäyttöi-
syyttä, että avoimuutta. Samalla RT-
korteissa kehotetaan huomioimaan las-
ten erilaiset tarpeet ja tilojen toimivuus 
kaikissa tilanteissa. 
 
Arkkitehtuurikilpailuja tarkastelemalla 
nähdään miten eri tavoin uuden ope-
tussuunnitelman tarjoamat haasteet 
voidaan ratkaista. Jätkäsaaren sekä 
Lamminrahkan monitoimitaloissa pai-
notettiin ryhmätyöskentelyä sekä yhtei-
söllisyyttä. Avoimet oppimisympäristöt 
viestivät myös tästä. Iltakäyttöä silmäl-
läpitäen erityisaineiden tilat oli sijoitettu 
molemmissa esimerkeissä helposti saa-
vutettaviin paikkoihin.  
 

Diplomityön suunnitteluosiossa huomi-
oitiin edellä mainittuja asioita. Työssä 
suunniteltiin Kokkolaan, Halkokarin 
asuinalueelle uusi monitoimitalo. Läh-
tötietoina käytettiin tontista tehtyä, avoi-
mesti saatavissa olevaa esiselvitysai-
neistoa. Tämä piti sisällään karkean ti-
laohjelman ja käyttäjien toivomuksia.  
 
Suunniteltu monitoimitalo pitää sisäl-
lään peruskoulun ja päiväkodin. Ylä-
koulun tilojen yhteyteen varattiin tilat 
nuorisotoimelle. Iltakäyttöä ajatellen 
rakennuksessa on lisäksi niitä palvele-
via toimintoja keskeisillä paikoilla. 
 
Lasten mittakaava huomioitiin massoit-
telulla ja julkisivusommitelmilla. Eriväri-
set puujulkisivut ja -rimoitus kuvastavat 
kaislikkoista merenrantaa ja näin tuo-
vat paikan henkeä paremmin esille. 
Keskeisesti sijoitettu rakennus synnyttää 
pihoista ja toiminnoista omia yksiköi-
tään. Näin lapsille muodostuu tuttu ja 
turvallinen paikka kasvaa ja oppia. 
 
Sisätiloissa toteutuvat uuden opetus-
suunnitelman tavoitteet. Tilat ovat tar-
peen mukaan sekä joustavat että eri 
opetustilanteita huomioivat. Lasten on 
helppo löytää itsellensä ominaisin tapa 
leikkiä ja työskennellä. Vierekkäin sijoi-
tetut tilat ja toiminnot tukevat tätä aja-
tusta ja mahdollistavat uudet oppiai-
nerajat ylittävät opetuskokonaisuudet. 



  
 

 
  



 

 

ABSTRACT 

The topic of this thesis is a design of a 
new multi-purpose building. First part 
includes design guidelines and regula-
tions. In addition, examples are used to 
study how multi-purpose buildings are 
currently designed. The third part in-
cludes the design work. 

Flexibility is desired in the design of 
schools and kindergartens. Design 
guidelines emphasize versatility and 
openness of spaces. At the same time, 
it is urged to take into account the dif-
ferent needs of children and the func-
tionality of the facilities in all situations. 

From architectural competitions, it can 
be found how differently these chal-
lenges can be addressed. In the multi-
purpose facilities of Jätkäsaari and 
Lamminrahka, emphasis was placed on 
teamwork and community spirit. Open 
learning environments also communi-
cate this. For evening use, the specialty 
facilities were located in easily accessi-
ble locations in both examples. 

The design part of the thesis sought to 
take into account the above - men-
tioned issues. A new multi-purpose 
building was designed to Halkokari, a 

residential area in the city of Kokkola. 
A preliminary study of the site, made by 
the city, was used as a base for the de-
sign. This included a rough functionality 
program and user preferences. 

The planned multi-purpose building in-
cludes an elementary school and a kin-
dergarten. In connection with the prem-
ises of the upper school, the premises 
were reserved for youth activities. For 
evening use, the building also has func-
tions that serve them in key locations. 

The children's perspective was taken 
into account in the massing of spaces 
and facade composition. The different 
coloured wooden facades and planks 
correspond to the seashore and thus 
brings out the spirit of the area to show. 
The centrally located building creates 
series of yards and functions for each 
user group. In this way, the environment 
becomes intimate and safe place for 
the children to grow and study. 

The indoor facilities are flexible and 
suitable for different teaching situa-
tions. Learning environments enables 
children to find the best way to play and 
study for themselves. Locations of the 
services and features support this idea. 
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JOHDANTO 

Diplomityöni aiheena on uusi monitoi-

mitalo Kokkolaan, Halkokarin asuin-

alueelle. Idea tähän tuli kotiseuturak-

kaudesta sekä tiedosta, että monitoimi-

talosta tulisi olemaan arkkitehtikilpailu 

jonain päivänä. Kohteesta oli hyvät läh-

tötiedot, joskaan ne eivät olleet täydel-

liset. 

 

Työ toimi hyvänä alustana tutustua 

hankkeeseen ja perehtyä monitoimita-

lon suunnitteluun.  

 

Tutkimusongelmana oli luoda alueen 

identiteettiä kasvattava keskus, joka 

olisi myös käytännöllinen. Nykyisellä 

paikalla sijaitseva koulu on tullut tiensä 

päähän ja samalla on avautunut tilai-

suus paikan hengen kohentamiseen. 

Oman haasteensa suunnitteluun antoi-

vat rakennuksen lukuisat toiminnot.  

 

Monitoimitaloon suunniteltiin lähtötie-

tojen perusteellä päiväkoti, peruskoulu 

sekä muuta käyttöä palvelevia toimin-

toja. Iltakäyttö tuli myös huomioida. 

 

Työ koostuu kolmesta osasta. Ensim-

mäisessä käyn lävitse alan kirjallisuutta 

ja internetlähteitä. Kirjoitan päiväkotien 

ja peruskoulujen suunnittelusta sekä 

niissä huomioitavista asioista. Toisessa 

osassa tarkastelen esimerkkien avulla 

miten muut ovat ratkaisseet uuden ope-

tussuunnitelman tarjoamat haasteet. 

Kolmannessa osassa kerron miten olen 

itse ratkaissut kyseiset haasteet. Liit-

teissä on myös esitetty työni piirustus-

planssit. 

 
Kokkolassa 27.4.2020 

Niko Kärjä 
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1 OPPIMISEN TILAT 

Tässä kappaleessa käsitellään oppimi-

sen tiloja päiväkodeista peruskoulun eri 

asteille. Tutkimusaineistona hyödynne-

tään alan internetjulkaisuja sekä perus-

koulun uutta opetussuunnitelmaa. 

Koottua materiaalia käytetään myö-

hemmin suunnittelutyön viitemateriaa-

lina. 

 

 

1.1 Päiväkotisuunnittelu 

Varhaiskasvatuksen tilojen suunnitte-

lussa lähdetään varhaiskasvatuslaista, 

jossa on kirjattu oppimisympäristöistä. 

Käsite on myös käytössä Opetushalli-

tuksen opetussuunnitelmassa. 1 

 

Oppimisympäristöt päiväkodeissa eivät 

ulotu pelkästään sisä- tai ulkotiloihin, 

vaan ne kattavat myös yhteisöt, käytän-

nöt, välineet ja tarvikkeet. Kaikkien näi-

den tarkoituksena on saavuttaa var-

haiskasvatukselle asetetut tavoitteet ja 

tukea lasten terveen itsetunnon, sosiaa-

listen taitojen ja oppimisen kehitystä. 1 

 

Rakennustietosäätiön (lyhennettynä RT) 

päiväkotisuunnittelua koskevassa kor-

tissa ohjeistetaan miten nämä vaati-

mukset voidaan saavuttaa. Tilasuunnit-

teluun vaikuttavat myös varhaiskasva-

tuslaissa määrätyt päiväkotiryhmien ja 

henkilökunta mitoituksen raja-arvot.1 

 

Ryhmien koko vaikuttaa osittain tilojen 

mitoitukseen, mutta RT-ohjeistuksessa 

ei kuitenkaan ole määritelty ryhmätilan 

tarkkaa tilakäsitettä. Kuntakohtaisesti 

tosin voidaan antaa tarkempia tilara-

jauksia. 1 
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Ryhmätila voi olla osa monitilaympäris-

töä, jossa kaikilla toiminnoilla ei ole va-

rattu erillistä huonetta. Näissäkin ti-

loissa tulisi kuitenkin huomioida toimin-

tojen sujuvuus, tilojen joustava käyttö, 

yhteistyö, turvallisuus, terveellisyys, es-

teettömyys, ergonomia, henkilökunnan 

työympäristö ja ekologisuus. Lisäksi pi-

hoilla tulee tarkastella sen käytettä-

vyyttä ja valoisuutta. 1 

 

Se, miten monitilaympäristössä nämä 

kaikki saadaan saavutettua, on jätetty 

avoimeksi. RT-ohjeistuksessa maini-

taan, että pohjaratkaisun tulisi olla sel-

keä ja yleispätevä. Monikäyttöisyyttä 

suositellaan tehtäväksi siirtoseinin ja 

muiden vastaavien keinojen avulla, 

jotta rakennus mahdollistaisi sen elin-

kaaren aikana tapahtuvat muutokset. 

Samalla kuitenkin painotetaan kiintei-

den rakenteiden merkitystä lapsen kehi-

tyksen kannalta. Päiväkoti on paikka, 

jossa lapset viettävät merkittävän osan 

ajastaan ja tästä syystä oman paikan 

merkitystä ei voida väheksyä. Lepo on 

myös olennainen osa päiväkotitoimin-

taa ja siksi ohjeistuksessa mainitaankin, 

että lepotiloja suunniteltaessa tulisi 

huomioida siirtoseinien huono ääne-

neristävyys ja kiinteiden seinien suu-

rempi asborptiopinta-ala. 1, 2 

 

Päiväkodeissa on usein myös tarvetta 

erilaisille toiminnoille ja iltakäytölle. 

Myös vuorohoitoryhmä vaatii oman ti-

lansa. Tätä silmälläpitäen tilasuunnitte-

lussa tulisi ottaa huomioon tilojen yhtä-

aikainen monikäyttöisyys ja kulunval-

vonta. 1 

 

Tilojen (Kuva 1) tulisi olla yleispäteviä, 

jotta ryhmät voivat joustavasti vaihdella 

paikkoja ryhmäkokojen muutoksen tai 

muun syyn takia. Tämä lisää myös nii-

den joustavuutta. RT-kortissa mainitaan 
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lisäksi, että pienten lasten tarve liikkua 

tilojen välillä on vähäistä, kun taas 

isommat lapset voivat jo liikkua va-

paammin ja täten löytää itsellensä omi-

naisimman paikan. Tämä voidaan oh-

jeistuksen mukaan toteuttaa sijoitta-

malla vierekkäisten ryhmätilojen välille 

mm. käytävätilaa, johon ne avautuvat. 

Samalla tulee kuitenkin varata ryhmille 

omat ns. kotipesät lepoa ja vetäytymistä 

varten. Myös omat märkäeteiset ovat 

RT:n mukaan tyypillisiä päiväkodeissa. 
1 

 

Lasten luontaista löytämisen riemua ja 

oppimista varten päiväkotiin tulee si-

joittaa erilaisia toimintoja. Pienissä päi-

väkodeissa nämä voidaan tosin integ-

roida osaksi ryhmätiloja. Tällaisia tiloja 

ovat mm. juhlasali, lasten oma ruokai-

lutila, pienemmät ryhmätilat ja työpa-

jat. 1 

 

 

Kuva 1. Ryhmätilan toiminta-alue 
(Rakennustieto, RT 103083. Päiväkotien 
suunnittelu, 2019) 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 
1
 

RT 103083. Päiväkotien suunnittelu, 2019 

2
 

RT 07-10881. Huoneakustiikka, 2006 
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1.2 Perusopetuksen suunnittelu 

Perusopetuksen suunnittelun tavoitteet 

ja lähtökohdat nojautuvat perusopetus-

lakiin sekä Perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteisiin (POPS 

2014). Näissä on määrätty mm. fyysistä 

oppimisympäristöä koskevista tavoit-

teista. 3 

 

Rakennustietosäätiön (RT) peruskoulua 

koskevissa ohjeistuksissa mainitaan, 

että joustavuus on oppimisympäristöjen 

suunnittelussa keskeisimpiä tavoitteita. 

Tilojen tulee muodostaa pedagogisesti 

monipuolinen ja joustava alusta oppi-

miselle. Oppilaan itseohjautuvuutta tu-

lee tukea ja oppimisen nähdään tapah-

tuvan myös muiden kuin kouluhenkilö-

kunnan toimesta. Rakennuksen tuleekin 

tarjota mahdollisuudet luoviin ratkai-

suihin ja eri näkökulmien tarkasteluun 

oppimisympäristöissä. 3 

Oppimisympäristöt eivät opetussuunni-

telman mukaan pidä sisällän pelkäs-

tään sisätiloja. Myös pihat ja tontin ul-

kopuoliset paikat ovat osa oppimisym-

päristöä. 3 

 

Pihojen suunnittelussa tulee RT-ohjeis-

tuksen mukaan huomioida kuitenkin, 

että ne ovat virkistäytymisen paikkoja 

sekä usein myös lähialueiden liikunta-

paikkoja. Tästä syystä ulkoalueiden on 

tärkeää olla houkuttelevia, jotta ne 

kannustavat vuorovaikutukseen ja op-

pimiseen. Auringonvalon hyödyntämi-

nen tuo toimintoihin joustavuutta sekä 

lisää pihan käytettävyyttä eri vuoden-

aikoina. 3 

 

Ulkoalueiden suunnittelussa keskeistä 

on sisäänkäyntien suunnittelu. Eri sidos-

ryhmien ja iltakäyttäjien kulunvalvonta 
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tulee huomioida. Tämä on lisäksi tur-

vallisuuteen vaikuttava asia. Sisääntuli-

jat on pystyttävä tunnistamaan. 3 

 

Sisäänkäynnit sijoitetaan RT-kortin mu-

kaan lähelle suurryhmän työskentelyti-

loja. Tämä on osa tilakokonaisuus ajat-

telua, jossa eri sidosryhmät muodosta-

vat omia oppisen yksiköitä. Näiden yk-

siköiden ympärille sijoittuvat kaikki tar-

peelliset aputilat, ryhmä- ja hiljaisen-

työskentelyn tilat, wc sekä eteistilat. 3 

 

Eri oppiaineiden väliset oppiainerajat 

ylittävä työskentely tulee mahdollistaa 

tilasuunnittelulla. Yhdisteltävät ja 

eriytettävät tilat tulee myös huomioida. 

Tässä apuna voidaan hyödyntää kalus-

teita, jotka toimivat myös varastoina 

sekä oppilaita että opettajia varten. Es-

teettömyys tulee kuitenkin huomioida 

tässäkin. 3 

 

Rakennustietosäätiö on lisäksi ottanut 

käyttöönsä tilajaottelumallin, jossa tilat 

on ryhmitelty työskentelyluonteen pe-

rusteella. Kohtaamisen tiloissa jaetaan 

tietoa, että työskennellään isommissa 

ryhmissä. Toiminnallisissa tiloissa teh-

dään keskittymistä vaativaa työskente-

lyä ja opettamista. Nämä tilat ovat 

myös RT-ohjeistuksissa merkitty pysy-

vimmiksi, kun taas muita tiloja (Kuva 2) 

voidaan vapaammin sommitella siirret-

tävillä tilajakoratkaisuilla. 4, 3, 2 

 

Ryhmä- ja hiljaisen työskentelyn tilat 

tarvitsevat pienempiä tiloja, jotka tosin 

tarvittaessa voidaan ottaa osaksi suu-

rempia kokonaisuuksia. Hiljaisen työs-

kentelyn kohdalla akustiikka tulee huo-

mioida. Paksut ja huolellisesti tehdyt 

seinäratkaisut eristävät ääntä hyvin. 4, 3, 

2 
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Erityisoppiaineet tarvitsevat lisäksi omia 

tiloja, koska näiden aineiden kalustus 

poikkeaa huomattavasti muista perus-

varusteltujen opetustilojen kalustuk-

sesta ja varustuksesta. Näitä tiloja ovat 

mm. musiikki, kotitalous, käsityöt, ku-

vataide, fysiikka, kemia, maantiede, 

biologia sekä liikunta. Myös kirjastotilat 

ovat RT-kortin mukaan osa oppimisym-

päristöä. Ne toimivat vuorovaikutuksen 

ja itsenäisen oppisen välineenä. 4 

 

 

Kuva 2. Jaettava opetustila. (Rakennustieto, RT 
103081. Perusopetuksen tilat. Tilasuunnittelu, 
2019) 

Ruokailu- sekä aulatilat toimivat myös 

vuorovaikutuksen edistämisen alus-

toina. Toimintojen sijoittaminen vierek-

käin lisää tilojen käyttöä ja jousta-

vuutta. Tässä on tosin huomioitava 

akustisessa suunnittelussa. Keittiötilat ja 

muut vastaavat toiminnot tuottavat pal-

jon ääntä. 3 

 
 

 

________________________________ 
2 RT 07-10881. Huoneakustiikka, 2006 

3 RT 103081, Perusopetuksen tilat, tilasuunnittelu, 2019 

4 RT 103082, Perusopetuksen tilat, sisustussuunnittelu, 2019 
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2 ESIMERKKEJÄ MONITOI-

MITALOISTA 

Tässä luvussa käydään analyyttisesti 

pohtien läpi muutama esimerkki uusim-

mista monitoimitaloista. Ne on valittu 

arkkitehtikilpailujen pohjalta ja edusta-

vat siksi maamme terävintä kärkeä. Lä-

pikäydyt työt löytyvät lähdeluettelossa 

olevista linkeistä. 

2.1 Jätkäsaaren monitoimitalo 

Koulun arkkitehtuuria hallitsee kuutioi-

den leikki. Betoniseen ulkoseinään teh-

dyt aukotukset antavat rakennukselle 

leikkisän olemuksen, mikä toimii hyvin 

vastapainona jäykälle massoittelulle. 

Julkisivua rytmittelevät parvekkeet rik-

kovat osaltaan säännönmukaisuutta ja 

tuovat ulkoasuun leikkisyyttä. Ulkotilat 

tulevat samalla osaksi oppimisympäris-

töjä parvekkeiden ansiosta. Aumakatto 

tuo rakennukseen hieman liikkeen tun-

tua sekä vähentää staattisuutta. Toi-

saalta rakennuksen mittasuhteiden voi-

daan nähdä kasvavan ratkaisun myötä 

merkittävästi.  

 

Rakennuksen sisällä tilat ovat jäsenty-

neet välipohjiin tehtyjen aukkojen ym-

pärille. Vesikattoon tehtyjen kattoikku-

noiden myötä tilat saavat lisää luon-

nonvaloa, jota näin syvärunkoisessa 

ratkaisussa tarvitaankin. Ratkaisu tuo ti-

loihin myös avaruutta ja yhteisöllisyyttä, 

kun eri käyttäjäryhmät voivat nähdä toi-

sensa.  

 

Uusimman opetussuunnitelman mukai-

sesti tiloissa on joustavuutta. Opetus ta-

pahtuu soluissa kiinteiden seinien si-

sällä, mutta ryhmätyöskentelylle on va-
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rattu suuria aulatiloja. Pienemmät ryh-

mätilat ovat yhdistettävissä suurempiin. 

Tilojen iltakäyttöä silmälläpitäen eri-

koisoppiaineiden tiloja on sijoitettu si-

säänkäyntitasoon. 

 

Suuri aulatila toimii monitoimitalon juh-

lasalina sekä rakennuksen keskipis-

teenä. Tila on yläpohjaan asti avonai-

nen ja täten osa kaikkia kerroksia. Sa-

maan yhteyteen suunnittelijat ovat si-

joittaneet näyttämön ja ruokasalin. Osa 

ruokailutilan toiminnoista on jaettavissa 

ryhmätiloiksi, joka lisää tilan käyttöä.  

 

Yhdessä erikoisoppiaineiden kanssa 

juhlasali muodostaa suuren tilaryhmän, 

jonka voidaan nähdä tukevan erilaisia 

tapahtumia joustavasti. Toisaalta akus-

tiikan hallinta saattaa olla haastavaa. 

Tästä syystä tekijät ovat luultavasti si-

joittaneet ryhmätiloja aulatilan ympä-

rille, jotta hiljaisempaa työskentelyä 

vaativat tilat saataisiin sijoitettua taa-

emmas. 

 

Piha-alueella suunnittelijat ovat tehneet 

yhtenäisen teeman ympärille rakentu-

van kokonaisuuden. Idea on varmasti 

virikkeellinen ja leikkiin houkutteleva. 

Valitettavasti rakennus syö tontista suu-

ren osan ja siksi piha-alue on liian 

pieni. Tämän voidaan nähdä vähentä-

vän pihan joustavaa käyttöä ja näin ra-

joittavan sen hyödyntämistä. Rakennus-

massasta olisi tässä mielessä pitänyt 

tehdä tälle tontille pienempi. 

 

Kuva 3. Aulatilat. (Arkkitehtuurikilpailuja, 
Jätkäsaaren peruskoulu, 2016 vol 1) 

________________________________ 
5 SAFA, arkkitehtuurikilpailuja, Jätkänsaaren peruskoulu, 2016 
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2.2 Lamminrahkan koulukeskus 

 

Tampereen ja Kangasalan rajalle suun-

niteltu monitoimitalo edustaa perintei-

sempää lähestymistapaa julkisivujen 

osalta. Rohkea kattomuoto tuo toi-

saalta rakennukseen jännitettä, jota 

myös sakaramainen pohjamassoittelu 

tukee.  Tiilen käyttö ja nauhaikkunat 

antavat ulkomuotoon julkisen raken-

nuksen tuntua, minkä voi nähdä hy-

vänä asiana. Tiili koetaankin usein kes-

tävänä ja näin ollen pitkäikäisempänä 

materiaalina. Säännönmukaisuus osal-

taan rauhoittaa kokijaansa ja täten luo 

turvallisuuden tunteen.  

 

Peruskoulun opetustilat jäsentyvät pää-

osin keskeisesti sijoitettujen ryhmätilo-

jen ympärille, luoden varsin suuria au-

latiloja. Näiden tilojen muuntaminen 

suljetuiksi opetustiloiksi voi olla myö-

hemmin haastavaa. Tällöin ne eivät 

myöskään saa luonnonvaloa, mikä 

osaltaan vähentää tilojen joustavaa 

käyttöä.  

 

Jätkäsaaren monitoimitalon tavoin tek-

nisen työn tilat löytyvät maantasoker-

roksesta. Iltakäyttöä ajatellen tilat ovat 

hyvin tavoitettavissa, mutta yhteistyö 

muiden aineiden kanssa on rajattua.  

 

Päiväkoti rakentuu peruskoulun lailla 

aulatilojen ympärille. Ratkaisu on kiel-

tämättä tehokas, mutta herättää sa-

malla epäilyjä sen toimivuudesta. Päi-

väkotiryhmässä saa olla enintään kol-

melle kasvattajalle eli kasvatus, opetus- 

ja hoitotehtävissä olevalle henkilölle 

mitoitettu määrä lapsia. RT-ohjeistuk-

sessa ei tosin ole määritelty, että voiko 

samassa tilassa olla erillisiä ryhmiä use-
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ampi. 1 Ratkaisu on hyväksytty kilpailu-

raadin toimesta, joten voidaan olettaa 

asian olevan näin. Jokaisella ryhmällä 

on kuitenkin omat lepotilansa. 

 

Päiväkoti ja peruskoulu kohtaavat kes-

keisesti sijoitetussa ruokalassa. Tila toi-

mii rakennuksen kohtaamispaikkana ja 

sinne on myös sijoitettu sekä näyttämö 

että työskentelytiloja. Mielenkiintoinen 

tilasommittelu tekee aulasta virikkeelli-

sen paikan erilaisille tapahtumille. Keit-

tiö- ja huoltotilat sijaitsevat erittäin op-

timaalisesti hallinnon tilojen vieressä.  

 
Kuva 4. Julkisivu. (Kangasalan kaupunki, 2020) 

Pihan käsittely on varsin onnistunut. Sa-

karamainen rakennus pilkkoo eri sidos-

ryhmien toiminnot erilleen ja luo sopi-

van oloisia erillispihoja. Puuston käyttö 

tuo myös suojaa auringolta ja tuulelta. 

Urheilukenttä rajautuu omaksi ympäris-

tökseen luoden iltakäyttöä ajatellen hy-

vät olosuhteet. Risteävää liikennettä ei 

suunnitelmassa voida nähdä syntyvän. 

Huoltoliikenne sijaitsee omassa taskus-

saan liikennereittien vieressä. 

 

________________________________ 
1 RT 103083. Päiväkotien suunnittelu, 2019 

6 Kangasalan kaupunki, 2020 
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3 HALKOKARIN MONITOIMITALO 

Tässä luvussa käsitellään Halkokarin 

monitoimitalon suunnitelmia. Rakennus 

pitää sisällään 10-ryhmäisen päiväko-

din ja 3-jakoisen ala- ja yläkoulun. Li-

säksi yläkoulun tilojen yhteyteen mitoi-

tettiin tilat nuorisotoimelle. Musiikki, 

käsityö ja liikuntatilat suunniteltiin tuke-

maan rakennuksen iltakäyttöä. Aineis-

ton työstämisessä hyödynnettiin alan 

kirjallisuutta ja julkaisuja.  

 

3.1 Alueen historia 

Kokkola on 1620 perustettu noin 

47 000 asukkaan kaupunki Pohjanlah-

den rannalla. Aikoinaan kaupunki sai 

elinkeinonsa tervakaupasta, mistä joh-

tuen kaupungin vaakuna kuvastaa pa-

lavaa tervatynnyriä. Halkokarin alue oli 

aikoinaan merkittävässä osassa tätä 

toimintaa ja siksi vuonna 1854 englan-

tilaiset yrittivät hyökätä sinne Oolannin 

sodan yhteydessä. 7 

 

 

Kuva 5. Ote ortokuvasta. Ympyröitynä nykyinen 
koulu. (Kokkolan kaupunki, 10.1.2020) 
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Kuva 6. Halkokarin nykyinen koulu. © Niko 
Kärjä 

Nykyään Halkokaria hallitsevat 1970–

1980 luvulla rakennetut asuinalueet. 

Rakennukset ovat tiili- ja lautaverhoil-

tuja. Värimaailma on mielikuvaltaan 

tummanpuhuvaa, joita vaihtelevat kat-

tomuodot keventävät. Asuinalueiden 

keskelle (Kuva 5) on sijoitettu nykyinen 

vuosina 1955–1984 rakennettu Halko-

karin koulurakennus.  8 

Kuvassa 6 näkyvä valkoinen koulura-

kennus on esiselvityksen mukaan ra-

kennettu ensimmäisenä. Sitä ovat myö-

hemmin seuranneet tasakattoiset tiilira-

kennukset. Rakennuksilla ei ole sivistys-

lautakunnan mukaan tarvetta suojelulle 

ja 2018 tehdyssä korjausselvityksessä 

on todettu korjausasteen nousseen yli 

100%. Lautakunta esittääkin koulun 

purkamista sekä korvaamista uudella 

rakennuksella, joka palvelisi paremmin 

käyttäjiään ja aluetta.8 

 

3.2 Maastokatselmus 

Tontille tehtiin tämän työn merkeissä 

maastokatselmus. Tontti osoittautui 

varsin tasaiseksi. Liikennettä ei katsel-

muksen hetkellä ollut, mutta esiselvitys-

aineiston perusteella se on ruuhka-ai-

kaan jopa vilkasta 8. Puustoa koh-
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teessa ja sen lähiympäristössä on run-

saasti, joten tarvetta suojella yksittäisiä 

puita ei ole. Havupuiden ansiosta tontti 

on varsin suojaisa. 

 

3.3 Kaavakatsaus 

Tontti rajautuu päistään Halkokarin-

tiehen ja Lasimestarintiehen. Sivuiltaan 

se rajautuu AO- merkittyihin pientalo-

alueisiin. Kerrosluku on rajattu kahteen 

kerrokseen. 

 

Rakennusalueen rajaa ympäröi istutus-

alue, jossa huomattiin maastokatsel-

muksessa olevan runsaasti puustoa. Lii-

kuntakentälle on osoitettu nykyisessä 

kaavassa sijainti tontin eteläpäädyssä, 

jossa se on kaukana runsaasti liiken-

nöidyiltä alueilta. 

 

Nykyinen rakennusoikeus ei ole riittävä, 

mutta esiselvitysaineiston mukaan ton-

tille tulee kaavamuutos hanketta silmäl-

läpitäen 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7. Ote Halkokarin asemakaavasta 

(Kokkolan kaupunki, 10.1.2020) 

 

 

_______________________________ 
7. Kokkolan kaupunki, 2020 

8. Kokkolan sivistyslautakunta, Halkokarin koulun esiselvitys, 2019 
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Kuva 8. Asemapiirustus 
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3.4 Sijoittuminen tontille 

Rakennus on sijoitettu keskeisesti ton-

tille, jotta piha saataisiin monipuolisesti 

hyödynnettyä. Samalla Halkokarille 

luotiin keskipiste johon kaikkia muita 

toimintoja voidaan verrata. 

 

Rakennukselle saavuttaessa kävijä koh-

taa ensimmäisenä suuren päällystetyn 

piha-alueen, joka viestii julkisesta ti-

lasta. Tälle osalle sijoittuvat henkilö-

kunnan-, saatto- ja iltakäyttöliikenteen 

parkkipaikat. Ne ovat ilmansuunnalli-

sesti sijoitettu pohjoiseen, rakennuksen 

varjopuolelle. Muut toiminnot eroteltiin 

omiksi alueiksi, jotta lapsilla olisi omat 

turvalliset paikkansa, jotka he voisivat 

kokea omikseen. Iltakäyttöä ajatellen 

suuret liikuntapaikat sijoitettiin tontin 

reunoille. 

3.4.1 Päiväkodin piha-alue 

Päiväkodin toiminnot sijaitsevat saatto-

liikenteenreitin päässä, kaukana huol-

toliikenteen sisäänkäynnistä. Näin 

huoltajat voivat tuoda lapsensa turval-

lisesti suoraan ryhmätilan ulko-ovelle.  

 

Kuva 9. Päiväkodin piha-alue 

Piha-alue nauttii auringosta pitkin päi-

vää ja näin takaa ulkotoiminnalle hyvät 

edellytykset. RT-ohjeistuksen mukaisesti 
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piha on myös kaukana liikenneväylistä 

ja ilmansaasteista 1. Kevyenliikenteen 

väylä kulkee myös päiväkodin vierestä 

ja tukee näin kaikkien autotonta liikku-

mista. 

 

Päiväkodin yhteydessä sijaitsevat myös 

suuremmat ulkoliikuntapaikat sekä vi-

heralueet, jotka ovat osa ryhmien oppi-

misympäristöjä. Lisäksi päiväkodin käy-

tössä on atrium sisäpiha, jossa lapset 

saavat tutustua puutarhahoidon saloi-

hin.  

 

Kuva 10. Alakoulun piha-alue 

3.4.2 Alakoulun piha-alue 

Alakoulun toiminnot sijoittuvat suojai-

saan paikkaan rakennuksen etäiselle 

julkisivulle. Kulku alakouluun tapahtuu 

kevyenliikenteen reittiä pitkin niin, että 

risteävää liikennettä on mahdollisim-

man vähän. Merkittävä osa pyöräpai-

koituksesta sijaitsee alakoulun yhtey-

dessä, sillä heitä on lukumääräisesti 

eniten.  

 

Piha-alue nauttii auringonvaloa koko 

päivän ja mahdollistaa näin ollen pihan 

iltakäytönkin. Rakennustietosäätiön oh-

jeistuksissa mainitaan, että ulkotilojen 

tulisi olla pedagogisia toimintaympäris-

töjä 3. Tätä silmälläpitäen oppilaiden 

käyttöön sijoitettiin oppiainekohtaisia 

teema-alueita. Ne toimivat osana ala-

koulun oppimisympäristöä sekä lisää-

vät ulkotilojen viihtyvyyttä.  
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Alakoulun käytössä on yläkoulun 

kanssa jaettu suuri atrium sisäpiha, 

jossa voidaan järjestää opetustilanteita 

sekä tehdä pieniä rakennusprojekteja. 

Sisäpiha takaa sen, etteivät oppilaiden 

työt ole alttiita ilkivallalle.  

3.4.3 Yläkoulun piha-alue 

Yläkoulun piha sijoittuu luontevasti 

etelä- ja ilta-auringon suuntaan. Rat-

kaisulla pyrittiin saamaan luonnonva-

loa sekä piha-alueelle että opetustiloi-

hin. Yläkoululaiset ovat pääsääntöisesti 

myöhempään koululla ja siksi haluttiin 

mahdollistaa miellyttävä valaistus kaik-

kina toiminta-aikoina.  

 

Atrium sisäpiha tarjoaa virikkeellisen 

paikan, johon yläkoululaiset voivat itse-

näisesti tulla lämpiminä syys- ja kevät-

päivinä työstämään ryhmätöitä.  

 

Kuva 11. Yläkoulun piha-alue 

 

________________________________ 
1. RT 103083. Päiväkotien suunnittelu, 2019 

3. RT 103081, Perusopetuksen tilat, tilasuunnittelu, 2019 
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3.5 Liikenneratkaisut 

Monitoimitalon pääsisäänkäynti on 

suunnattu Halkokarintielle, joka syöttää 

liikennettä kaupunginosan kahdelle 

pääväylälle. Idästä päin suuntautuva 

liikenne on tulevina vuosina runsasta, 

koska sinne on rakennettu uusia asuin-

alueita. Kaupungin lähtötietoaineis-

tossa onkin merkitty talot, joissa rapor-

tin valmistumisen aikaan on ollut lapsi-

perheitä 8.  

 

Kuvasta 8 huomataan, että tontin lii-

kennejärjestelyt ovat helposti hoidetta-

vissa. Päiväkodin ja alakoulun liikenne 

on ohjattu oikealla puolella olevalle ja-

lankulkureitille. Lisäksi päiväkodille on 

järjestetty oma saattoliikennereitti suo-

raan sisäänkäyntien läheisyyteen. Myös 

saattopysäköinti on huomioitu. Perus-

koulun saattoliikenne on nykyisten tielii-

kennejärjestelyiden johdosta mahdol-

lista järjestää tontin pohjoispuolella. 

Esiselvitysaineistossa tähän on tosin toi-

vottu parannusta kaavoituksessa 8.  

 

Yläkoulun ja nuorisotoimen liikenne on 

osittain moottoroitua, joten tälle on 

myös osoitettu oma paikoitusalue ja lii-

kennöintireitti. Yläkoulun kevytliiken-

nettä on odotettavissa etelästä, jossa 

ovat myös suurimmat pyöräpaikoitus-

alueet.  

 

Pihan iltakäyttöliikenne on suunniteltu 

siten, että se rajautuu tontin reuna-alu-

eille. Samalla se luo monitoimitalon 

ympärille vähemmän julkisemman ti-

lan. Näin ollen ilkivalta ja muu moni-

toimitalon toimintaa häiritsevä asia ra-

jautuu ulommas. 

 

Päähuoltoliikenteen reitti kulkee muun 

henkilökuntaliikenteen reittiä pitkin 

omaan huoltotaskuunsa. Näin risteä-

vää liikennettä saatiin vähennettyä ja 

pihan tehokkuutta kasvatettua. Pää-

huoltoliikenne palvelee keittiötä, sii-

vouspalveluita ja juhlasalin toimintoja. 

Teknisen työn huolto on niin ikään ero-

tettu muista toiminnoista. 

 

_______________________________ 
8. Kokkolan sivistyslautakunta, Halkokarin koulun esiselvitys,2019 
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3.6 Rakenteet 

Monitoimitalon suunnittelussa tähdät-

tiin siihen, että turvallisuus olisi taattu 

kaikissa tilanteissa. Poistumisreitit mi-

toitettiin määräysten mukaisesti ja tilo-

jen materiaalivalinnoissa paloturvalli-

suus on huomioitu. Rakennus kuuluu 

P2-paloluokkaan. 

 

Aulatiloissa automaattinen sammutus-

järjestelmä mahdollistaa runsaan 

puunkäytön sisäpinnoissa. Muualla 

käytetään paloturvallisuussyistä pää-

osin kipsilevyä, mutta vähäinen määrä 

puuta saa olla kuitenkin näkyvillä. 

 

Rakenteet ovat pääosin puuta. Ulos-

käytävinä toimivien porrashuoneiden 

välipohjat sekä ilmanvaihtokonehuo-

neen välipohja on valettu kokonaan 

betonista. Muissa tiloissa välipohjien 

kantavan rakenteen muodostavat palk-

kivahvistetut CLT-elementit, joissa kel-

luvat pintabetonilaatat parantavat 

akustiikkaa. Alapohjat ovat maanvarai-

sia. 

 

Loiviin kattoihin tarkoitettu kumibitumi-

kermi kattaa suurimman osan raken-

nuksesta. Kattoihin ei ole sijoitettu au-

rinkopaneeleita, mutta tarvittaessa sel-

laiset voidaan asentaa. 

 

Aulatilojen päälle on suunniteltu viher-

katto. Tarkoituksena on parantaa ra-

kennuksen ekologisuutta ja samalla hi-

dastaa sadevesien päätymistä kunnalli-

seen verkostoon. 

 

Kuva 12. Välipohjat ja kantavat linjat. 
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Kuva 13. Ilmakuva 

Kuva 14. Leikkaukset 
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3.7 Massoittelu ja ulkomuoto 

Rakennuksen massoittelussa pyrittiin 

selkeään rationaaliseen sommitel-

maan. Keskelle tonttia sijoitettu raken-

nuskompleksi luo ympärilleen koko-

naisvaltaisen tilan ja näin ollen raken-

nuksen jokainen julkisivu on tärkeä.  

 

 

Kuva 15. Näkymä pihalta 

 

 

 

Seinissä tumma pystylaudoitus heijas-

taa ympäristön värimaailmaa, johon 

puurimoitus, värisommitelmat ja poikit-

tain sijoitettu harjakatto tuovat jänni-

tettä. Myös mielikuvat luontoon ja ran-

nikon kasvillisuuteen ovat läsnä.  

 

Lasten mittakaava tulee ilmi rakennuk-

sen horisontaalisessa ja vertikaalisessa 

sommittelussa (Kuva 15). Massoittelun 

porrastuksilla ja ikkunasommitelmilla 

monitoimitaloon tulee kodinomaista 

lämpöä. Virikkeellinen julkisivu on omi-

aan koulumaiseen ympäristöön. 

 

Aidatut piha-alueet ja kasvillisuus 

luovat oppilaille rauhalliset tilat, jotka 

he voivat kokea omikseen. Arviolta 4-

16% oppilaista tarvitsee häiriötöntä 

kasvu- ja oppimisympäristöä ja siksi 

tämä on myös suunnittelussa huomioitu 
1.  

________________________________ 
1
 RT 103083. Päiväkotien suunnittelu, 2019 
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Kuva 16. Julkisivu pohjoiseen. 

Kuva 17. Julkisivu etelään. 

Kuva 19. Julkisivu länteen. 

Kuva 18. Julkisivu itään. 
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Kuva 20. Aulatilat. 

Kuva 21. Kaaviot 
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3.8 Sisätilat 

Sisätilojen suunnittelussa lähtökohtana 

oli Kokkolan kaupungin sivistyslauta-

kunnan esiselvitysraportti 8. Raportissa 

annettiin alustavat tilaryhmien pinta-

alat ja käyttäjien toivomukset tiloille. 

Tarkempia tilakohtaisia pinta-aloja ra-

portissa ei annettu, joten niissä käytet-

tiin omaa harkintaa.  

 

Tilat jäsentyvät keskeisesti sijoitetun 

monikäyttöisen aulatilan ympärille. Si-

säpihoilta kuultava aurinko valaisee ti-

lat pehmeällä valolla ja tuo luonnon 

osaksi oppimisympäristöä.  

 

Hallinto ja keittiö sijoitettiin lähelle 

huoltoyhteyttä, jotta etäisyydet saatiin 

minimoitua. Keittiö on aulatilojen yh-

teydessä, jossa myös ruokailutilat sijait-

sevat. Tila on tarkoitettu monikäyt-

töiseksi ja viereen sijoitettu näyttämö 

tarjoaa mahdollisuuden järjestää erilai-

sia tilaisuuksia joustavasti. Suurempia 

tilaisuuksia varten liikuntasali voidaan 

muuntaa juhlasalikäyttöön.  

 

Näyttämön yhteyteen tulevat musiikin ja 

auditorion tilat. Nämä ovat myös ilta-

käyttöisiä tiloja, joten rakennusta voi-

daan hyödyntää myös opetuksen ulko-

puolisina aikoina. 

 

Opetustilat löytyvät aulatilan molem-

milta puolilta. Ala- ja yläkoululla on 

omat sisäänkäyntinsä ja luokkatilansa. 

Osa luokkatiloista on myös muunnelta-

vissa suuriksi opetussoluiksi. Akustisista 

syistä kaikkia tiloja ei ole järkevää 

tehdä muunneltaviksi. Liukuovet ja vas-

taavat järjestelmät eivät ole järkeviä, 

kun tavoitellaan ääneneristävyyttä 1.  
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Pehmeän käsityön- ja teknisentyöntilat 

sijoittuvat ala- ja yläkoulun väliin. Rat-

kaisulla saatiin lisättyä tilojen käyttöä ja 

joustavuutta. Iltakäyttöä varten tiloihin 

on pääsy yläkoulun puoleiselta sisään-

käynniltä. 

 

Päiväkoti sijoittuu alakoulun kanssa 

eteläiselle julkisivulle. Tilat saavat run-

saasti valoa ja ryhmätilojen muodosta-

misessa on huomioitu pienempien las-

ten tarve levolle. Isoimpien lasten ryh-

mätilat ovat osittain muunneltavia ja 

näin ollen joustavampia. Työpajat ja 

muut tilat antavat lapsille mahdollisuu-

den vetäytyä pienempiin ryhmiin. 

 

Tilaryhmien väliin sijoitettiin vehreitä si-

säpiha-alueita.  Ne tuovat syvälle ra-

kennukseen samalla valoa ja lämpöä. 

Teemoiltaan erilaiset pihat toimivat 

myös virikkeellisinä ja pedagogisina 

alustoina opetustilanteissa. Opetushal-

lituksen ohjeistuksen mukaan ulkotilat 

ovat myös osa oppimisympäristöä3.  

 

Iltakäyttöä varten tilojen sommittelussa 

pyrittiin siihen, että ne olisivat helposti 

saavutettavissa ja näin tilojen risteävää 

liikennettä olisi mahdollisimman vä-

hän. Tämä osaltaan lisää rakennuksen 

monikäyttöisyyttä ja toimivuutta. 

 

 

 

 

 

________________________________ 
1. RT 103083. Päiväkotien suunnittelu, 2019 

2. RT 07-10881. Huoneakustiikka, 2006 

3. RT 103081, Perusopetuksen tilat, tilasuunnittelu, 2019 

8. Kokkolan sivistyslautakunta, Halkokarin koulun esiselvitys,2019 
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Kuva 12. Ensimmäinen kerros 
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Kuva 13. Toinen kerros 
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3.9 Oppimisympäristöt 

Sisäoppimisympäristöjen suunnittelussa 

pyrittiin uuden opetussuunnitelman mu-

kaisesti luomaan joustavat ja yksilöt 

huomioon ottava tilaryhmittely. 3 

 

Yli puolet tiloista on mahdollista avata 

suuria opetustapahtumia eli ns. koh-

taamisen tilanteita varten ja muodostaa 

avo-opetusympäristöjä (Kuva 16).  Ää-

nikatkona tilojen väleihin on sijoitettu 

jakotilat, jotka on mahdollista ottaa 

osaksi haluttua oppimissolua.  

 

Toiminnallista työskentelyä varten osa 

tiloista tulee kiinteillä seinäratkaisuilla. 

Paksummat eristekerrokset mahdollis-

tavat paremmat akustiset olosuhteet 2. 

 

Ryhmä- ja yksilötyöskentely on mahdol-

lista järjestää erillään olevissa työsken-

telytiloissa. Lisäksi kalustettavuudella ja 

keskusaulan ryhmätyöskentelytiloilla 

saadaan lisää tilaa tarvittaessa.  

 

Joustavuutta ratkaisuun tuo se, että tilat 

ovat järjesteltävissä lukuisin eri vaihto-

ehdoin. Lisäksi käsityötilojen ja sisäpi-

hojen toimintojen läheisyys mahdollis-

tavaa lukuisia eri vaihtoehtoja järjestää 

opetusta. 
 

 

 

________________________________ 
2. RT 07-10881. Huoneakustiikka, 2006 

3. RT 103081, Perusopetuksen tilat, tilasuunnittelu, 2019 
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Kuva 14. Opinpolku 
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4 POHDINTA 

Tässä diplomityössä käytiin läpi uusim-
pia suunnitteluohjeita. Esimerkkejä 
analysoimalla syvennyttiin uusimpiin 
koulusuunnittelun suuntauksiin, joista 
oli hyötyä itse suunnittelutyössä. 
 
Suunnitteluongelmana oli luoda Halko-
karille uusi keskus, joka heijastaisi pai-
kan henkeä. Rakennuksen sijoittelulla, 
julkisivusommittelulla ja iltakäytön tilo-
jen ryhmittelyllä tässä myös onnistuttiin. 
 
Lisäksi suunnittelutyössä kävi ilmi, että 
nykymuotoisen monitoimitalon suunnit-
telussa keskeisintä on sijoittaa tilat ja 
toiminnot niin, että ne palvelevat kaik-
kia käyttäjiä tasa-arvoisesti. 
 
Aulatilat muodostavat nykykoulun yti-
men, josta kaikki muut tilat versovat. 
Tämä vaikuttaa suuresti rakennusten 
massoitteluun ja sommitteluun. 
 
Opetustilat muodostavat omia solu-
jaan, joissa oppilaat viettävät suurim-
man osan päivästään. Siksi niiden 

suunnittelussa tulee huomioida raken-
nuksen mittasuhteet, jotteivat tilat kasva 
liian suuriksi ja täten pimeiksi. Valais-
tuksella ja pienillä kattoikkunoilla tätä 
tosin voidaan kompensoida, mutta mi-
kään ei kuitenkaan korvaa suoraa 
luonnonvaloa ja maisemia. Tässä 
työssä käytetyt sisäpihat voisivatkin olla 
ratkaisu tällaisiin ongelmiin. Ne tarjoa-
vat myös suojaisan tilan laaja-alaisille 
oppimiskokonaisuuksille. 
 
Tilojen suunnittelussa tulee huomioida 
oppilaan itsenäisen kasvun mahdolli-
suus ja tätä varten erilaiset oppimisym-
päristöt ovat tarpeellisia. 
 
Avo-oppimisympäristöjä on kehitelty 
monenlaisia, kuten tässä työssä tuli 
myös esille. Suunnittelutyössä pyrittiin 
luomaan joustavia tiloja, jotka olisivat 
myös teknisesti toimivia. Nykyinen ope-
tussuunnitelma on voimassa vain tois-
taiseksi ja siksi joustavuus voidaan 
nähdä kaikkein tärkeimpänä tilasuun-
nittelussa.  
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