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TAVOITE JA KYSYMYSTEN ASETTELU

Tutkimuksen tavoitteena oli analysoida ja arvioida tilan ja kalusteiden vaikutuksia oppilaisiin 

ja opettajiin heidän työssään. Keskeistä oli tunnistaa, miten sisustus vaikuttaa oppimiseen ja 

opetukseen. Tutkimuksella pyrittiin myös testaamaan valittuja tuotteita oppimisympäristössä. 

Tämä johti seuraaviin kysymyksenasetteluihin:

· Miten sisustus vaikuttaa oppimiseen?

· Miten sisustus vaikuttaa opetukseen?

· Miten yksittäiset tuotteet vaikuttavat oppimisympäristöön?

MENETELMÄ JA TOTEUTUS

Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Prolympian, Jönköpingissä sijaitsevan yksityisen peruskoulun 

kanssa. Testiluokaksi valittiin luokkahuone, jossa opetetaan kahdeksannen luokan oppilaita. 

Hyvin toimivan fyysisen ympäristön luominen edellyttää alustavaa analyysiä, jossa tunnistetaan 

nykytilanne, työskentelytavat ja tulevat tarpeet. Tässä alustavassa analyysissä noudatettiin 

Kinnarpsin Next Education -konseptia. Kinnarpsin edustajat toteuttivat analyysin yhdessä 

valittujen opettajien ja testiluokkaa käyttäneiden luokkien oppilaiden kanssa. Tämän alustavan 

analyysin tuloksia hyödynnettiin sitten tilanteeseen mukautuvan kalustuksen suunnittelussa, 

joka toteutettiin testiluokkahuoneessa ja siihen rajoittuvilla käytävillä ja ryhmätyötiloissa. Viiden 

kuukauden kuluttua kvalitatiivinen haastattelu tehtiin alustavaan analyysiin osallistuneiden 

opettajien ja oppilaiden kanssa. Näitä haastatteluja ja alustavan analyysin aikana käytyjä 

keskusteluja on tiivistetty tähän raporttiin. 

JOHDANTO

SISÄLTÖ    ESITUTKIMUS  3   /   TULOS  5   /   TUOTTEET  6   /   ARVIOINTI  8

Luokkahuone on tärkeä ympäristö, jossa oppilaat ja opettajat kohtaavat koulupäivän aikana omine 

erityisine tarpeineen. Hyvin suunniteltu luokkatila antaa jokaiselle oppilaalle mahdollisuuden 

oppia ja kehittyä omien edellytystensä pohjalta täyteen potentiaaliin. Siksi on tärkeää, että 

tilan suunnittelussa on huomioitu erilaiset tarpeet ja oppimistilanteet, joita koulupäivän aikana 

syntyy. Oppimisympäristön tulee tukea oppilaita ja opettajia ja helpottaa heidän oppimistaan 

ja opettamistaan kaikkien aktiviteettien aikana – yksin työskentelystä pienempiin ryhmätöihin 

ja esityksiin. Sellaista ympäristöä ei voida koskaan luoda valmiin mallin pohjalta, vaan sen 

kalustuksessa on huomioitava toiminnan ja yksilöiden tarpeet. Työskentelytapojen, aktiviteettien 

ja luokkahuoneen fyysisen ympäristön analysointi on ensimmäinen vaihe oppimisprosessiin 

energiaa tuovan inspiroivan ja toimivan luokkatilan luomisessa.
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ESITUTKIMUS 
KINNARPS NEXT EDUCATION®  
-OPPIMISYMPÄRISTÖANALYYSI

Tutkimus aloitettiin Kinnarsin Next Education -oppimisympäristöanalyysillä. Tällä pyrittiin 

tunnistamaan, millaiset kalusteet tukisivat parhaiten luokkahuonetta käyttäviä oppilaita ja 

opettajia. Oppimisympäristöanalyysiin osallistui valikoiduista opettajista ja oppilaista koostunut 

ryhmä. Analyysi aloitettiin luennolla tulevaisuuden oppimisympäristöistä, mitä seurasi työpaja. 

Työpajan tavoitteena oli selvittää nykytilanne, luokkahuoneessa harjoitettavat aktiviteetit, 

haasteet ja mahdollisuudet sekä tulevaisuuden työskentelytapoja koskevat toiveet. Työpajassa 

käytettyjen työkalujen ja tekniikoiden avulla nimettiin useita avainsanoja, joista koottiin visio.

VISIO 

Prolympian uuden luokkatilan tulee tarjota paikka, jossa kaikki viihtyvät. Luokassa 
tulee olla muunneltava ja joustava sisustus, jonka ansiosta on helppoa valita 
paikka kulloinenkin aktiviteetti huomioiden. Luokkahuoneen on oltava selkeä; 
käyttäjien on hahmotettava, miten luokkahuone toimii ja mitä voi tehdä ja missä.  

  

Analyysi osoitti, että sekä oppilaat että opettajat halusivat päästä eroon nykyisestä sisustuksesta, 

joka koostui perinteisestä luokkahuonekalustuksesta, jossa penkit olivat rivissä taulun edessä. 

Luokkahuonetta pidettiin tylsänä eikä lainkaan inspiroivana. 

NYKYISET KALUSTEET

•  Kalusteet koettiin yksitoikkoisiksi ja joustamattomiksi.
•  Kaivattiin mahdollisuutta työskennellä seisten.
•  Oppilaiden mielestä tuolit olivat epämukavia ja kovia, mikä häiritsi keskittymistä.
•  Tuoleja ei ollut mukautettu pisimpien oppilaiden tarpeisiin, minkä johdosta  

he kolhivat usein polviaan pöytään. 
•  Kaivattiin vaihtoehtoisia, pehmeämpiä istuimia esimerkiksi lukemiseen. 
•  Nykyisten pöytien korkeutta oli vaikea säätää, ruuveilla toimivan ratkaisun  

käyttöä varten piti kutsua vahtimestari.
•  Säilytyskalusteet olivat heikossa kunnossa, ja lukotkin olivat huonot. 
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 Analyysi aloitettiin luennolla tulevaisuuden oppimisympäristöistä,  
mitä seurasi työpaja. Työpajan tavoitteena oli selvittää nykytilanne,  
luokkahuoneessa harjoitettavat aktiviteetit, haasteet ja mahdollisuudet  
sekä tulevaisuuden työskentelytapoja koskevat toiveet. 

 NYKYHETKI AKUSTIIKKA, VALO JA VÄRIT

•  Epätyydyttävä ääniympäristö. Kaikki haastatellut kokivat, että luokkahuoneessa  

kaikui ja että tuolit hankasivat lattiaa vasten.

•  Riittämättömät pimennysmahdollisuudet – sälekaihtimet puuttuivat ja verhot  

olivat vaikeasti käsiteltävät. 

•  Valaistusta värilämpötiloiltaan erilaisilla valonlähteillä, kylmästä lämpimään,  

pidettiin häiritsevänä.

•  Seinien voimakkaat värit tekivät ympäristöstä rauhattoman.
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TULOKSET
PERINTEISISTÄ PULPETTIRIVEISTÄ  
AKTIVOIVIIN ALUEISIIN

Esitutkimuksessa huomattiin tarpeelliseksi mahdollisuus jakaa luokkatila eri tavoin kalustettuihin 
alueisiin erilaisten aktiviteettien tukemiseksi. Siksi laadittiin sisustusehdotus, jossa sisustus tukee 
toimintaperusteista oppimista ja on riittävän joustava, jotta sitä voidaan helposti muuttaa tarpeiden 
mukaan. Sisustusratkaisua laajennettiin kattamaan myös luokkahuoneeseen yhteydessä olevat 
käytävät ja ryhmätyötilat, jotka näin integroitiin luontevasti oppimisympäristöön. Kaikki seinät 
maalattiin vaaleiksi rauhallisen ilmapiirin aikaansaamiseksi. 

LUOKKATILAN SISUSTUS

Työskentely istuen ja seisten

Luokkahuone on kalustettu joustavasti sekä istuma- että seisomatyötä varten. 

Huoneessa on kaksi pyöreää ”saareketta”, joiden pyörälliset Origo-pöydät on helppo 

jakaa puolikuun muotoisiin osiin. Pyörien avulla pöydät on helppo ryhmitellä uudelleen 

kulloisetkin aktiviteetit huomioiden. Saarekkeita täydentävät muut pöytäryhmät, joiden pöydät 

ovat neliskanttisia. Pöytien seurana on Xact-tuolit, joissa on nostettava ja laskettava sekä 

syvyyssuunnassa säädettävä istuin ja painon mukaan säädettävä selkänojan vastus. Tuoli on 

suunniteltu myötäilemään kehoa ja kannustamaan liikkumiseen, ja se on helppo säätää sopivaksi 

sekä lyhyille että pitkille oppilaille. Tuolissa on pyörät ja verhoiltu istuin tuomassa lisämukavuutta 

ja joustavuutta. Luokkatilan takaosassa on nostettava ja laskettava Origo-pöytä ja korkeat 

Xpect-tuolit, joissa on säädettävä jalkatuki ja joustava selkänoja. Tuoli antaa selälle miellyttävää 

liikkumavapautta ja vähentää jalkojen kuormitusta hyvän, kaikenpituisille oppilaille sopivan 

ergonomian ansiosta. Täällä voi valita, haluaako työskennellä istuen vai seisten.

Pehmeitä istuimia

Luokkatilaan tuotiin useita pehmeitä istuimia, jotka houkuttelevat lukemaan ja keskustelemaan. 

Tilassa on myös kaksi nojatuolia, kirjoitustasolla varustettuja Clip-tuoleja, joissa voi istua  

mukavasti ja silti työskennellä tehokkaasti. Huoneen keskellä on myös kaksi korkeaselkänojaista 

Fields-sarjan sohvaa, jotka yhdessä sohvapöydän kanssa luovat turvallisen tila tilassa ratkaisun. 

Ääni

Seinään asennettu Oktav-äänieriste ja ääntä vaimentava Zonit-seinäke parantavat osaltaan 

ääniympäristöä. Zonit toimii samalla tilanjakajana. 

Säilytys

Pyörällinen Space-säilytyskaluste antaa joustavuutta ja tarvittaessa mahdollisuuden tilan 

rajaamiseen. Säilytyskalusteiden takasivut on varustettu ääntä vaimentavilla materiaaleilla tai 

kirjoitustauluilla. Luokkahuone on saanut myös samaan sarjaan kuuluvan uuden, lukittavan 

säilytyskalusteen. 
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Joustavia istuimia

Pinottavat Cap- ja Frisbee-jakkarat on helppo ottaa esiin tarvittaessa, ja ne sopivat hyvin  

pieneen tilaan silloin, kun niitä ei käytetä. Aktiivisempaa istumista varten tilaan on sijoitettu 

myös kaksi Boullée-pilatespalloa.

KÄYTÄVÄN SISUSTUS

Luokkahuoneeseen johtavan käytävän toimivuutta on parannettu Lean In -äänieristeellä,  

joka sekä parantaa ääniympäristöä että toimii kalusteena, johon on mukava nojata.  

Sitä täydentää seinälle asennettu Deep Forest -äänieriste. 

Longo-sarjan sohvat ja Fields-sohvapöytä toimivat laskupintoina tietokoneille, kirjoille  

ja kirjoitustarvikkeille. Korkea Origo-pöytä ja korkeat Plockepinn-jakkarat mahdollistavat  

sekä seisoma- että istumatyön. Käytävällä on myös pehmeitä istuimia: Libra-penkkejä. 

LUOKKAHUONEEN YHTEYDESSÄ OLEVAN RYHMÄTILAN SISUSTUS

Suoraan luokkahuoneen yhteydessä olevaan ryhmätilaan on tehty projektitila kuusikulmion 

muotoisella Trixagon-pöydällä, jonka muoto edistää yhteistyötä. Sitä täydentävät pyörälliset 

Xact-tuolit, joissa on verhoiltu istuin. 
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”Nyt luokkatilaan on mukava mennä, ja sillä on uskomattoman  
suuri vaikutus tunnelmaan päivää aloittaessamme!”
PROLYMPIAN KAHDEKSANNEN VUOSIKURSSIN OPPILAAT

ARVIOINTI
NÄIN UUSI YMPÄRISTÖ KOETAAN

Uusi luokkatila otettiin käyttöön syksyllä 2018. Kun sitä oli käytetty yhden 

lukukauden ajan, tehtiin arviointi, johon valittiin opettajia ja oppilaita samalla 

periaatteella kuin aluksi tehtyyn esitutkimukseen. 



9

”Kokemukseni mukaan oppilaat ovat luokassa mielellään, he viihtyvät  
ja pitävät luokkatiloja kodikkaina. Kaikki voivat löytää itselleen paikan,  
jossa tuntevat olevansa turvassa.”
DANA JOHANSSON, OPETTAJA

”Kalustus on erittäin hyvä opetuksen näkökulmasta, etenkin ryhmätyötä 
tehtäessä. Suuri etu on, että pöydät saa helposti jaettua osiin ja  
sijoitettua erilleen tai saarekkeiksi.”

”Ensimmäinen ajatukseni oli: ’tästä tulee sekavaa’.” Miten minun pitää käyttäytyä ja kuka istuu missäkin? 

Siksi aloitin tutustumalla luokkatilaan ja asetuin eri kohtiin huoneessa nähdäkseni, miten vuorovaikutus 

oppilaiden kanssa toimi. Ei ollut enää itsestään selvää, että paikkani olisi ”edessä taulun ääressä”.  

Ja se oli hyvä asia! Minusta tuntuu, että pääsen nyt lähemmäs oppilaitani, kun liikun huoneessa  

enemmän. Aiemmin välillämme oli eräänlainen etäisyys. Työskentelemme myös paremmin yhdessä,  

koska sisustus kannustaa siihen.

Kesti pari viikkoa, ennen kuin totuimme ja opimme tuntemaan tilan. Siksi oli hyvä, että saimme Kinnarpsilta 

kaksi tilannekatsausta. Ensin silloin, kun kalusteet toimitettiin, mutta myös sitten, kun olimme käyttäneet 

tilaa muutamien viikkojen ajan. Sen ansiosta tunsimme olomme varmemmaksi oppimisympäristön käytön 

suhteen. Ja opimme jatkuvasti lisää! Unohdamme esimerkiksi helposti, että yhden säilytyskalusteen  

taustassa on kirjoitustaulu, mikä on mainio silloin, kun työskentelemme pienemmissä ryhmissä.

Uusilla tuoleilla on ollut suuri vaikutus. Puolet luokan oppilaista on poikia, joista useimmat ovat  

noin 180 cm pitkiä, ja nyt huomaan, että he istuvat hyvin ja saavat lopultakin opiskelurauhan.  

Minusta näyttää siltä, että heidän on helpompi keskittyä ja he omaksuvat tietoa paremmin.

Emme uusi kalusteita kovin usein, mutta on mukava saada siihen tilaisuus. Se, että sekä pöydissä  

että tuoleissa on pyörät, on parantanut ääniympäristöä, koska nyt ei enää kuulu häiritseviä raapaisuja  

lattiaa vasten ja oppilaiden on helppo kääntyä puhujaan päin. Olen myös huomannut, miten tärkeää oli  

saada ”tiloja tilaan” eli erilaisia alueita oppimisympäristön sisälle. Oppilaat tuntevat olevansa turvassa,  

ja heidän on helpompi keskittyä nurkkauksissa, joita nämä alueet luovat.

 Entä tuliko tästä sekavaa? Ei ollenkaan! Kaikki löytävät paikkansa. Olemme muodostaneet selkeän  

rutiinin, jossa aloitamme vakiopaikoilta oppituntien alussa ja valitsemme sitten paikat aktiviteetin  

mukaan. Nyt käytämme sekä luokkahuonetta että ryhmätilaa ja käytävän kalusteita, ja tuloksena on,  

että syntyy vähemmän ryhmittymiä ja vähemmän kilpailua paikoista oppilaiden kesken. Minulla on tässä 

luokassa kuusi oppilasta, joilla on erityistarpeita, ja olen kokenut, että tämä sisustus toimii oikein hyvin 

heidän kanssaan. Myös vaaleat värit ja äänieristeet ovat tehneet ympäristöstä rauhallisemman.”

DANA JOHANSSON, PROLYMPIAN 8. VUOSIKURSSIN 
RUOTSIN JA ENGLANNIN KIELTEN OPETTAJA

”Nyt luokkatilaan on mukava mennä, ja sillä on uskomattoman  
suuri vaikutus tunnelmaan päivää aloittaessamme!”
PROLYMPIAN KAHDEKSANNEN VUOSIKURSSIN OPPILAAT
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”Luokkahuoneissa, joissa olen aiemmin työskennellyt, on lähes aina istuttu riveissä tai ryhmissä 

– siksi oli jännittävää kokeilla jotain uutta. Me kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että viihdymme 

erityisen hyvin niissä osissa, jotka on kalustettu ”tiloiksi tilassa”. Aloitamme aina oppitunnin 

vakiopaikoilta, koska monista oppilaista tuntuu turvalliselta tietää, missä he istuvat luokkaan 

astuttuaan. Se vähentää stressiä. Mutta sen jälkeen he saavat valita paikkansa sen mukaan, 

mitä he tunnilla tekevät. On OK työskennellä sohvalla maaten jos haluaa tai mennä ryhmätilaan. 

Myös se, että voimme nyt hyödyntää ryhmätilaa – tilaa, johon näkee ja jota pystyn valvomaan 

– on loistavaa. Luokkatilaan on saatu tuotua liikettä, mikä on positiivista.  Siellä voi liikkua 

paikasta toiseen, pyöriä sinne tänne ja tietää, mitä ympärillä tapahtuu. Monet oppilaat tekevät 

itse aloitteen ja löytävät tai luovat omia istumapaikkoja. Oppilaat, joilla on keskittymisvaikeuksia, 

pitävät Clip-nojatuoleista, jotka ympäröivät istujaa. Useimmat istuvat myös mielellään korkeiden 

pöytien ääressä. Jos tuoli on, siinä istutaan, mikä on saanut minut miettimään, mitä olisi 

tapahtunut, jos olisimme päättäneet luopua tuoleista? Tekniikan osalta olen henkilökohtaisesti 

huomannut, että siirrettävä projektori olisi ollut parempi – nyt se on asennettu kiinteästi 

paikalleen, mikä rajoittaa hieman työskentelyä.

Joillekin oppilaille voi olla vaikeaa keskittyä, jos he eivät tiedä, miten heidän pitäisi käyttää 

työympäristöä. Siksi on tärkeää opettaa oppilaille, miten tiloja tulee käyttää, ja he saavat ohjausta 

ja tukea meiltä opettajilta. Viikon sisällä he olivat jo löytäneet suosikkipaikkansa sosiaalisten 

ryhmiensä perusteella – eivät ehkä kuitenkaan itselleen sopivimpia paikkoja – ja se on yksi syy 

siihen, että tarvitaan opastusta. Kokemukseni perusteella uskon, että tämä muutos olisi ollut 

parasta tehdä seitsemännellä luokalla, koska siinä iässä oppilaat ovat mukautuvampia ja olisivat 

ehkä tottuneet ympäristöön vielä nopeammin. 

Pedagogisia hyötyjä ei saavuteta pelkästään kalusteita vaihtamalla. On harjoiteltava ja 

tunnettava oma roolinsa. Helposti lähestyttävä fyysinen oppimisympäristö vaatii helposti 

lähestyttävän psykososiaalisen oppimisympäristön. Niiden on toimittava yhdessä ja kuljettava 

käsi kädessä. Jos luokan tunnelma ja turvallisuus eivät ole kunnossa, eivät kalusteetkaan toimi. 

Siksi työ arvopohjan luomiseksi on erittäin tärkeää. 

Uskon, että monet valitsevat perinteisen sisustuksen puhtaasti tottumuksesta. Tärkeä kokemus 

on, että opettajien on laadittava strategia puhtaan didaktiselta pohjalta. Miten uutta ympäristöä 

tulee käyttää? On valtavan tärkeää nähdä muutos jatkuvana prosessina.”

MARTIN SALOMONSSON, PROLYMPIAN 8. 
VUOSIKURSSIN YHTEISKUNTAOPIN OPETTAJA
”JOS MINÄ SAISIN VALITA, KAIKKI  
LUOKKATILAT OLISIVAT TÄLLAISIA.  
TILA ON JOUSTAVA JA SOPII MONIIN  
ERILAISIIN OPPIMISTILANTEISIIN.”
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”Kun useammat tilat sisustettiin toiminnallisiksi, luokkahuone  
laajentui siihen johtavaan käytävään ja ryhmätilaan.”
MARTIN SALOMONSSON, OPETTAJA

”Minä itse liikun enemmän uudessa oppimisympäristössä,  
ja mielestäni oppilaat ovat valppaampia. Pääsen lähemmäs oppilaita  
ja voin puuttua ikäviin tilanteisiin jo ennen kuin niistä tulee totta.”
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JÄLKEEN

Perinteiset penkkirivit, kiinteät pöydät ja tuolit, joiden korkeus on kiinteä. Opettajat ja oppilaat kokivat  
huoneen joustamattomana ja epäviihtyisänä. Pöydistä ja tuoleista syntyi raapimisääniä, kun niitä siirreltiin  
luokkahuoneessa, josta puuttuivat akustiikkaratkaisut. 

Uusi luokkatila sisustettiin eri alueiksi erilaisia työskentelytapoja varten. Origo-pöydät ja pyörälliset Xact-tuolit 
tekevät paikasta toiseen siirtymisestä helppoa. ”On hienoa, että pystymme luomaan tiloja tilaan, se antaa 
turvallisuutta”, sanoo opettaja Martin Salomonsson. Hänen kollegansa Dana Johansson arvostaa puolikuun 
muotoisia pöytiä, joita on helppo siirrellä. ”On todella mahtavaa, että pyöreät pöydät voi jakaa osiin ja yhdistää 
uudelleen.” Kinnarpsin Fields-sarjan korkeaselkänojaiset sohvat luovat oman tilan keskelle yhteistä tilaa.  
Boullée-tasapainopallot tarjoavat mahdollisuuden aktiiviseen istumiseen, ja kirjoitustasolla varustettu  
Clip-tuoli tuntuu syleilevän istujaa auttaen tätä keskittymään. Joustavat säilytysratkaisut ja uudet lukittavat  
kaapit Space-sarjasta. Oktav-äänieristeet seinillä ja Zonit-lattiaseinäke parantavat ääniympäristöä, ja vaaleat 
seinäpinnat tuovat ympäristöön rauhallista tunnelmaa. 

ENNEN

LUOKKAHUONE



13

JÄLKEEN

Luokkahuoneeseen johtava käytävä oli aiemmin käyttämätöntä tilaa, ja seinien voimakkaat värit koettiin epämukaviksi. 

Käytävä maalattiin vaaleaksi ja kalustettiin niin, että se yhdistyy  
paremmin luokkahuoneeseen. Korkea Origo-pöytä ja Plockepinn- 
jakkarat mahdollistavat työskentelyn joko seisten tai istuen. Seinille 
ripustetut äänieristeet luovat hyvän akustiikan, ja samalla niihin 
on mukava nojata. Frisbee-jakkara ja Fields-pöytä mahdollistavat 
keskustelualueiden joustavan käytön.

ENNEN

KÄYTÄVÄ



14

JÄLKEEN

ENNEN

Ryhmätila oli maalattu voimakkailla väreillä ja kalustettu riittämättömästi muutamilla vaikeasti siirrettävillä pöydillä 
ja muutamalla tuolilla.

Kuusikulmaisen Trixagon-pöydän avulla on muodostettu houkutteleva paikka projektityöskentelyyn.  
Verhoillut istuimet ovat erittäin mukavat. Pinottavat Frisbee-jakkarat lisäävät joustavuutta silloin,  
kun huoneessa on enemmän väkeä. Seinille ripustetut Oktav-akustiikkalevyt luovat hyvän ääniympäristön.

RYHMÄTILA
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KINNARPSIN NEXT EDUCATION® Next Education on menetelmä aktiivisten oppimisympäristöjen luomiseen. 

Ainutlaatuiset räätälöidyt ympäristöt suunnitellaan yhteistyössä koulun kanssa tarkkojen analyysien  

ja työpajojen avulla. Tuloksena syntyy tietoon perustuva, kestävä, joustava ja houkutteleva ympäristö,  

joka tukee oppilaita ja opettajia oppimisessa ja opettamisessa. 

www.kinnarps.fi/nexteducation

TIETOJA PROLYMPIASTA Prolympia on Ruotsin johtava peruskoulutason urheilukoulu, jolla on  

toimintaa etelän Göteborgista aina pohjoisen Uumajaan. Jönköpingissä koulu sijaitsee keskeisellä  

paikalla kävelymatkan päässä Vätterstrandenista, urheiluareenoista ja viheralueista. Täällä oppilaille  

on tarjolla riippumaton peruskoulu, joka keskittyy oppilaiden taitoihin, turvallisuuteen, urheiluun ja 

terveyteen esikoulusta aina yhdeksänteen vuosikurssiin asti ja jossa on tilaa jopa 600 oppilaalle.

YHTEENVETO

MITEN SISUSTUS VAIKUTTAA OPPIMISEEN?

Uusi ympäristö lisää yhteistyötä oppilaiden kesken sekä oppilaiden ja opettajien välillä.  

Kun ympäristöjä voidaan vaihdella ja kalusteet ovat joustavia, voidaan valita juuri kulloisenkin 

tunnin aikana suoritettavaa tehtävää tukeva paikka. Tämä tuo mukanaan myös luontevaa 

liikkumista, joka edistää terveyttä ja hyvinvointia. Vaaleat värit ja äänieristeet ovat lisänneet 

viihtyisyyttä ja parantaneet ääniympäristöä.

MITEN SISUSTUS VAIKUTTAA OPETUKSEEN?

Käsityksenä on, että uudessa ympäristössä opettaja pääsee lähemmäs oppilaitaan.  

Lisäksi koko tilaa käytetään eri tavoin kuin ennen.

MITEN YKSITTÄISET TUOTTEET VAIKUTTAVAT YMPÄRISTÖÖN 
LUOKKAHUONEESSA?

Sekä opettajat että oppilaat ovat sitä mieltä, että oppilaat istuvat uusissa tuoleissa paremmin ja 

heidän on helpompi keskittyä. On tärkeää, että oppilaat istuvat kehonsa mittoihin mukautuvissa 

tuoleissa. Erilaisista, vaihtelevista kalusteratkaisuista oppilaat voivat löytää juuri ne paikat, jotka  

sopivat kulloiseenkin tehtävään. Nurkkauksia muodostavat kalusteet tuovat oppilaille turvallisuutta.

TÄRKEÄÄ MUISTAA:

Oppimisympäristön muutostyö on jatkuva prosessi, joka vaatii strategian ja jatkuvaa 

ylläpitoa. On tärkeää, että sekä oppilaat että opettajat saavat perehdytyksen uuteen 

ympäristöön ja oppivat käyttämään sitä oikein. Ergonomisesti muotoillut koulukalusteet 

edistävät keskittymistä ja oppimista. Pyörälliset kalusteet lisäävät joustavuutta ja parantavat 

ääniympäristöä. Helposti lähestyttävä fyysinen oppimisympäristö vaatii helposti lähestyttävän 

psykososiaalisen oppimisympäristön.




