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Suomen koulurakennusten historia

Mitä sitten tapahtui?

• 1921 Yleinen oppivelvollisuuslaki
• Tarve uusille kouluille koko maassa
• Valtion rahoitus > Mallisuunnitelmat > Normit
• Kouluista tuli samanlaisia
• Valtion rahoitus päättyi 1993…



Koulurakennusten normit

• Koulujen rakentaminen hyvin normitettua ja 
kontrolloitua vuoteen 1993 saakka

• Tänään ohjaus yleisten rakentamista koskevien
lakien ja rakennusmääräysten mukaan
(rakenneturvallisuus, LVIS)

• Koululainsäädännössä vain yksi velvoite: 
”Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen
oppimisympäristöön ” (29 §, Perusopetuslaki
628/1998)



Opetussuunnitelmien perusteet

• Varhaiskasvatuksen perusteet (2018)

• Esiopetuksen perusteet (2016)

• Perusopetuksen perusteet (2016)

• Lukio-opetuksen perusteet (2019)

…Oppimisympäristöjen merkitystä korostetaan

Opetushallitus on julkaissut…



Rakennustietosäätiö on julkaissut… (2019)

RT-korttisarja koulu- ja päiväkotirakennusten suunnitteluun



Pedagoginen suunnitelma on tehtävä ennen rakennussuunnittelua… tavoitteiden ja 
työtapojen määrittely



Koulukonsepteja ja -malleja

Agora… Sakaramalli…

Pihasarja…
Kampus…



Työalueet  ja vyöhykkeet

Meeting and sharing

Functional working

Silent working

Group working

Personnel working

Service spaces



Lähde: Terveet tilat 2028: Yleissivistävien oppilaitosrakennusten nykytilaselvitys (OPH/FCG, 2020) 

Suomen koulurakennuskanta



Laadukas
koulu…

edistää
hyvinvointia…



…mahdollistaa ja 
edistää erilaisia
työtapoja ja 
käyttäjien
vuorovaikutusta.



…mahdollistaa
ja edistää
erilaisia
työtapoja ja 
vuorovaikutusta.



Laadukas
koulu…
on 
monipuolinen
kulttuuri- ja 
toimintakeskus…



… tarjoaa tiloja
itsenäiseen ja 
vapaamuotoiseen
työskentelyyn…



Laadukas
koulu…
on esteettinen
ja vahvistaa
henkistä ja 
sosiaalista
hyvinvointia…



Tilat ovat joustavia
ja niitä voi yhdistää
ja erottaa, tehdä
suuremmiksi ja
pienemmiksi…

Laadukas koulu
edistää joustavaa
ja aktiivista tilojen,
kalusteiden ja 
varusteiden
käyttöä…



Tilat ovat
läpinäkyviä
(avoimia tai 
lasiseinien
jakamia)…

Kalusteet ja 
varusteet/ ICT 
voidaan
järjestellä
helposti ja 
nopeasti…



Luonnonvalo
rikastaa
tilojen
tunnelmaa… 



Laadukkaassa
koulussa…

…äänimaailma on 
rauhallinen…



Laadukas
koulu…

edustaa
kestävää
kehitystä…



Laadukas
koulu…
… on 
mitoitukseltaan
joustava.



Laadukas
koulu…

…on 
konkreettinen
oppimisen
apuväline…



Koulurakennusten
trendit
• Yhteisöllisyys

• Kokonaisvaltaisuus

• Joustavuus ja muunneltavuus

• Avoimuus

• Leikillisyys

• Kokeilullisuus

• Analogia: koulu <–> toimisto ?

• Sukattomuus


