
Älykkäitä tiloja
tulevaisuuden oppimisympäristöihin 
Opas muuntojoustavien tilojen AV-ratkaisuiden suunnitteluun 



Digiloikka otettiin jo, 
ethän jäänyt kyydistä?

Johdanto
Lähi- ja etätyötä yhdistävä työkulttuuri on tullut jäädäkseen. Vaikka tähän niin 
kutsuttuun hybridimalliin mukautuminen saattaa olla meille ihmisille jo sujuvaa, 
sen yleistyminen tuo kuitenkin täysin uudenlaisia vaatimuksia tiedonjaon mahdol-
listavaan teknologiaan kouluissa ja työpaikoilla. Arjessa käytettäviltä ratkaisuilta 
vaaditaan paitsi tehokkuutta, myös helppokäyttöisyyttä, jotta ne eivät kuormittaisi 
opetushenkilöstöä eikä opetukseen osallistuvia. 

Hybridityössä käytettävien teknologiaratkaisuiden omaksuminen asettaa haasteita 
niin opiskelijoille, kuin opettajillekin. Perinteiset luokkahuoneet ovat jäämässä histo-
riaan ja muuntojoustavien tilojen yleistyminen mahdollistaa erilaisia oppimistapoja, 
joissa myös etäopiskelua tulisi voida tukea entistä paremmin. Tästä syystä myös 
teknologiaratkaisujen tulisi olla valmiita tukemaan muuttuvia tarpeita nyt ja tulevai-
suudessa, sillä seuraava muutoksen aalto on jo matkalla. 



Tehokkaan ajankäytön arvo

Kuvittele, että joudut käyttämään jokaisen 45 minuuttia kestävän oppitunnin 
aluksi 5 minuuttia teknisten laitteiden säätämiseen. Ajatus ei ole ainoastaan 
turhauttava, vaan sillä on myös huomattava vaikutus itse opiskeluun käytet-
tävään aikaan. Viisi minuuttia per oppitunti ei vielä kuulosta kovin suurelta 
menetykseltä, mutta entäpä jos tämä toteutuisi yhden opiskelijan kohdalla 
koko peruskoulun ajan jokaisena koulupäivänä ja jokaisella oppitunnilla? 
Silloin voitaisiin olla tilanteessa, jossa peruskoulun päättävä koululainen olisi 
käyttänyt opiskeluun aikaa 10 % vähemmän kuin luokkatoverinsa. Tällöin 
hän olisi oppimiseen käytetyn ajan perusteella mitattuna vasta yhdeksännen 
luokan alussa – vuoden verran muita perässä.

Vaikeakäyttöinen opetusteknologiaratkaisu voi 
vähentää opiskeluun käytettävää aikaa jopa 10 %



Kehittyneitä AV ratkaisuja oppimisen tueksi

Tapa, jolla etsimme ja jaamme tietoa, on muuttunut pysyvästi. Jatkuvasti 
päivittyvän tiedon äärellä opiskeleminen vaatii myös uudenlaisia teknologia-
ratkaisuja, jotka palvelevat ajasta ja paikasta riippumatta.

Tämä asettaa haasteita myös opetuksessa käytettäville tiloille. Kouluja suun-
niteltaessa arkkitehtien tulisikin tunnistaa erilaisia pedagogisia tavoitteita ja 
mahdollistaa näiden toteutuminen myös tilojen kannalta. Tiedon jakamiseen 
ja käsittelyyn tarvittavan audiovisuaalisen teknologian integroiminen osaksi 
tilaa, on edelleen keskiössä, mutta monikäyttöiseksi suunniteltujen tilojen 
toteutuksessa AV teknologialta vaaditaan uudenlaista mukautuvuutta ja jous-
tavuutta. Kiinteästi asennetut näytöt ja kaiuttimet eivät välttämättä mahdol-
lista muuntojoustavuutta, jossa tilojen tulisi joustaa rakennuksen koko käyt-
töiän aikana tapahtuviin käyttötarkoitusten muutoksiin. 

Olemme erilaisten tietolähteiden äärellä jatkuvasti



Sama tila, kolme erilaista käyttötarkoitusta



Mukautuvan teknologian hyödyt

Liikkuvat AV-ratkaisut mahdollistavat kuvan ja äänen esittämisen tilassa kuin 
tilassa ja mitä tahansa vaaleaa pintaa voidaan käyttää heijastuspintana.

Liikuteltavien AV-ratkaisujen tulisi olla ensisijaisesti helppokäyttöisiä. Asen-
taminen ja käyttöönotto eivät saisi olla aikaa vieviä, vaan ratkaisun tulisi olla 
käyttövalmisyhdellä napin painalluksella. Yhteensopivuus erilaisten käyttöjär-
jestelmien ja läppäreiden kanssa täytyisi taata ilman erillisiä telakoita tai asen-
nusohjelmia. AV-ratkaisun käytön tulisi siis sujua keneltä tahansa käyttäjältä 
ilman erikoisosaamista.

Kaikkia tiloja voidaan hyödyntää opetuksessa 
monipuolisesti ja näin parantaa tilojen käyttöastetta



H&M Arkkitehdit perustettiin 1994, kun kaksi rakennusten ja tilojen suun-
nittelun ammattilaista Seppo Markku ja Anneli Hellsten toteuttivat ensim-
mäisen yhteisen kouluprojektinsa. He huomasivat, että heillä kummallakin 
oli intohimo suunnitella muuntojoustavia tiloja, joissa voitaisiin mahdollistaa 
tiedon jakaminen ja tutkiminen uusilla tavoilla.

Tällä hetkellä H&M Arkkitehtien palveluksessa työskentelee 10–15 suunnit-
telijaa ja he erikoistuvat lapsille ja nuorille suunnattuihin tiloihin, kouluihin ja 
päiväkoteihin. Moderneja oppiympäristöjä suunnitellessa, he näkevät opet-
tajat tiedon pariin opastavina valmentajina, joille tulisi tarjota joustavat tilat ja 
työkalut. Koulujen tulisi paitsi olla viihtyisiä ja toimivia, myös innostavia paik-
koja tiedon hankkimiselle.

Muuntautuvat teknologiaratkaisut ovat
avain dynaamiseen oppimisympäristöön

H&M Arkkitehdit

CASE Kailas Talo:

Mielikuvitusta tukeva oppimisen ja 
elämisen paikka tuleville sukupolville

Kailas Talo on uusi monitoimitalo, joka rakentuu Heinolan keskustaan. Tiloihin 
tulee sijoittumaan n. 400 oppilaan alakoulu esiopetusryhmineen, 80 lapsen 
päiväkoti, iso tuotantokeittiö sekä SM-salibandy tasoinen koko aluetta palve-
leva liikuntasali.

Keskeisenä Kailas Talon suunnittelussa on ollut muuntojoustavuus ja tavoite 
tukea myös e-oppimista. Muuttuneen maailmantilanteen myötä koulujen on 
täytynyt ottaa käyttöön nopealla aikataululla erilaisia etäopetusmalleja, joiden 
tulisi tukea sekä lähi- että etäopetusta. Tällaista hybridimallia tukee parhaiten 
muuntautuva esitystekniikka eri tarpeisiin skaalautuvalla kuvakoolla sekä 
mahdollisuus toteuttaa myös etäopetusta.

Kun samassa tilassa voidaan joustavasti tarjota optimaalisen kokoinen kuva 
eri kokoisille yleisöille, voidaan tiloja käyttää tehokkaasti, olipa kyseessä sitten 
pienryhmän opetustilanne tai sadan oppilaan infotilaisuus. Tätä tukee myös 
Kailas Talon eri tiloihin suunnitellut siirtoseinät, joiden avulla tilan kokoa ja 
pohjaratkaisua voidaan muuttaa.



Case: Helsinki Education Hub

Oppimista ilman rajoja

Olisiko laadukas oppimiskokemus mahdollista toteuttaa, jos sekä opettajasi 
että koulutoverisi olisivatkin toisella puolella maapalloa? Me Artomella sanoi-
simme, että kyllä on, ja onneksi olemme löytäneet innovatiivisia edelläkävi-
jöitä kanssame viemään hybridiopettamisen ilosanomaa eteenpäin. Helsinki 
Education Hub on yksi näistä pioneereista, jotka näyttävät esimerkkiä, miten 
aitoja oppimiskokemuksia ja vuorovaikutteista keskustelua voidaan toteuttaa 
tavallisessa arjessa, jopa Helsingistä Pekingiin.

”Ai kuinka usein Artome M10 on meillä käytössä? Joka päivä! Sillä on niin 
näppärä toteuttaa hybridikokouksia, eikä sen käyttö ole ollenkaan vaikeaa. 
Pidimme täällä tiloissamme pop-up koulua Beijing Design Weekin yhtey-
dessä syyskuussa 2021 ja vieraana olleiden luokkien opettajat tulivat tietenkin 
tutustumaan tilatekniikkaan hyvissä ajoin, ennen kuin etäyhteyksiä maailmalle 
otettiin. Hekin olivat positiivisesti yllättyneitä siitä, miten helposti Artome M10 
käyttö onnistui omalla koneella HDMI-liitännän kautta.”

- Ulla Hemminki-Reijonen, Helsinki Education Hubin yhteisömanageri.

Artome M10:n tarjoamasta helppokäyttöisestä etäyhteydestä pääsivät naut-
timaan myös erään helsinkiläisen 8. luokan oppilaat, kun he saivat tavata virtu-
aalisesti oppilastovereita Pekingin ystävyyskoulusta. Artome M10 mahdollisti 
terveiset puolin ja toisin integroidun kameran sekä langattoman mikrofonin 
avulla – reaaliajassa. Tulevaisuuden oppimiskokemus on siis jo totta.

Skannaa koodi 
ja lue lisää


