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kommentti
Miten mitataan arkkitehtuurin vaikutus oppimiseen?

Tanskan uusimmissa kouluissa opetus ei tapahdu luokkahuoneissa. Oppilaat voivat tehtävän saatuaan valita
itselleen luontevimman oppimispaikan.

KÖÖPENHAMINA

n Lukiolainen istahtaa kannet-

tavansa kanssa säkkituoliin.
Vieressä kaksi muuta ratkoo
tehtäviä yhdessä. Missään ei
näy perinteisiä luokkahuonerivejä. Jotkut oppilaat kerääntyvät pyöreään ovellisen tilaan.
Mitä ihmettä?
Kyseessä on tanskalainen
näkemys uudesta koulusta,
kouluarkkitehtuurin vallankumous. Arkkitehdit ovat
saaneet viime vuodet pohtia
kouluprojekteissaan, kuinka
arkkitehtuurilla voi vaikuttaa
tanskalaislasten oppimiseen ja
vastuun kantamiseen omasta
oppimisesta. Maassa tehtiin

vuonna 2005 koulu-uudistus, ta luopuneita kouluja. Kemijoka tähtää uuteen oppimis- an laboratorioharjoitukset eikulttuuriin.
vät avotilaan sovi, eikä jump”Ydinkysypasaleista ole luomyksiä arkkivuttu, mutta lätehtuurin ja op- Tanskalaiset
hes kaikki muu
pimisen välillä kokeilevat, miten
oppiminen tapahovat, mitkä ovat
oppimisryhkouluarkkitehtuurilla tuu
tulevaisuuden
män kotialueilla.
koulutustarpeet, voidaan vaikuttaa
Saatavilla ei ole
mitkä ovat oppi- oppimiseen.
vielä tutkimukmisen optimiolosia, onko uusi tisuhteet ja kuinla-ajattelu täyttäka arkkitehtuuri voi myötä- nyt sille annetun tavoitteen,
vaikuttaa oppimiseen”, sosiaa- parantanut oppimistuloksia.
lipsykologian apulaisprofessori
Malou Juelskjær Århusin yli- Ørestadin lukiosta se
opistosta kertoo.
alkoi
Kööpenhaminassa ja sen Vuonna 2007 avattu Ørestaympäristössä on muutamia lä- din lukio on ensimmäinen
hes kokonaan luokkahuoneis- tanskalainen uudenlaisen op-

pimisympäristön koulu, joka
noudattaa vuonna 2005 tehdyn
koulu-uudistuksen ajatuksia.
Joustavuus, avoimuus ja vuorovaikutuksen edistäminen ovat
tämän koulun arkkitehtuurin
avainsanoja. Koulun suunnitellut arkkitehtitoimisto 3xN
on palkittu koulun suunnittelusta.
Ørestadin lukiossa on nyt
yli tuhat oppilasta, vaikka se
on suunniteltu noin 800 oppilaalle. Koulun suosio kertoo,
että uudenlainen oppimisympäristö kiinnostaa nuoria.
Osasyynä suosioon on varmasti
myös se, että uuden kaupunginosan asukasmäärä kasvaa
kaiken aikaa ja lukio on erikoislukio.

Arkkitehtitoimisto 3xN on
jakanut koulun sisätilan neljään oppimisalueeseen. Rakennuksen sydämessä on spiraalinmuotoinen portaikko, joka
yhdistää kerrokset toisiinsa.
Kerroksissa on pyöreitä oppimistiloja ja paljon ryhmätyöhön tarkoitettuja paikkoja.
Suomalaisille tuttu koulutilojen kurinalaisuus puuttuu.

Pitkä dialogi edelsi
suunnittelua
Kööpenhaminan liepeillä, Gentoften kaupungissa pikkupoika
potkii palloa Hellerupin koulun sisäänkäynnin seinään. Mikään koulun ulkoarkkitehtuurissa ei kerro siitä, että sisällä
kaikki on toisin. Koulu näyt-

tää melko tyypilliseltä skandinaaviselta, uudelta koulurakennukselta. Vasta sisätiloissa
paljastuu koulun luonne.
Arkkitehti Dorthe Keis arkkitehtitoimisto Arkitemasta
kertoo, että Hellerupin koulussa suunnittelijat eivät saaneet
ensimmäisen kuuden kuukauden aikana piirtää viivaakaan.
”Kävimme dialogia siitä, miten
arkkitehtuuri tukee uusia opetustapoja, kuinka kukin lapsi
oppii omalla tavallaan. Tavoitteena oli luoda joustava rakennus, joka tarjoaa paikkoja eri
oppimistavoille.”
Kuten Ørestadin lukiossa
keskusporras hallitsee täälläkin sisätilaa. Keskusportaalla
on kuitenkin moninaisempi

tehtävä kuin Ørestadin koulussa. Se ei palvele pelkästään
kulkutienä ja avoimuuden luojana, vaan on koulun sydän,
paikka istumiselle, ryhmätyölle, ajattelulle, esiintymiselle ja
elokuville.

Kotipesät palvelevat
oppimista
Suunnittelun reunaehtona oli,
että rakennuksessa ei ole luokkahuoneita. Oppilaat on jaettu
kolmeen ikäryhmään 6–9-, 10–
13- ja 14–15-vuotiaisiin. Kullakin ryhmällä on omat kotialueensa, ja samassa ryhmässä
on eri-ikäisiä lapsia ja erilaisia
oppijoita. Jokaisella kotialueella on kuusi opettajaa, jotka vastaavat yhdessä opetuksesta ja
sen suunnittelusta.
Arkiteman suunnittelijat sanovat, että joustavuus on Hellerupin koulussa arkkitehtuurin
avainsana. Joustavuus tarkoittaa erilaisia ja eriytyneitä tiloja yhtä hyvin kuin lyhyitä etäisyyksiä eri tilojen välillä. Kotipesiä rajaavat kaarevat seinät,
hyllyrivistöt, pullantuoksuiset
keittiökulmaukset ja pöytäryhmät. Informaatioteknologia on
arjen työkaluna. Kotialueiden

varsinaiset opetuspaikat ovat
hiljaisissa nurkissa.
Rakennuksen suunnitelleet
arkkitehdit uskovat, että koulun arkkitehtuuri täsmää nykyoppimismenetelmien kanssa. Tanskalaisen kouluarkkitehtuurin vallankumouksessa
ei ole kyse pelkästään estetiikasta ja toimivuudesta, vaan
myös siitä, kuinka arkkitehtuuri tuo lisäarvoa koulujen
oppilaille ja opettajille.

Yliopistoarkkitehtuuri
hakee suuntaansa
Kouluarkkitehtuurin vallankumous hiipii myös uusiin
yliopistorakennuksiin, mutta
muutokset eivät ole yhtä radikaaleja kuin kouluissa. Uusi tila-ajattelu on nähtävissä
esimerkiksi Ørestadin IT-yliopistossa. Sen ison keskusatriumin ympärillä on laatikkomaisia, ripustettuja ryhmätyöhuoneita.
Kööpenhaminan yliopiston
taide-, laki- ja teknologiaopetus saavat lähivuosina uudet tilat Ørestadista. Tavoitteena on
luoda studiomaisia ryhmätyöja tutkimustiloja. o

Suomi on Pisa-tutkimuksessa oppimisen
kärkimaita. Tanska tulee kaukana perässä.
Siksi Tanskassa on syytäkin miettiä, mitkä kaikki tekijät vaikuttavat oppimiseen.
Tutkimuksia siitä, miten uudenlainen
koulurakennus on vaikuttanut oppimiseen, en kyselyistä huolimatta löytänyt.
Onkin mielenkiintoinen kysymys, miten
se pitäisi mitata. o

IT-yliopiston arkkitehtuuria hallitsee laaja keskusatrium. Henning Larsen
Architects.

David Trood

Liikunnallisuus on
tärkeä osa oppimisprosessia Hellerupin
koulussa.

Palkittu Kirkkojärven koulu perustuu suomalaiseen opetuskulttuuriin
n ”Kirkkojärven koulun tilaratkaisu

perustuu luokkahuoneisiin. Voitimme koulun yleisen arkkitehtuurikilpailun vuonna 2005. Kilpailun tilaohjelma noudattaa Espoon opetussuunnitelmaa”, arkkitehti Ilkka Salminen
Verstas Arkkitehdit Oy:stä kertoo.
Vuosi sitten käyttöönotetun koulun
arkkitehtisuunnittelusta ovat vastanneet Salmisen lisäksi Riina Palva, Jussi
Palva ja Väinö Nikkilä.
Koulu jakautuu kahteen kaarevaan
osaan, jotka molemmat jäsentyvät kotialueisiin, joissa luokkahuoneet sijaitsevat. Keskusaula yhdistää osat toisiinsa. Ruokailutilat ovat keskusaulassa ja
urheilutilat isomman osan puolella.
”Kilpailuehdotuksemme nimi oli
Veljet. Isoveli ottaa massoittelussa
enemmän yhteisiä tiloja vastuulleen.
Suunnittelussa on erityisesti huomioitu pienimpien oppilaiden näkökulma. Tavoitteena on ollut luoda heille
mahdollisimman turvallinen kouluympäristö. Olemme ryhmitelleet luokkahuoneet pienien aulojen ympärille
kuin pieniksi rakennuksiksi. Alakou-

lulaisilla ja yläkoululaisilla on omat
välituntipihansa”, Salminen kertoo.
Koulu on kouluaikojen ulkopuolella kuntalaiskäytössä. Julkiset kävelyreitit johtavat kahden rakennusmassan väliin. Koululaiset tulevat sisään
välituntipihoilta.

Espoon Kirkko
järven koulun keskusaula
kokoaa oppilaat ruokailun
ääreen.

”Suunnittelisimme mielellämme
koulun toisenlaiseenkin tilaratkaisuun perustuen, jos sen katsottaisiin
tukevan hyviä oppimistuloksia. Meillä
ja Tanskassa on erilainen opetuskulttuuri, ja suunnittelu tukee kummassakin maassa sitä”, Salminen sanoo. o

Verstas Arkkitehdit Oy

Kouluarkkitehtuurin vallankumous
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luarkkitehtuuri poikkeavat toisistaan selkeästi. Siihen on monia syitä.
Tanskalainen kulttuuri ja sen myötä
myös opetuskulttuuri ovat erilaisia kuin
meillä. Tanskassa yhteisöllisyys ja ryhmätyö tulevat korostetusti esille uusien koulujen suunnittelussa. Hierarkiaa näyttää
olevan vähemmän. Tanskassa etsitään nyt
rohkeasti erilaisia oppimistapoja tukevia
keinoja oppilaan näkökulmasta.

Auri Häkkinen

Ørestadin lukio aloitti
luokkahuoneettomien
koulujen aikakauden
Tanskassa. Arkkitehti
toimisto 3xN.

n Tanskalainen ja suomalainen uusi kou-
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Hellerupin koulussa lapsi
valitsee oppimistavat.
Arkitema.

Torben Eskerod
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Säilytyskaapit korvaavat pulpetit
Ørestadin lukiossa.

