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Tilaryhmät yksittäiset tilat kpl hy-m2 yhteensämuuta huomioitavaa

Hallinnnon tilat

hallinnon työskentelytilat 60

Monitilatoimisto, jossa rajattu tila 

neuvotteluille. Tilat voivat olla myös erillisiä. 

Tilojen koko voi vaihdella. Äänierisyts ja 

aukstiikka vastavat tilojen käyttötarkoitusta 

ja mahdollistavat luottamukselliset 

keskustelut. Tila vaiheesta riippuen myös 

opiskelijoiden ja/ tai kohdevastaavan 

käytössä. 

kanslia 2 10 20

Opiseklijoiden kohtaaminen ja 

koulusihteerien työskentelyttilat (2 

kpl).Tiloista löytyy tilat lähiarkistolle. 

neuvotteluhuone/kohtaamo 1 20 20

Tilassa pidetään neuvotteluja sekä huoltaja- 

ja opiskelijatapaamisia ym. Sijainti 

hallintotilojen ja opiskelijatilojen 

liittymäkohdassa. Tarvittaessa tila voi toimia 

kouluisännän tukikohtana tai 

oppimistilana.Varaus esitystekniikalle. 

Äänierisyts ja aukstiikka vastavat tilan 

käyttötarkoitusta ja mahdollistavat 

luottamukselliset keskustelut. 

henkilökunnan taukotila 1 40 40

Oleskelu ja seurustelualue. Minikeittiö. 

Sisältää henkilökunnan naulakkotilat ja 

säilytyslokerot. Äänierisyts ja aukstiikka 

vastavat tilan käyttötarkoitusta.

hallinnon kopiointitila

Opiskelijoilta rajatussa 

käytävätilassa,varastotilaa ei tarvita

yhteensä 140

Oppilashuolto  

työtila, oppilashuolto, opinto-

ohjaajat tai opiseklijat 

työvaiheen mukaan 1 15 15

Tila sijaitsee lähellä hallinnontiloja ja 

kohtaamoa. Tilat varustetaan pako-ovella, 

turvallisuus ja kalustettavuus  huomioiden. 

Äänierisyts ja aukstiikka vastavat tilan 

käyttötarkoitusta ja mahdollistavat 

luottamukselliset keskustelut. Tila vaiheesta 

riippuen myös opiskelijoiden käytössä. 

odotustila 1 5 5 Odotustila voi myös toimia vetäytymistilana. 

wc tila 2 2 3 oppilashuoltotilojen läheisyydessä

yhteensä 23

Opetustilat



yleiset oppimistilat 1 320 320

1 solu a 320 hym2, joka jaetaan 

toiminnallisiksi alueiksi koot esim: 2x 60m2 

+120m2 + vaiheen mukaan osa hallinta-

tiloista opetuskäytössä. Tilat ovat 

muunneltavia ja mahdollisuuksien mukaan 

yhdisteltäviä opetustiloja. Tilaryhmästä löytyy 

erityyppisiä tiloja: yhteisöllisyyttä tukevaa, 

ryhmätyötä edistävää ja 

pienryhmätyöskentelyä tukevaa tilaa sekä 

hiljaisen työn tilaa. Tiloissa hyvä akustiikka 

ja varaukset esitystekniikalle jokaisella 

toiminallisella alueella.

laboratoriotilat 2 80 160

Fysiikan ja kemian laboratoriotilat sekä 

oppiaineille tarvittavat varastotilat. 

Vesipisteet, sähkövedot ja kohdepoistot 

vetokaapeille (min. 1 kpl/ tila). Toisessa 

tilassa voi olla kevyempi varustelu. 

Tilasuunnittelulla edistetään erityyppistä 

oppimista ja otetaan huomioon 

työturvallisuus. Tiloissa hyvä akustiikka ja 

varaukset esitystekniikalle jokaisella 

toiminallisella alueella. Tilaryhmää käytetään 

myös yleisopetustilana.

musiikin oppitila / oppimistila 1 100 100

Tila soveltuu akustisen musiikin opetuksen 

ja  kuullonymmärrykseen harjoitteluun. 

Soittimet varastoidaan tilassa tai tilan 

yhteydessä pölyltä suojattuna siten, että ne 

ovat helposti otettavissa käyttöön 

oppituntien aikana. 

yhteensä 580

Varastotilat

erillinen opetusvälinetila 1 30 30

Vaihesta riippuen: Liikunnan varastot, 

näyttämö- ja tuolivarasto, kalustevarasto, 

liikuntavläinevarasto ja yleisvarasto. Voidaan 

jakaa kahdeksi erilliseksi varastotilaksi.

Sosiaalitilat

opettajan wc tilat / le-WC 2 4 8 kaksi erillistä wc-tilaa. Toinen tila le-WC

henkilökunnan puku-ja 

pes.tilat, käyttäjäryhmä 

vaiheen mukaisen tarpeen 

mukaisesi 1 10 10

Voidaan osittain sijoittaa le-WC-tilan 

yhteyteen, jos tila on riittävä

opiseklijoiden wc-tilat 8 1,5 12 määrä tarkistettava

oppilaiden henkilökohtaisen 

omaisuuden säilytys 1m2/7 

opp 30

Numerokoodein lukittavat lokerikot. 

Lokerikkojen yläpinnoille ei saa kerääntyä 

pölöyä, yläpinta vino tai peitetty sokkelilla

Siivoustilat

siivoustoimen tilat 1 20 20

yhteensä 110

kaikki tilat yhteensä/hym2 853

kaikki tilat yhteensä / htm2, sisältäen käytävätilat jne. n. 1100


