periaatekaavio

frisbeegolf,
nyk. pururata

parkour

PIHA-ALUE2:
yläkoululaisten ja lukiolaisten piha
liikuntapainotteinen
katettu alue
ulkona oppiminen
turvallisuus otetaan erityisesti huomioon

luontoseikkailu

pihaurakkaraja

1

rakennuksen sijoittuminen tontille

nykyinen koulurakennus puretaan
kun uudisrakennus on muuttovalmis

panna areena
mini areena
skeittipaikka/
bmx
katu-koris

luontoseikkailu

PIHA-ALUE1:
alakoululaisten piha
monipuolisia leikkimahdollisuuksia
luonto keskeisenä elementtinä
ulkona oppiminen
katettu alue
turvallisuus otetaan erityisesti huomioon

kuntoilu

panna areena
mini areena

YK ja lukion
piha/
liikunta

pingis

parkour
tasapaino motoriikka
liikunta eri ikäisille
kaukalo

pukutilat

ulkokuntosali
katos

MODUULI B
II+IV

katos

ulkona oppiminen
katsomoporras

huolto

MODUULI C

ulkona oppiminen
katsomoporras

pingis

MONITOIMITALO
panna areena
mini areena

iltakäyttäjien sisäänkäynti

YLÄKOULUN ja LUKION
SISÄÄNKÄYNTI

MODUULI A

leikkialue

ALAKOULUN piha

3

RAKENNUSALA

PIHA-ALUE 3:

4

monipuolisia harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia eri ikäisille
"koko kylän piha"
jäähdytetty jääkiekkokaukalo
esim. kuntoilulaitteet, skeitti-/ pyöräilyparkki
parkour yms.

I+IV

II+IV
PÄÄSISÄÄNKÄYNTI

ALAKOULUN
SISÄÄNKÄYNTI

kasivimaa
leikkialue
keinut
polk
upyö
rät
polk
upyö
rät

intiaanikylä/
majat

kiipeily

luontoseikkailu

Saattoliikenne

leikkiminen
liikunta
5

harrastukset

tur
val
line
n

Kivikoulu

P-alue

kev
ytli
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nn
evä
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pp/t
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1krs
taito- ja taideaineiden solu

tekstiilityö
ja kuvaamataito

tilat yhdistettävä esim.
lasiliukuovilla
tekninen työ

märkätila:
vaatehuolto
tekstiilityö,
kuvis yhteiskäytössä

luova tila:
suunnittelu
teoria, ryhmätyö
yms

varastot

tukivyöhyke
WC:t
kenkäeteinen
naulakot

kotitalous

tekninen työ

siivouskomero

varastot
henkilökunnan sos.tilat

kenkäeteinen
yhteys aulaan/ruokasaliin

yläkoulun ja lukion sisäänkäynti

luokat 3-4

valmistuskeittiö
opetustila

erityis
opetus

opetustila

opetustila

tuolitus juhlakäyttöön

tilat yhdistettävissä esim.
lasiliukuovilla

WC tilat
naulakko

"sisäänkäyntivyöhyke"
WC:t
kenkäeteiset
naulakot

yleisönaulakko
kenkäeteinen
vahtimestari

kohtaamo

"tukivyöhyke"
WC:t
eriytymis/kokous/ryhmätyötilat
opetusaineisto/varasto
työtila

sos.tilat
siivouskeskus
varastot
kiinteistöhuolto
VSS

opetustila 2

kulku
yhteys

opetustila
opetustila

tilat jaettavissa esim.
siirtoseinällä

opetustila 1

pääsisäänkäynti

kohtaamon
varasto

opetustori
"olohuone"

monitoimitila:
teoriaopetus ja
alakoulun taito- ja
taideopetus

musiikkiluokan
varasto

alakoulun sisäänkäynti

siivouskomero

opetustila

eskarit

luokat 0-2
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tilojen sijoittelu - periaatekaavio
ei mittakaavassa

2krs
YO kirjoitukset

luonnontieteiden solu

tilat jaettavissa esim.
siirtoseinällä

opettajainhuone

Opetustila

Opetustila

Opetustila

Varasto

Laboratoriotila

"lukion kotipesä"

tilat yhdistettävissä esim.
lasiliukuovilla

66,4 m2

Hallinto
OPOt
hilj. työtilat

tukivyöhyke
WC:t
lokerot

Opetustila

Opetustila

Opetustila

siivouskomero

äidinkielen ja kielten solu

luokat 5-6

esim. 6lk
opetustila
62,2 m2

esim. 5lk
tilat jaettavissa esim.
siirtoseinällä

opetustori

opetustila

IV-KH
ilmatila
lasitettu 35dB
umpiosan kork. n. 90cm

oppilashuolto
terveydenpalvelut

"tukivyöhyke"
WC:t
eriytymis/kokous/ryhmätyötilat
opetusaineisto/varasto
työtila

tukivyöhyke
WC:t
lokerot
työtila
siivouskomero
ilmatila
lasitettu 35dB
umpiosan kork. n. 90cm

opetustori

erityisopetus

tilat jaettavissa esim.
siirtoseinällä

opetustila

reaaliaineiden
ja matematiikan solu
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