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Irtokalustehankintakilpailutus versio 12.1.22 

 
Jämijärven päiväkoti ja keskuskoulu 
 
Jämijärven kunnan uusi koulurakennus sijaitsee Jämijärven keskustaajamassa. Rakennus on mitoitettu 42 
lapselle (päiväkoti), 120 0-6lk oppilaalle ja 52 7-9lk oppilaalle. Erilaisissa tapahtumissa keskusaulan ja 
liikuntasalin yhtäaikainen käyttäjämäärä voi olla 500 hlöä. Henkilökuntaa koulussa työskentelee 24 ja 
päiväkodissa 12, lisäksi koulussa ja päiväkodissa työskentelee siivous, ruoka- ja kiinteistöhuollon 
henkilökuntaa 5 hlöä. Uuden koulurakennuksen tilaratkaisut ovat kompakteja ja keskeinen toive 
kalustukselle on muuntojoustavuus ja esteettömyys. Toiminallisuus jakautuu rakennuksessa soluihin: 
varhaiskasvatus (päiväkoti), 0-2lk, 3-6lk, 7-9lk, käsityötilat, hallintotilat, valmistuskeittiö, liikuntatilat ja 
keskusaulakokonaisuus. 
 
Toiminnassamme korostuu alkuopetuksesta alkaen vahvat perustaidot, vuorovaikutustaidot, digitaalisuus, 
toiminnallisuus ja monialaisuus. Oppilaat ovat aktiivisia toimijoita. Yhteistyötä tehdään laajasti eri ryhmien 
välillä. Luokkatilojen välillä on avattavia seiniä ja soluilla on yhteiskäytössä oleva oppimistori yhteistä 
toimintaa varten. Toiminnassa ohjataan oppilasta löytämään itselle ominaiset tavat ja tyylit oppia. 
Haluamme, että tilat tukevat erilaisia tapoja oppia ja mahdollistavat oppilaan aktiivisen roolin. Kaikissa 
soluissa toimii oppilaita, joilla tuen tarve on hyvin yksilöllinen. Oppilaalla voi olla käyttäytymisen säätelyn 
pulma, aistiyliherkkyyksiä (esim. ääniyliherkkyys), oppimisen pulmia (esimerkiksi kielelliset -, luki-, 
matemaattiset pulmat), tarkkaavaisuuden suuntaamisen ja ylläpidon ongelmaa, keskittymisen haasteita ja 
oman toiminnan ohjauksen pulmia. Tuen tarpeiset oppilaat tarvitsevat rauhallisen, muunneltavissa olevan 
oppimisympäristön. He tarvitsevat luokkatilan lisäksi eriyttämiseen sopivan tilan, jossa voi työskennellä 
rauhassa koulunkäynninohjaajan tai opettajan ohjauksessa. Kalusteratkaisut ovat sellaisia, että jokaiselle 
oppilaalle löytyy oma työpiste. Kalustuksen tulee mahdollistaa parityöskentely, pienryhmätyöskentely, 
eriyttäminen, hiljainen työskentely ja työrauhan ylläpito. Työpisteistä voi helposti tehdä erilaisia 
ryhmittelyjä ja ne ovat helposti siirrettävissä sivuun, jotta saamme nopeasti lisää avointa tilaa. Tiloissa voi 
olla nopeasti käytettäviä tilanjakajia ja/tai pöytäseiniä ja ratkaisut tukevat akustiikkaa. 
 
Kaikissa tilakokonaisuuksissa arvostamme viihtyisyyttä, toiminnallisuutta ja muuntojoustavuutta. Koulun 
tilaratkaisut on suunniteltu tukemaan muuttuvia tarpeita. Lisäksi toivomme hyvää ergonomiaa ja 
mahdollisuutta vaihtaa työskentelyasento sekä akustiikan huomioimista. Lisäksi kaikissa tiloissa 
työskentelyssä on mukana perinteisempien välineiden lisäksi chromebookit ja mobiililaitteet. 
Henkilökunnan kesken arvostamme tiimiopettajuutta. Vaikka oppilailla on kotiryhmä, opettajat ja ryhmät 
liikkuvat tilasta toiseen, jonka vuoksi saman solun tiloilla voi olla erilaisia lisäominaisuuksia. Opetustiloissa - 
etenkin 0-2lk solussa - tulee huomioida koulunkäynninohjaajan työn luonne luokkatilassa oppilaiden 
joukossa liikkuvana ohjaajana tilanteesta riippuen istuen tai seisten. Olemme liikkuva koulu, jossa 
päivittäisen liikunnan merkitystä lapsen ja nuoren kehittymiselle tuetaan ja vaikutusta kaikkeen oppimiseen 
sekä elinikäiseen fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin ymmärretään. Koulun lähialueiden luonto ja Jämin 
kankaat ovat tärkeä osa koulumme toimintaa. Luonnon ja liikkumisen ei kuitenkaan ole tarkoitus jäädä 
koulun seinien ulkopuolelle. Toivomme tämän näkyvän kalustuksessakin. Joustavalla oppimisympäristöllä 
tarkoitetaan monikäyttöisiä, muunneltavia tiloja, joissa opiskelutilat on varusteltu erilaista työskentelyä 
varten ja jotka ovat turvallisia, viihtyisiä, arjen sujuvuus on huomioitu eri tavoin ja jotka vastaavat yksilön ja 
yhteisön tarpeisiin. Kaikkia kalustettavia tiloja tulee voida käyttää eri tarkoituksiin ja tiloja tulee voida 
muokata käyttötarkoituksen mukaan. Kalusteiden hankinnassa kiinnitetään huomiota muunneltavuuteen, 
liikuteltavuuteen, ergonomisuuteen, ekologisuuteen, esteettisyyteen, esteettömyyteen, kestävyyteen, 
viihtyisyyteen, haitta-aineettomuuteen, toiminnallisuuteen ja puhdistettavuuteen. Kaikissa tiloissa tulee 
olla riittävästi säilytystilaa, joita voidaan tarpeen mukaan liikutella ja jotka voivat toimia myös tilanjakajina. 
Kulkemisen tilojen välillä ja ulos/sisälle tulee olla esteetöntä ja turvallista. Kalustetoiveet ovat käyttäjän 
ajatuksia toiminnankuvauksen toteutustavasta kyseessä olevan tilan kohdalla. Toimittaja voi tarjouksessaan 
esittää myös erilaisen ratkaisun, jolla tilan toiminnankuvaukseen voidaan vastata. Vanhoja kalusteita ei 
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siirry uuteen koulurakennukseen. Verhot eivät kuulu hankintaan. Rakennusurakassa tiloihin tulee 
kiintokalusteita, jotka näkyvät pohjakuvissa. Tilojen lattiamateriaali on linoleumia Forbo Marmoleum Real 
2,5 mm Mist Grey, mikäli muuta ei ole mainittu. Rakennus on ulkokengätön. Kaikissa opetustiloissa on 
dokumenttikamera, opettajan tietokone, kaiuttimet ja 86” litteä näyttö. 
 
 
---------------------------------------- 
 
Hankinta sisältää elokuussa 2022 käyttöönotettavan Jämijärven päiväkodin ja keskuskoulun irtokalusteet. 
Tarvittavat kalusteet ja määrät on ilmoitettu hankinnan kohteen kriteereissä. Hankinta toteutetaan 
käänteisenä kilpailutuksena, jolloin tarjoaja toimittaa suunnitelman, kuvat kalusteista, kalusteiden tekniset 
tiedot ja yksikköhinnat tarjouksessaan. Tilaaja tilaa kalusteet tarjouspyynnön toimitusehtojen mukaisesti. 
Erillisiä toimituskuluja ei hyväksytä. Toimitusehto: kalusteet toimitetaan vapaasti perille tilaajan 
osoittamaan paikkaan Jämijärven kunnan uuteen koulurakennukseen (Koulutie 6) käyttökuntoon 
asennettuna ja pakkausjätteet poiskuljetettuna. Kalusteiden tilauksen yhteydessä sovitaan toimitukseen 
liittyvät tarkemmat yhteystiedot. Myyjä vastaa vakuutuksista, kunnes tuotteet ovat hyväksytysti 
vastaanotettu. Kalustehankintaan on varattu investointimääräraha 300 000 euroa (alv 0 %). Kattohinta on 
jaettu osakokonaisuuksille seuraavasti: 
1. Koulu- ja julkitilakalusteet 200 000 € 
2. Varhaiskasvatuksen kalusteet ja 0-2lk solun koulukalusteet 100 000 €. 
 
Tarjouspyynnön mukaan tarjoukset vertaillaan ja kumpaankin osakokonaisuuteen valitaan yksi (1) 
toimittaja. Tilaajalla on oikeus poistaa yksittäisiä tuotteita tai tuoteryhmiä lopullisesta kalustetilauksestaan. 
Tarjouskilpailu toteutetaan Cloudia-palvelussa. Osatarjoukset huomioidaan osakokonaisuuksittain. 
Kalusteiden toimitus on tapahduttava viimeistään heinäkuussa 2022. 
 
Päätöksenteon perusteet 
Valintaperusteena on toiminnallisilta ja laadullisilta ominaisuuksiltaan paras kalustekokonaisuus. 
Hankintapäätös tehdään osa-alueittain. 
VERTAILUPERUSTEET 
- Kalusteiden ja tilojen toiminnallisuus max 70 pistettä 
- Kalusteiden ulkonäkö ja tilankäyttö, max 30 pistettä  
Tarkemmat vertailukriteerit on ilmoitettu tarjouspyynnön kohdassa hankinnan kohteen 
kriteerit. Kriteereille tarjousten arviointityöryhmässä annetaan pisteitä (0-3) seuraavasti: 
- enimmäkseen tavoitteiden vastainen = 0 p 
- ei täysin vastaa tavoitetta = 1 p 
- vastaa käsitystä hyvästä tuotteesta = 2 p 
- osoittaa merkittävää lisäarvoa = 3 p 
Eniten arviointipisteitä saanut tarjous saa kriteerin täydet pisteet ja muut suhteessa siihen 
(kaavalla: maksimipisteet * ko. tarjouksen arviointipisteet/korkeimmat arviointipisteet). 
Tilaaja pidättää oikeuden tuote- ja kappalemäärän muutoksiin. Lisäksi tilaaja varaa oikeuden hylätä tarjous 
perustellusta syystä. 
 

-------------------------------------- 

 
1. kerros 
 
TOIMINNANKUVAUS: Keskusaulakokonaisuus - ruokasali, monitoiminäyttämö, 
musiikkiluokka, mediatori/galleria ja opetuskeittiö 
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Koulun keskusaula korkeana tilana toimii monipuolisena kokoontumistilana koulun arjessa. Sen pöytien 
ääressä nautitaan päivittäin koululounas sekä AP/IP-toiminnan aamupala ja välipala. Keskusaulassa on 
kiinteänä kalusteena jo katsomoportaat, josta on näkymä monitoiminäyttämölle ja joka toimii katsomona, 
oleskelualueena ja ryhmätyöpaikkana. Kouluaikojen ulkopuolella keskusaulaan on mahdollista kokoontua 
erilaisiin tilaisuuksiin, kuten elokuviin, kokouksiin, yleisötilaisuuksiin, urheilutilaisuuksiin, teatteriin, 
musiikkitapahtumiin ja yksityistilaisuuksiin. Tilan kalusteissa arvostetaan helppoa puhdistettavuutta sekä 
siirreltävyyttä. Kalusteiden toivotaan tukevan rauhallista ruokapöytäkäyttäytymistä ja -keskustelua.  
 
Ruokasali 1050 ja vaatetila 1053 
- Lattiamateriaali on keraaminen kuivapuristelaatta 600*600mm, väri: softlime mist 
- Pöytä- ja tuolipaikka 80-100 oppilaalle (0-9lk) 
- Tuolin on oltava pinottava, tukeva ja selkänojallinen. Tuolit on saatava ripustettua pöytiin kiinni pois 
lattialta, ei kangaspäällysteisiä tuoleja, eri-ikäiset käyttäjät huomioitava (esikoulu - aikuiset) 
- Pöydissä voisi olla renkaat ja taitto-ominaisuus siirrettävyyden ja varastoimisen helpottamiseksi tiettyjen 
tapahtumien ja suursiivouksen ajaksi. 
- Joitakin asiakaspaikkoja tulee olla toteutettuna korkeilla tuoleilla (liikuntaesteiset) 
- Akustiikka tulee huomioida koko tilassa ja erityisesti, kun kalusteita liikutellaan. 
- Koko tilassa tulee olla helppokulkuiset, selkeät ja turvalliset kulkuväylät. Ruokasalin läpi kuljetaan myös 
musiikkiluokkaan, käsityötiloihin, liikuntasaliin ja pukutiloihin. 
- Tilan kokonaisviihtyvyyteen ja toimivuuteen erilaisissa tarkoituksissa tulee kiinnittää erityistä huomiota - 
tila voi toimia myös koko kylän olohuoneena. 
 
Monitoiminäyttämö 1069 
- Ei kalustusta 
 
Musiikki 1067 
Koulun musiikkiluokkaa käyttävät kaikki oppilaat 0-9-luokilta. Tilassa lauletaan, soitetaan, 
kuunnellaan, tanssitaan ja leikitään, opiskellaan esitystekniikan avulla sekä myös perinteisesti 
kirjoittaen ja piirtäen. Tilassa tehdään projektitöitä päätelaitteiden avulla. Tilassa työskennellään kaikilla 
tasoilla: lattialla, istuen, seisten sekä liikkuen. Soittaa voidaan myös lattialla istuen oppilastuolin toimiessa 
“pöytänä”. Tilaan sijoitetaan piano ja rumpusetti. Iltaisin kansalaisopisto ja musiikkiopisto käyttävät tilaa 
opetustilanaan. Tilaa käytetään myös monitoiminäyttämön takatilana ja toisaalta musiikkiluokka voi 
laajentua näyttämölle siirtoseinän ollessa avattuna.  
- Istumapaikat 20 oppilaalle. Tuolien tai istuinten tulee olla helposti siirrettävät, kevyet ja ainakin osin 
pinottavat. 
- Tilaan ei haluta oppilaspöytiä. 
- Korkeussäädettävä opettajan pöytä etulevyllä, jossa tilaa tietokoneelle ja dokumenttikameralle, 
äänentoiston hallintapaneelille, lisäksi laskutilaa tavaroille. 
- Yksi ergonominen pyörällinen, käsinojallinen ja säädettävä työtuoli opettajalle. 
- Opettajan pöydän yhteyteen lukittava pyörällinen laatikosto 
- Soitintarvikevaunu 

 
Mediatori/galleria 1071 
Tässä tilassa suunnitellaan taito- ja taideaineiden töitä. Apuna käytetään tietokonetta ja chromebookeja. 
Tilaan tulee myös 3d-tulostin sekä videon editointilaitteisto. Kuntalaiset voivat käyttää myös tilaa. Tilaan 
tarvitaan ainakin järeä korkeussäädettävä työpiste pöytätietokonekäyttöön kaksoisnäytöllä. 

 
Opetuskeittiö 1054 
Tilassa tapahtuu yläkoulun kotitalousopetus sekä muidenkin oppilaiden arjen taitojen opettelua. Tilaa 
voidaan käyttää myös ruokailukabinettina. Iltakäytössä tilassa voi kokoontua kokkikerho, harrastejärjestö 
tai paikallinen yhdistys. 
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- Istuma- ja pöytäpaikka 16 oppilaalle. Samat paikat toimivat myös aikuisilla. 
- Korkeussäädettävä opettajan pöytä etulevyllä, jossa tilaa tietokoneelle ja dokumenttikameralle. 
- Yksi ergonominen pyörällinen, käsinojallinen ja säädettävä työtuoli opettajalle. 
- Opettajan pöydän yhteyteen lukittava pyörällinen laatikosto 
 
Oppilaskunta 2037 
Oppilaiden oma tila. Oppilaskunta voi pitää palavereitaan myös siellä. 
 

TOIMINNANKUVAUS: 0-2-LUOKKIEN SOLU 
Solussa toimii esiopetuksen luokka ja kaksi erillistä alkuopetusluokkaa (1lk ja 2lk). Soluun kuuluvat myös 
oppimistori, pienluokka, erityisopetuksen tiloja sekä pienryhmätiloja. Päivittäiset toimintatavat vaihtelevat: 
työskentelemme yksittäin, pareittain, pienissä ryhmissä ja suurissa ryhmissä. Joskus työskentely vaatii myös 
tilan jakamista. Harjoittelemme mm. kirjoittamista omalla paikalla eli hyvä työergonomia lapsilla on tärkeää 
(kokoerot lapsien välillä alkuopetuksessakin voivat olla suuria). Teemme myös kuvataidetta ja käsitöitä 
omissa luokissa. Opetustuokioita pidetään myös oopimistorilla tai luokissa lattialla ja penkeillä, joihin 
mahtuu tarvittaessa kaikki luokan oppilaat. Leikimme, laulamme ja pelaamme koulupäivän aikana. 
Säilytystilatarvetta on jokaisella oppilaalla omille oppimisvälineille mm. kirjoille, kynille, saksille, liimoille ja 
väriliiduille. Suurin kirjan / vihon koko on A4. Lapset noutavat itse tavaransa eli oppilaiden pitää itse yltää 
säilytyskalusteisiin ja säilytyskalusteiden tulisi sijaita eri kohdissa luokkatilaa ruuhkan välttämiseksi. 
Säilytyskalusteiden tulee olla liikuteltavia ja ne toimivat myös tilanjakajina. Pienryhmätilassa työskennellään 
rauhallisesti yksilöä huomioiden. Tilassa voidaan tehdä myös vapaamuotoisempia ryhmätöitä sekä pelata 
erilaisia pelejä. Erityisoppilaat integroituvat yleisopetuksen luokkiin mahdollisuuksien mukaan. 
Erityisopetus liittyy kiinteästi yleisopetukseen; yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tukimuotoja tarjotaan 
oppilaille joustavin opetusjärjestelyin, jolloin sekä yleisopetuksen että erityisopetuksen resurssit, 
materiaalit, menetelmät, apuvälineet ja teknologiset sovellukset ovat kaikkien oppilaiden saatavilla. 
 
Tori 1007: 
- Renkailla oleva säädettävä seisomatyöpöytä opettajalle chromebookkia varten. Siinä oltava integroituna 
säilytysratkaisu. 
- Pesämäistä, pehmeää, lukutoukkien luola 
- Puolapuut roikkumistangolla 
- Muunneltavuus tärkeää 
- Istuintyynyjä lattiatyöskentelyä varten ja niille säilytysratkaisu 
- Rahikokonaisuus 
 
Opetustila eli esiopetuksen luokka 1009: 
Tässä tilassa on esikoululaisten kotiluokka. Tilassa toimii esikouluajan ulkopuolella AP/IP-toiminta (1-2lk + 
erityisen tuen oppilaat). 
- 11 oppilastyöpistettä 
o Yksittäispöydät reppukoukulla, jotka saa helposti liikuteltua ja ryhmiteltyä eri tavoin 
o 11 kpl pyörivää korkeussäädettävää oppilastuolia lukkiutuvilla pyörillä, jalkarengas 
o 2 kpl keinuvaa korkeussäädettävää aktiivioppilastuolia (renkaaton) 
- Istuinpehmusteet lattiatyöskentelyä varten ja niille säilytysratkaisu 
- Istuinraheja 
- Liikuteltava säilytysratkaisu oppilaiden tavaroille, esim. kirjoille, vihkoille ja kynille (suurin 
kirjan koko A4) 
- Liikuteltava säilytysratkaisu leikkivälineille 
- Opettajan pöydän yhteyteen lukittava pyörällinen laatikosto 
- Korkeussäädettävä opettajan pöytä etulevyllä, jossa tilaa tietokoneelle ja dokumenttikameralle 
- Yksi ergonominen pyörällinen, käsinojallinen ja säädettävä työtuoli opettajalle 
- 2 kpl satulatuoleja 
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- Soitintarvikevaunu 
 
Opetustilat 1036 ja 1039: 
Nämä luokat toimivat kotiluokkina 1 ja 2-luokkalaisille. Luokkatilojen kalustuksen ei tarvitse olla identtistä. 
- 24 oppilastyöpistettä 

o Yksittäispöydät reppukoukulla, jotka saa helposti liikuteltua ja ryhmiteltyä eri tavoin 
o 19 kpl pyörivää korkeussäädettävää oppilastuolia lukkiutuvilla pyörillä, jalkarengas 
o 7 kpl keinuvaa korkeussäädettävää aktiivioppilastuolia (renkaaton) 
- Liikuteltava säilytysratkaisu oppilaiden tavaroille, esim. kirjoille, vihoille ja kynille (suurin 
kirjan koko A4) 
- Opettajan pöydän yhteyteen lukittava pyörällinen laatikosto 
- Korkeussäädettävä opettajan pöytä etulevyllä, jossa tilaa tietokoneelle ja dokumenttikameralle 
- Yksi ergonominen pyörällinen, käsinojallinen ja säädettävä työtuoli opettajalle 
- 2 kpl satulatuoleja 
- Renkailla oleva säädettävä seisomatyöpöytä opettajalle chromebookkia varten. Siinä oltava integroituna 
säilytysratkaisu. 
- Istuinpehmusteet lattiatyöskentelyä varten ja niille säilytysratkaisu 
- Lattiasermi yksittäiseksi tilanjakajiksi esim. kokeen tekijälle (pyörillä oleva, liikuteltava) 
- Helposti liikuteltava suljettava/kannellinen säilytysvaunu pientarvikkeille 
 
Nikkari eli erityisopetuksen pienluokka 1041: 
Solussa erityisopettajia on kaksi. Toinen on erityisluokanopettaja, joka työskentelee pääasiassa tässä tilassa 
1041. Oppilaat ovat erityisen tuen oppilaita luokka-asteilta 1-6 ja oppilasmäärä on 8. He osallistuvat 
erityisopetukseen lähes kokoaikaisesti. Pienluokassa toimii oppilaiden tukena myös 1-2 
koulunkäynninohjaajaa. 
- 8 oppilastyöpistettä 
o Yksittäispöydät reppukoukulla, jotka saa helposti liikuteltua ja ryhmiteltyä eri tavoin 
o 8 kpl pyörivää korkeussäädettävää oppilastuolia lukkiutuvilla pyörillä, jalkarengas 
- Liikuteltava säilytysratkaisu oppilaiden tavaroille, esim. kirjoille, vihoille ja kynille (suurin 
kirjan koko A4) 
- 4 kpl pöytäseinäkettä oppilaspöydille näkösuojaksi 
- Opettajan pöydän yhteyteen lukittava pyörällinen laatikosto 
- Korkeussäädettävä opettajan pöytä etulevyllä, jossa tilaa tietokoneelle ja dokumenttikameralle 
- Yksi ergonominen pyörällinen, käsinojallinen ja säädettävä työtuoli opettajalle 
- 2 kpl satulatuoleja 
- Renkailla oleva säädettävä seisomatyöpöytä opettajalle chromebookkia varten. Siinä oltava integroituna 
säilytysratkaisu. 
- Istuinraheja 
- Lattiasermi yksittäiseksi tilanjakajiksi 
- Helposti liikuteltava säilytysvaunu pientarvikkeille 
 
Erityisopetus 1037: 
Toinen erityisopettaja on laaja-alainen erityisopettaja, joka työskentelee pääsääntöisesti tilassa 1037 ja 
jonka oppilaat osallistuvat erityisopetukseen osa-aikaisesti. Oppilaat ovat erityisen, tehostetun ja yleisen 
tuen oppilaita 1-6-luokka-asteilta. Opetettavat oppilaat ja ryhmät vaihtuvat joka tunti. Osa-aikaisen 
erityisopetuksen oppilaat osallistuvat erityisopetuksen oppitunteihin tuen tarpeensa mukaan n. 1-5 h 
viikossa. Oppilaiden tuen tarve on hyvin yksilöllinen.  
- 6 oppilastyöpistettä 
o Yksittäispöydät reppukoukulla, jotka saa helposti liikuteltua ja ryhmiteltyä eri tavoin 

o 4 kpl pyörivää korkeussäädettävää oppilastuolia lukkiutuvilla pyörillä, jalkarengas 
o 2 kpl keinuvaa korkeussäädettävää aktiivioppilastuolia (renkaaton) 
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- Liikuteltava säilytysratkaisu oppilaiden tavaroille, esim. kirjoille, vihoille ja kynille (suurin 
kirjan koko A4) 
- 3 kpl pöytäseinäkettä oppilaspöydälle näkösuojaksi 
- Opettajan pöydän yhteyteen lukittava pyörällinen laatikosto 
- Korkeussäädettävä opettajan pöytä etulevyllä, jossa tilaa tietokoneelle ja dokumenttikameralle 
- Yksi ergonominen pyörällinen, käsinojallinen ja säädettävä työtuoli opettajalle 
- Satulatuoli 
- 2 kpl säkkituoleja 
- Aistitaulut 
 
Erityisopetus 1038 
Eriyttämiseen sopiva, jossa voi työskennellä rauhassa koulunkäynninohjaajan tai opettajan ohjauksessa. 
Puheopetus tapahtuu täällä. 
- Pöytä tyyliin 1400*700 mm  
- Pyörivä korkeussäädettävä oppilastuoli lukkiutuvilla pyörillä, jalkarengas 
- Satulatuoli 
- 2 kpl säkkituoleja 
- 2 kpl neuvottelutuolia aikuiselle 
- renkailla oleva säilytysvaunu 
 
Pienryhmä 1040 
Pienryhmätila on koko solun käytössä eriyttämistä varten turvallinen ja kotoisa tila. Kalustuksen on 
tarkoitus mahdollistaa esimerkiksi opettajan/ohjaajan työskentely pienen oppilasryhmän kanssa. Oppilaille 
vapaampi lukunurkka tai “taukonurkkaus” kulmasohva- tai rahijärjestelmällä, pyöreällä pöydällä ja 
säkkituolilla. 
 
 

TOIMINNANKUVAUS: VARHAISKASVATUS ELI PÄIVÄKOTI 
Päiväkoti on mitoitettu kahdelle ryhmälle eli noin 42 lapselle. Tarvittaessa järjestetään myös 
vuoropäivähoitoa. Päivittäin lapset oppivat sosiaalisia taitoja, käden taitoja, aakkosia, arkisia juttuja, 
tunnetaitoja, digitaitoja jne. 
 
Kalusteissa on tärkeää kestävyys, turvallisuus, muunneltavuus, yhdisteltävyys, monipuolisuus, pyöreät 
muodot ja houkuttelevuus sekä liikuteltavuus esimerkiksi pyörien avulla, mahdollisuus rajata 
oppimisympäristöjä. Lasten osallisuus on tärkeää tulla näkyviin ympäristön muokkaamisessa: lasten 
toiveiden mukaan muunneltavissa olevia huoneita. Helppo puhdistus ja pestävyys ovat erittäin tärkeää 
kaikissa materiaaleissa. Päiväkodin kalusteet on suotavaa olla antibakteeripintaisia, mahdollisesti myös 
akustoesto pinnoitettu. Nojatuolien, sohvien ja mattojen likaa hylkivä materiaali, puhdistettavuus ja helppo 
liikuteltavuus ovat myös tärkeitä huomioida. Päiväkodin vieressä oleva metsä on hyvin keskeinen ja tärkeä 
oppimisympäristö muun lähiympäristön ohella. Metsä- ja luontoteema saisi näkyä myös sisällä erilaisissa 
kalusteissa. Kalusteet saisivat olla ihania vaaleita, puisia ja kestävää kehitystä tukevia ratkaisuja. Leikki ja 
liikunta painottuvat toiminnassa. Toiveena on motoriikkaa aktivoivia kalusteita, (mahdollisuuksien mukaan 
piiloon siirrettävissä), jotka innostavat ja kannustavat liikkumiseen liikuntasalin lisäksi myös 
ryhmähuoneissa sekä käytävätiloissa. Pienten alle kolmivuotiaiden lasten huomioon ottaminen sisällä 
olevissa liikuntavälineissä on tärkeää, jotta pienetkin pääsevät turvallisesti kiipeilemään ja ryömimään.  
 
Leikki on erityisen tärkeä osa toimintaa, samoin lasta innostava, houkutteleva ja mielikuvitusta herättävä 
oppimis- ja leikkiympäristö. Toiveena on leikkimään innostavat pehmeät kalusteratkaisut, erilaiset 
muotopalat, aktivoivat ja aistikokemuksia innostavat luovat oppimisympäristöt: mielikuvitusleikki, lego-
/rakenteluleikkipöydät. Lisäksi isompia leikkikokonaisuuksia tukevia kalusteita, kuten majat, moduulipesät, 
kotileikki, auto tmv., mistä saisi innostavaa ja juonellista leikkiä, mieluiten monipuolisesti samoja kalusteita 
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luovasti hyödyntäen. Huoneissa tulee olla myös leikkialueen rauhaa edistäviä korkeita, tukevia ja akustoivia 
tilanjakajia.  
 
Päiväkodissa tarvitaan sekä ovellisia että avohyllyllisiä pyörillä olevia säilytyskalusteita leluille, peleille ja 
askarteluvälineille lasten tasolle. Säilytyskalusteiden väri on vaalea puu. Säilytyskalusteet voivat toimia 
joissakin tiloissa tilanjakajina ja toisaalla laskutasoina. Pyörillä olevat säilytyskalusteet tulee sijoittua 
sopivasti eri tiloihin erikokoisina, myös ruokailutilojen (ryhmähuoneiden) ympäri tilaa tasoja mm. 
leivänpaahtimille, hygieniatuotteille, ruokakaukaloille ja laskutilaksi hedelmille/leiville. Sermeissä ja 
säilytyskalusteiden taustoissa tulee olla kiinnityspintaa mahdollisimman paljon lasten töiden 
kiinnittämiseen. Lisäksi kuvatuen (esim. päiväjärjestys, pukemiskuvat eteiseen) kiinnittäminen 
(huopa/magneetti) näkyville, esimerkiksi näihin kalusteisiin, on myös tärkeä tuki ryhmän arjen toimintaan 
ja lasten kanssa yhdessä katsottavaksi. Rauhoittumisnurkkia ja leikkipesiä voisi olla kalusteissa kiinteänä.  
 
Huonekohtaiset kalustetoiveet: 
 
Ryhmähuone 1015 
Tämä on isojen lasten (3-6-vuotiaat) käytössä. Heidän ruokailunsa tapahtuu täällä. Pöydät (noin 21 lapselle 
ja 4 aikuiselle) ovat aikuisen mitoituksella. Pöydissä (valkoiset/vaaleat) akustoidut pinnat ja osa jaloista voisi 
olla pyörällisiä helpottamaan siirrettävyyttä. Myös tuolit tarvitaan. Kaikki tuolit helposti nostettavissa 
pöydän alla olevaan telineeseen ja pinottavissa. Tuoleissa voi olla väritehosteita. Lattiatyynyt 
säilytysratkaisuineen tarvitaan koko 21 lapsen ryhmälle. Yksi satulatuoli. 
 
Leikki- ja lepohuone 1016 
Tämä on isojen lasten (3-6-vuotiaat) käytössä. Aikuisille on hyvä olla lepohuoneessa mukava nojatuoli, joka 
ei ole kuitenkaan vaarallinen, kun lapset kiipeilevät siinä. Nojatuolin lähellä säilytyskaluste musiikkilaitteelle 
ja kirjoille. Pehmoistuimia tai säkkituoleja (kirjan lukua, sylittelyä, majaleikkiä, lepäämispaikka lapselle) 
toivotaan. Kiintokalustekaappisängyt nostetaan seinälle leikin ajaksi. Kirjoille tarvitsemme liikuteltavat 
kirjavaunun ja leikkikaluille hyllykön.  
 
Leikki- ja lepohuone 1017 
Tämä on pikkulasten (0-3-vuotiaat) käytössä. Aikuisille on hyvä olla lepohuoneessa mukava nojatuoli, joka 
ei ole kuitenkaan vaarallinen, kun lapset kiipeilevät siinä. Nojatuolin lähellä säilytyskaluste musiikkilaitteelle 
ja kirjoille. Pehmoistuimia tai säkkituoleja (kirjan lukua, sylittelyä, majaleikkiä, lepäämispaikka lapselle) 
toivotaan. Kiintokalustekaappisängyt nostetaan seinälle leikin ajaksi. Kirjoille tarvitsemme liikuteltavat 
kirjavaunun ja leikkikaluille hyllykön. 
 
Ryhmähuone 1018 
Tämä on pikkulasten (0-3-vuotiaat) käytössä. Heidän ruokailunsa tapahtuu täällä. Pöydät (noin 20 ihmiselle) 
ovat aikuisen mitoituksella. Pöydissä (valkoiset/vaaleat) akustoidut pinnat ja osa jaloista voisi olla pyörällisiä 
helpottamaan siirrettävyyttä. Kaikki tuolit helposti nostettavissa pöydän alla olevaan telineeseen. Tuoleista 
syöttötuoleja on 6 ja käsinojallisia 6. Tuoleissa voi olla väritehosteita. Lattiatyynyt säilytysratkaisuineen 
tarvitaan koko 21 lapsen ryhmälle (sylivauvat eivät tarvitse). Tarvitaan satulatuoli, kartonkisäilytyslaatikosto 
ja askarteluille kuivausteline. 
 
Eteinen 1014 ja 1023 
Tämä on jo sukkasiltaan liikuttavaa aluetta. Kalusteeksi jotain liikunnallisuutta tukevaa. 
 
Pienryhmä 1024 
Tämä on juonellisten leikkien paikka. Lisäksi keskittymistä tarvitsevalle 1-3 lapselle tarkoitettu suojattu 
pöytätilanurkkaus. 
 
Työhuone 1029 
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Tämä on varhaiskasvatuksen henkilöstön työhuone neljälle yht’aikaiselle käyttäjälle. Kaksi paikkaa isolla 
säädettävällä toimistopöydällä ja ergonomisella pyörällisellä, käsinojallisella säädettävällä työtuolilla. Kaksi 
korkeussäädettävää paikkaa chromebook-työskentelyyn satulatuolien kera. Tilaan tulee 
monitoimikopiokonetulostin. 
 
Työhuone 1030 
Tämä on varhaiskasvatusjohtajan toimistohuone. Työskentely tapahtuu pääasiassa tietokoneella; 
työpöydälle tulee mahtua kannettava tietokone telakassa, kaksi näyttöä, näppäimistö, hiiri, tulostin ja 
papereita. Tilassa käy myös asiakkaita ja pidetään neuvotteluita. 
- Sähkökäyttöinen korkeussäädettävä pöytä etulevyllä tyyliin 1600*800 mm. Työskentely tapahtuu osin 
seisaaltaan. 
- Yksi ergonominen pyörällinen, käsinojallinen ja säädettävä työtuoli  
- 2 kpl neuvottelutuolia 
- Renkailla oleva lukittava laatikosto 
- Suljettava kaappi 
 
Taukotila 1031 
Tämä on varhaiskasvatuksen henkilöstön taukotila. Pöytä ja tuoleja. 
 
 

TOIMINNANKUVAUS: TEKSTIILITYÖ-KUVATAIDE 1056 
Koulun tekstiilityö/kuvataideluokkaa käyttävät kaikki oppilaat 0-9-luokilta. Tilassa kuvataiteen oppitunneilla 
maalataan, vedostetaan, muovaillaan ja rakennellaan. Pehmeissä käsityössä tilassa koneommellaan, 
silitetään, kudotaan, tehdään lankatöitä, kaavoitetaan ja leikataan isoja kankaita. Luokassa myös 
suunnitellaan ja työskennellään digitaalisesti. Tilassa työskennellään kaikilla tasoilla: työpöytien ääressä 
sekä istuen että seisten ja lattialla. Tilassa on paljon edestakaista liikettä työpisteestä toiselle. Tilassa 
säilytetään keskeneräisiä ja valmiita kuvataiteen ja käsityön oppilastöitä. Osalle töistä pitää olla tilaa 
kuivumiseen. Töiden esillepano ottaa huomioon riittävänä kiinnityspintana luokkatilassa. Tilassa 
työskentelee enintään 16 oppilasta. Iltakäyttäjät ovat erilaisia harrastepiirejä. 
- 14 kpl pyörivää korkeussäädettävää oppilastuolia renkailla  
- 2 kpl satulatuoleja 
- Pöytien tulee olla korkeussäädettäviä ja ryhmiteltävissä isoksi pöytäpinnaksi niin, että ison kankaan 
levittäminen tai A2-kokoisen kuvataidetyön työstäminen vaaka- ja pystysuunnassa onnistuu. Leikkuupöytä 
voi olla myös erikseen. 
- Opettajan pöydän yhteyteen lukittava pyörällinen laatikosto 
- Korkeussäädettävä opettajan pöytä etulevyllä, jossa tilaa tietokoneelle ja dokumenttikameralle 
- Yksi ergonominen pyörällinen, käsinojallinen ja säädettävä työtuoli opettajalle 

 
Teknisen työn tilat 1058-1065 
- Ei kalustusta 
 
Keittiötoimisto 1084 
Valmistuskeittiön ruokapalveluvastaavalla on toimistohuone keittiön tilausten hoitamista varten. Tilassa 
tulee olla ainakin korkeussäädettävä toimistotyöpöytä, työtuoli ja säilytystilaa (ei avohyllyjä). Työpöydälle 
sijoitetaan tietokone, näyttö, tulostin ja näppäimistö. Keittiötiloissa työskentelee yht’aikaisesti 1-3 henkilöä. 
 
 

2. kerros 
 

TOIMINNANKUVAUS: 3-6-luokkien solu  
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3-6-luokkien solussa toimivat luokat 3, 4, 5 ja 6. Jokaisella ryhmällä on oma kotiluokka, jossa he toimivat 
itsenäisinä luokkina. Solussa on myös oppimistori, erityisopetuksen luokka ja pienryhmätiloja. 
Kalusteratkaisuissa on tärkeä huomioida joustava mahdollisuus tukea erilaisten oppimistyylien ja 
opiskelutapojen harjoittelemista ja omaksumista. Luokissa oppimista tapahtuu itsenäisesti omalla 
työpisteellä sekä erilaisina pienryhminä. Koska solussa tai luokassa voi olla monia erilaisia toimintoja 
käynnissä, tulee oppilaalla olla mahdollisuus vetäytyä rauhallisempaan tilaan, vaikka muut tekevätkin 
yhdessä töitä. Avoimen tilan järjestäminen solutasolla tulisi olla helppoa. 
 
Tori 2011: 
- Renkailla oleva säädettävä seisomatyöpöytä opettajalle chromebookkia varten. Siinä oltava integroituna 
säilytysratkaisu. 
 
Opetustilat 2029, 2032, 2033 ja 2034: 
Nämä luokat toimivat kotiluokkina 3-6-luokkalaisille. Luokkatilojen kalustuksen ei tarvitse olla identtistä. 
Opetustilan pinta-ala vaikuttaa ryhmäkokoon vaihteluvälin ollessa 11-24 oppilasta. Tässä on kuvattu 
minimivarustus kotiluokan varustukselle: 
- Jokaiselle oppilaalle oma oppilastyöpiste 
o Yksittäispöydät reppukoukulla, jotka saa helposti liikuteltua ja ryhmiteltyä eri tavoin 
o Perusolettama on pyörivä korkeussäädettävä oppilastuoli lukkiutuvilla pyörillä. Muutakin voi olla. 
- Liikuteltava säilytysratkaisu oppilaiden tavaroille, esim. kirjoille, vihoille ja kynille (suurin 
kirjan koko A4) 
- Opettajan pöydän yhteyteen lukittava pyörällinen laatikosto 
- Korkeussäädettävä opettajan pöytä etulevyllä, jossa tilaa tietokoneelle ja dokumenttikameralle 
- Yksi ergonominen pyörällinen, käsinojallinen ja säädettävä työtuoli opettajalle 
- Satulatuoli 
- Renkailla oleva säädettävä seisomatyöpöytä opettajalle chromebookkia varten. Siinä oltava integroituna 
säilytysratkaisu. 
 
Erityisopetus 2012: 
Kyseessä on luokkamuotoisen erityisopetuksen tila. Toimintaa johtaa erityisluokanopettaja. Oppilaat ovat 
erityisen tuen oppilaita luokka-asteilta 3-9 ja oppilasmäärä on 10. Osa oppilaista osallistuu 
erityisopetukseen lähes kokoaikaisesti ja osa vain tietyn oppiaineen tunneilla. Luokassa toimii oppilaiden 
tukena myös 1-2 koulunkäynninohjaajaa. 
- 10 oppilastyöpistettä 

o Yksittäispöydät reppukoukulla, jotka saa helposti liikuteltua ja ryhmiteltyä eri tavoin 
o 10 kpl pyörivää korkeussäädettävää oppilastuolia lukkiutuvilla pyörillä, jalkarengas 
- Liikuteltava säilytysratkaisu oppilaiden tavaroille, esim. kirjoille, vihoille ja kynille (suurin 
kirjan koko A4) 
- 5 kpl pöytäseinäkettä oppilaspöydille näkösuojaksi 
- Opettajan pöydän yhteyteen lukittava pyörällinen laatikosto 
- Korkeussäädettävä opettajan pöytä etulevyllä, jossa tilaa tietokoneelle ja dokumenttikameralle 
- Yksi ergonominen pyörällinen, käsinojallinen ja säädettävä työtuoli opettajalle 
- 2 kpl satulatuoleja 
- Renkailla oleva säädettävä seisomatyöpöytä opettajalle chromebookkia varten. Siinä oltava integroituna 
säilytysratkaisu. 
- Istuinraheja 
- Lattiasermi yksittäiseksi tilanjakajiksi 
- Helposti liikuteltava säilytysvaunu pientarvikkeille 
 
Pienryhmä 2030 ja 2031 
Pienryhmätila on koko solun käytössä eriyttämistä varten turvallinen ja kotoisa tila. Kalustuksen on 
tarkoitus mahdollistaa esimerkiksi opettajan/ohjaajan työskentely pienen oppilasryhmän kanssa. Tiloissa on 
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erilainen kalustus. Toinen tiloista voisi olla rauhoittumiseen houkutteleva, jossa luetaan hiljaisesti ja 
työskennellään rennoissa asennoissa. 
 
 

TOIMINNANKUVAUS: 7-9-luokkien solu  
7-9-luokkien solussa toimii yläkoulu eli luokat 7, 8 ja 9. Ryhmillä ei ole omaa kotiluokkaa. Jos kaikki kolme 
luokka-astetta opiskelevat omina ryhminään yht’aikaa, niin yksi ryhmä on oppimistorilla. Keskimääräinen 
ryhmäkoko on 20 oppilasta. Luokkatiloissa oppimista tapahtuu itsenäisesti omalla työpisteellä sekä 
erilaisina pienryhminä. Koska solussa tai luokassa voi olla monia erilaisia toimintoja käynnissä, tulee 
oppilaalla olla mahdollisuus vetäytyä rauhallisempaan tilaan, vaikka muut tekevätkin yhdessä töitä. 
Avoimen tilan järjestäminen solutasolla tulisi olla helppoa. Jokaisella oppilaalla on käytössä chromebook. 
 
Tori 2019: 
- Renkailla oleva säädettävä seisomatyöpöytä opettajalle chromebookkia varten. Siinä oltava integroituna 
säilytysratkaisu. 
 
Laboratorio 2020: 
- 16 pyörivää korkeussäädettävää oppilastuolia lukkiutuvilla pyörillä. 
- Satulatuoli pitemmällä kaasujousella 
- Ei muuta kalustusta 
 
Opetustila 2024: 
Tämä on yläkoulun reaaliaineiden aineluokka. 
- 22 oppilastyöpistettä 
o Yksittäispöydät reppukoukulla, jotka saa helposti liikuteltua ja ryhmiteltyä eri tavoin 

o 22 kpl pyörivää korkeussäädettävää oppilastuolia lukkiutuvilla pyörillä  
- Opettajan pöydän yhteyteen lukittava pyörällinen laatikosto 
- Korkeussäädettävä opettajan pöytä etulevyllä, jossa tilaa tietokoneelle ja dokumenttikameralle 
- Yksi ergonominen pyörällinen, käsinojallinen ja säädettävä työtuoli opettajalle 
- Satulatuoli 
- Renkailla oleva säädettävä seisomatyöpöytä opettajalle chromebookkia varten. Siinä oltava integroituna 
säilytysratkaisu. 
 
Pienryhmä 2022, 2023, 2025, 2026 ja 2027 
Pienryhmätilat ovat koko solun käytössä eriyttämistä varten turvallinen ja kotoisa tila. Toisaalta osa 
pienryhmätiloista voidaan valjastaa oppimistorin laajennukseksi ja se tulee huomioida kalustuksessa. Joku 
tiloista voisi olla rauhoittumiseen houkutteleva, jossa luetaan hiljaisesti ja työskennellään rennoissa 
asennoissa. 
 
 

TOIMINNANKUVAUS: HALLINTOSIIPI  
 
Odotus 2039 
Oppilashuollon tiloja käytetään asiakkaiden vastaanottamista varten. Tilojen tulee olla asiakaspalveluun 
sopivat, viihtyisät ja väritykseltään hillityt. Tiloissa asioivat etupäässä oppilaat ja heidän huoltajansa. 
Odotustila kalustetaan odotuspaikaksi. 
 
Terapia 2040 
Terapiahuone kalustetaan erilaisia vierailevia terapeutteja palvelevaksi. 
 
Lepohuone 2042 
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Huone kalustetaan lepohuoneeksi. 
 
Terveydenhoitaja 2043 
Tämä on kouluterveydenhoitajan toimistohuone, jossa työskentelee yksi henkilö. Työskentely tapahtuu 
pääasiassa tietokoneella. Huone kalustetaan vastaanottotoimintaa varten. 
 
Opo 2044 
Tämä on oppilaanohjaajan ja koulukuraattorin yhteinen toimistohuone. Kerrallaan huoneessa työskentelee 
yksi henkilö. Työskentely tapahtuu pääasiassa tietokoneella; työpöydälle tulee mahtua kannettava 
tietokone telakassa, näyttö, näppäimistö, hiiri, tulostin ja papereita. Tilassa käy myös asiakkaita. 
- Sähkökäyttöinen korkeussäädettävä pöytä etulevyllä. Työskentely tapahtuu osin seisaaltaan. 
- Yksi ergonominen pyörällinen, käsinojallinen ja säädettävä työtuoli  
- 2 kpl asiakastuoleja, kenties rennompaakin istumista 
- Renkailla oleva lukittava laatikosto 
- Lukolliset säilytyskalusteet papereille 
 
Kanslia 2045 
Tämä on koulusihteerin toimistohuone, jossa työskentelee yksi henkilö. Työskentely tapahtuu pääasiassa 
tietokoneella; työpöydälle tulee mahtua kannettava tietokone telakassa, kaksi näyttöä, näppäimistö, hiiri, 
tulostin ja papereita. Tilassa käy myös asiakkaita. 
- Sähkökäyttöinen korkeussäädettävä pöytä etulevyllä. Työskentely tapahtuu osin seisaaltaan. 
- Yksi ergonominen pyörällinen, käsinojallinen ja säädettävä työtuoli  
- 2 kpl asiakastuoleja 
- Renkailla oleva lukittava laatikosto 
- Suljettava kaappi 
- Lukolliset säilytyskalusteet papereille 
- Vaateripustintangolla varustettu vaatekaappi 
 
Rehtori 2046 
Tämä on johtajan toimistohuone. Rehtorin työhuoneessa työskentelee yksi henkilö. Työskentely tapahtuu 
pääasiassa tietokoneella; työpöydälle tulee mahtua kannettava tietokone telakassa, kaksi näyttöä, 
näppäimistö, hiiri, tulostin ja papereita. Tilassa käy myös asiakkaita ja pidetään neuvotteluita. 
- Suuri sähkökäyttöinen korkeussäädettävä pöytä etulevyllä. Työskentely tapahtuu osin seisaaltaan. 
- Yksi ergonominen pyörällinen, käsinojallinen ja säädettävä työtuoli  
- 1-2 kpl neuvottelutuolia 
- Renkailla oleva lukittava laatikosto 
- Lukolliset säilytyskalusteet papereille 
- Sohva, jossa istuinleveys luokkaa 170 cm 
- Vaateripustintangolla varustettu vaatekaappi 
 
Neuvottelu 2047 
Hallintosiiven neuvottelutila kalustetaan 10 henkilölle. Tilassa pidetään kokouksia, neuvotteluja, 
oppilashuoltopalavereita ja pienryhmätapaamisia. Tilan tulisi olla viihtyisä ja edustava. Tilassa on 
dokumenttikamera, tietokone, kaiuttimet, kamera ja 60” litteä näyttö. 
 
Käytävä 2048 ja 2049 
Hallintokäytävä on suljetulla alueella, jonne pääsee vain kulkuluvalla tai sisäänpäästettynä vieraana.  
 
ATK/tuki 2050 
Tässä huoneessa on keskusradio ja päivänavaukset toimitetaan täältä. Tilaan kalustetaan toimistotyöpiste 
sekä laskutaso.  
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Työhuone 2051 
Tässä huoneessa opettajat ja muu henkilökunta voi tehdä hiljaista työtä toimistotyöpisteillä. Työpisteen on 
oltava helposti säädettävä eri henkilöille; myös seisomatyölle varataan paikka. 
 
Kahvio 2052 
Henkilökunnan taukotilaa käyttää noin 30 aikuista. Kohtaamisen, rentoutumisen ja tauottamisen tila on 
viihtyisä ja työhyvinvointia lisäävä oleskelutila, jossa on erilaisia viihtyisiä oleskeluryhmiä. Pohjoisseinälle 
tulee 60” litteä näyttö. 
 
Monistamo 2060 
Tässä huoneessa tarvitaan pöytätaso sekä säilytysratkaisu erilaisille paperitarvikelaaduille. Isot 
paperimäärät ovat kiintokalusteessa. Tilaan tulee monitoimikopiokonetulostin. 
 
Vetäytymistila 2064 
Tämä hiljentymisen, rauhoittumisen ja lepäämisen tila. 
 


