KINNARIN UUSI KOULU
PÄHKINÄNKUORESSA

Uusi koulu
avataan
8/2019

Osoite: Koulukuja 3, 04430 Järvenpää
Kokonaispinta-ala: 8 959 m2
Hyötypinta-ala 8 188 m2

TAUSTA
Kinnarin uusi koulu korvaa sisäilma-ongelmien takia
puretun kohteen ja vastaa Järvenpään kasvuun.

VISIO
Uusi Kinnari – Iloisesti Yhdessä

TAVOITTEET

YHTENÄISKOULU
Alakoulussa kolme rinnakkaisluokkaa
Yläkoulussa 4–5 rinnakkaisluokkaa
18 yleisopetuksen ryhmää (alakoulu): 18 x 24 = 432 oppilasta
15 yleisopetuksen ryhmää (yläkoulu): 15 x 24 = 360 oppilasta
4–5 erityisopetuksen ryhmää: 4–6 x 10 = 40–60 lasta
Kolme esiopetuksen ryhmää: 3 x 24 = 72 lasta
Oppilaita yhteensä 924
Henkilökuntaa yhteensä n. 80

Turvallinen:

Tilat on suunniteltu esteettömiksi ja kiusaamista
ehkäiseviksi. Myös yliherkät käyttäjät on huomioitu.
Liikenneturvallisuuteen on panostettu.

Terveellinen:

Rakennusteknisesti kohde on toteutettu
viimeisintä teknologiaa käyttäen sekä
Terve Talo -kriteerien mukaisesti.

Toiminnallinen:

Kinnarin uuden koulun monikäyttöisten tilojen
suunnittelun lähtökohtana ovat olleet uusi
opetussuunnitelma sekä nykyaikainen pedagogiikka.
Muuntojoustavat tilat mahdollistavat myös laajan
kouluajan ulkopuolisen käytön rakennukselle.

LISÄTIETOJA:

Opetustoiminta koulussa
alkaa 8/2019

asiakaspalvelu@mestariasunnot.fi
Mannilantie 43, 2.Krs
04400 Järvenpää
www.mestaritoiminta.fi

KINNARIN
UUSI KOULU

KOULU JA KOHTAAMISPAIKKA

LAPSET MUKANA SUUNNITTELUSSA

Vaikka hankkeen nimi on Kinnarin uusi koulu, on
rakennus suunniteltu monipuoliseen, myös kouluajan
ulkopuoliseen käyttöön. Tämän mahdollistaa rakennuksen
muuntojoustavat tilat, jotka taipuvat helposti opetustiloista
esimerkiksi kokous- ja kerhokäyttöön.

Kinnarin uusi koulu on suunniteltu palvelemaan lapsia
ja oppimista parhaalla mahdollisella tavalla. Oppilaiden
toiveita on kuultu, projektin etenemistä on seurattu
yhdessä ja lapsilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa mm.
sisustusratkaisuihin.

Uuden koulun luokkasolut on toteutettu avoimen
oppimisympäristön periaatteiden mukaisesti. Se tarkoittaa
muun muassa erittäin vaivattomasti liikuteltavia kalusteita
sekä helppokäyttöistä esitystekniikkaa. Näin tilat on
järjesteltävissä erilaisia käyttötarkoituksia varten ja kuka
tahansa pärjää tekniikan kanssa. Myös rakennuksessa
kulkeminen on suunniteltu tukemaan mahdollisimman
kattavaa iltakäyttöä.

Suunnittelua tukevissa työpajoissa lapset ovat
työskennelleet modernisti tiimeissä ja perehtyneet
esimerkiksi VR-lasien ja ohjaimen avulla koulun 3D-malliin
sekä seikkailleet sisään työmaalle tablettitietokoneilla
sormilla pyöriteltävien panoraamakuvien kautta.

Mahdollisuuksia tilojen kouluajan ulkopuoliselle käytölle
ovat esimerkiksi kerho- ja harrastustoiminta, kokoukset,
messut tai vaikkapa konsertin järjestäminen. Kaikkien
kaupunkilaisten on mahdollista varata tiloja käyttöönsä.

“

Tavoitteena oli suunnitella oman vuosiluokan
käyttöön sopiva kalusteväritys. Tämmöiset
työpajat ovat todella hyvää vaihtelua, sillä näissä
syntyy normaalista poikkeavia ratkaisuja.
Sisustusarkkitehti Sami Ourila

Hankkeen suunnitteluvaiheessa
ovat olleet mukana keskeisimmät
sidosryhmät:

“
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kaikkien kaupunkilaisten on mahdollista
varata tiloja käyttöönsä.

Kinnarin koulun oppilaat
Järvenpään Yrittäjät
Yhdistysverkosto
Yhdistysverkoston yhdistykset
Järvenpään liikuntapalvelut
Järvenpään nuorisotyö
Järvenpään Opisto
Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto
Järvenpään kaupunkikehitys
Järvenpään lasten toimintaterapia

