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Paide riigigümnaasiumi juhtum



Paide riigigümnaasiumi juhtum. Järvamaa kutsehariduskool.



Paide riigigümnaasiumi juhtum. Paide tütarlaste kool.



Paide riigigümnaasiumi juhtum. Arhitektuurivõistluse võidutöö (Salto AB).



Paide riigigümnaasiumi juhtum. Arhitektuurivõistluse võidutöö (Salto AB).





Visioon 2020: Õppimine on eluviis. Märkame arenguvõimalusi ja otsime nutikaid lahendusi.  

Viis strateegilist eesmärki: 

1. Muutunud õpikäsitus. Iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetav, õpioskusi, 
loovust ja ettevõtlikkust arendav õpikäsitus on rakendatud kõigil haridustasemetel ja 
-liikides. 

2. Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning koolijuhid. Õpetaja/õppejõu ja koolijuhi töö 
hindamine ja tasustamine on vastavuses nendele ametikohtadele esitatavate nõuete ja töö 
tulemuslikkusega. 

3. Elukestva õppe võimaluste ja töömaailma vajaduste vastavus. Kvaliteetsed, 
paindlikud ja mitmekesiste valikutega ning tööturu arenguvajadusi arvestavad 
õppimisvõimalused ja karjääriteenused on suurendanud erialase kvalifikatsiooniga inimeste 
arvu erinevates vanuserühmades ja Eesti eri regioonides. 

4. Digipööre elukestvas õppes. Õppimisel ja õpetamisel rakendatakse kaasaegset 
digitehnoloogiat otstarbekamalt ja tulemuslikumalt, paranenud on kogu elanikkonna 
digioskused ning tagatud on ligipääs uue põlvkonna digitaristule. 

5. Võrdsed võimalused elukestvaks õppeks ja õppes osaluse kasv. Kõigile on 
loodud võrdsed võimalused elukestvaks õppeks. 

– Eesti elukestva õppe strateegia 2020







I KOOL ON VAIMNE RUUM 

Ruum pakub valikuid erinevateks 
tööviisideks ja võimaldab puhkepause 
keskendumisvõime taastamiseks. 

Fotodel: LSE informaalsed õppimiskohad 
http://blogs.lse.ac.uk/lti/2017/06/29/an-
evaluation-of-lses-new-informal-learning-
spaces/

Sisustuse lihtne ümberpaigutamise 
võimalus toetavad keskendumist, 
ajurünnakut, arutelu, loovtööd jne.

Õppimise kohta vabalt saab valida – 
see ei lähtu enam töövahendi 
asukohast, vaid töö iseloomust. 



II KOOL ON SOTSIAALNE RUUM 

Hea kooliruum võimaldab nii formaalset kui ka 
informaalset suhtlemist, tekitab 
ühtekuuluvustunnet ja pakub vaheldust.  

Fotol Viljandi gümnaasiumi 
vaheldusrikas aatrium, mis 
pakub ruumi erinevateks 
tegevusteks 
Koolimaja: Salto arhitektid



III KOOL ON FÜÜSILINE RUUM 

Füüsiline ruum loob olulise osa kooli 
identiteedist, mõjutades nii õppetööd kui ka 
omavahelist suhtlust. Hea õppimise ruum on 
avatud ja kutsuv, erinevaid õppimise viise 
võimaldav: vaheldusrikas, paindlik, 
liigendatud.  

Saunalahti kool, VERSTAS arhitektid

Hea kooliruum kutsub ka õue õppima ja 
aktiivselt aega veetma. Seejuures ei ütle hea 
ruum täpselt ette, kuidas mingit kohta 
kasutada, vaid ergutab loovusele. 
Ühtlasi on kool avatud kogukonnale.
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Koostöö ja kaasamine 

- koolijuht 
- arhitekt 
- KOV / tellija esindaja 
- õpetajad 
- õpilased 
- psühholoog 
- lapsevanemad 
- huvijuht 
- koostööjuht 

Lähteülesande ettevalmistamine 

- asukoha analüüs (asumi tasand) 
- hoone analüüs (kogukonna tasand) 
- ruumi analüüs (isiklik tasand) 
- teiste kogemustest õppimine 

Frederiksbjergi	kool	Taanis	
arhitektuur:	Henning	Larsen	
foto:	Peter	Norby



Milline kooliruum innustab õppima ja õpetama? 
(või: milline töökeskkond on loov ja innustav?)  

(Õppimise) ruum on paindlik  

(Kooli)ruum võimaldab sotsiaalset aktiivsust 

(Kooli)keskkond toetab liikumisharjumusi 

Väliruum on (kooli)ruumi sidus osa 



(Õppimise) ruum on paindlik  

- pakub valikuid erinevateks õppimise viisideks 
- võimaldab muuta ja kohaldada ruume vastavalt vajadusele 
- soodustab ruumide ristkasutamist 
- julgustab igasuguseid ruume aktiivselt kasutama ja nendega katsetama 
- kaasab ka välisruumi õppimise protsessi 
- ei unusta ka klassikalisi õppimise ruume 



(Kooli)ruum võimaldab sotsiaalset aktiivsust 

- kooliruum on avatud ja kutsuv, loomulik osa igapäevaelust 
- koolimaja süda on tähtis kohtumispaik ja suhtlemise ruum 
- koridorid jt vaheruumid võimaldavad spontaanseid arutelusid 
- aatriumi avanev kohvik hoiab mesilastaru elavana  
- kooliesine ruum soodustab suhtlemist ja aja maha võtmist 
- hea kool on nagu väike linn, kus toimub korraga palju põnevat 



(Kooli)ruum toetab liikumisharjumusi 

- ühisruumid on avatud ja kutsuvad ning hästi ligipääsetavad 
- trepid on ägedad ja liftid pigem peidetud 
- vaheruumid innustavad loovalt liikuma 
- nutikad vahendid inspireerivad end proovile panema 
- liikumisruum ja -vahendid ei ütle täpselt ette, kuidas neid kasutada 



Välisruum on (kooli)ruumi sidus osa 

- siin korduvad peaaegu kõik eelmised põhimõtted 
- keskkonnavahetus on oluline nii õppimiseks kui ka õppimisvõime taastamiseks





Sama oluline, kui hea ruum, on oskus selle võimalusi kasutada https://vimeo.com/60818003 

https://vimeo.com/60818003


Paindlikku ruumi on lihtne kasutada mitmeks otstarbeks: loeng, sündmus, paus, …



Aalto ülikooli Harald Herlini õppimiskeskus 2016 
Otaniemi campus 
Sisearhitektuur: JKMM

Õppida saab igal pool

fotod: Katrin Koov 



Koolikeskkond pakub mitmekesiseid klassiruumide lahendusi.

Frederiksbjergi	kool,	Taani	
arhitektuur:	Henning	Larsen	
foto:	Hufton+Crow



Õppimise ruume on eri suuruse, kuju ja moega vastavalt õppetöö iseloomule.

TU	DELTA	maja	
arhitektuur:	Arhitekt11	
foto:	Katrin	Koov



Õppimise ruume on nii formaalseid kui informaalseid.

Haapsalu	põhikool	
arhitektuur:	3+1	
foto:	Tõnu	Tunnel



Keskkond pakub erinevaid võimalusi õppimiseks, vestlusteks, puhkamiseks.

EKA	
arhitektuur:	KUU	
foto:	Tõnu	Tunnel



Ristkasutatav vaheruum sobib kohvikule, näitusele, kontserdiks, esitlusteks, hindamiseks.

EKA	
arhitektuur:	KUU	
foto:	Tõnu	Tunnel

EKA	
arhitektuur:	KUU	
foto:	Tõnu	Tunnel



Siseõu sobib ehitamiseks, laboriks, piknikuks, esitlusteks, näituseks …

EKA	
arhitektuur:	KUU	
foto:	Tõnu	Tunnel



Aatrium on kooli sotsiaalne süda, kus ristuvad teed ja pulbitseb elu.

EKA	
arhitektuur:	KUU	
foto:	Tõnu	Tunnel



Siin toimuvad kohtumised, üritused, aktiivne suhtlus. Kooli süda peegeldab kooli sisu.

Järveküla	kool	
Arhitektuur:	Sweco	
Foto:	Reio	Avaste



Treppidega fuajee on suhtlemise ruum, kuhu kogunetakse ka ilma otsese vajaduseta.



Kool on ka kogukonnakeskus, mille uksed on avatud hilisõhtuni.

Saunalahti	kool	
arhitektuur:	Verstas	
foto:	Andreas	Meichner



Kooliruum kutsub loovalt liikuma. Ruum ei ütle täpselt ette, kuidas seda kasutada.

Haapsalu	põhikool	
arhitektuur:	3+1	arhitektid	
foto:	Tõnu	Tunnel



Trepid on ägedamad kui liftid.  
Vaheldusrikas koolikeskkond innustab liikuma ja ruumi aktiivselt kasutama.

Skovbakke	kool	Taanis	
arhitektuur:	CEBRA	
foto:	Adam	Mörk



Koolimaja on nagu väike linn, mis kihab elust ja pakub erinevaid tegevusvõimalusi.

Frederiksbjergi	kool,	Taani	
arhitektuur:	Henning	Larsen	
foto:	Hufton+Crow



Vaikseid omaette olemise kohti on samuti vaja.

Sunioni	kool	Barcelonas	
arhitektuur:	Archikubik	



Õueminek on loomulik ja sujuv. Keskkonnavahetus mõjub hästi ajutegevusele.



Kooli ees on ruumi, kus kohtuda, juttu rääkida, teisi inimesi või voolavat vett vaadata, pikutada…

TU	DELTA	maja	
arhitektuur:	Arhitekt11	
foto:	Maris	Tomba



Sissepääsu esine “aeglane ruum” soodustab informaalset suhtlemist.

TU	DELTA	maja	
arhitektuur:	Arhitekt11	
foto:	Maris	Tomba

BRG	Neusiedl	am	See,	Austria	
arhitektuur:	Solid	Architecture	



Koolimaja aitab defineerida vabaplaneeringulise linnaosa hajusat avalikku ruumi.

Kohtla-Järve	gümnaasium	
arhitektuur:	Boa	arhitektid	



Kui ruumi vähe, võivad välialad jätkuda ka katustel-terrassidel 
Marlborough algkool, London 
Arhitektuur: Dixon&Jones



Kooliesine ruum on avatud ka kogukonnale aastaringselt ja iga ilmaga.



Koolihoov on orgaaniline osa avalikust ruumist, mis on kasutuses igal ajal.

Mart	Reiniku	kooli	hoov	
maastikuarhitektuur:	Anna-Liisa	Unt	
foto:	Katrin	Koov



Looduskeskkond linna sees pakub erilisi õppimise kohti ja erinevaid õppimisviise.

Skorpingi	kooli	hoov	
maastikuarhitektuur:	VEGA	
foto:	Leif	Tuxen



Paviljonid pakuvad varju ja mitmekesistavad võimalusi õues tegutsemiseks.

Skorpingi	kooli	hoov	
maastikuarhitektuur:	VEGA	
foto:	Leif	Tuxen



Õueala aitab tutvust teha taimede ja materjalidega,  
panna näpud mulda ja käia paljajalu taktiilrajal, aktiveerides kõik meeled.

Naerumaa	lasteaed	Tartus	
maastikuarhitektuur:	Tajuruum	
foto:	Erge	Jõela



Kooliõu on ühtlasi linnaväljak, mis on ühtlasi liikumisruum ja kogukonna plats.

Israel Plads 
Kopenhaagen 
Arhitektuur: Cobe



Plats on kujundatud jalakäijasõbralikult. Servad aeglustatud liiklusega, parkla peidetud.



Avalik ruum pakub erinevaid ruumilisi olukordi ja tegevusi igale vanusegrupile.

Israel Plads 
Kopenhaagen 
Arhitektuur: Cobe



Koolitee on oluline osa koolipäevast, toetades iseseisvumist ja aktiivseid liikumisharjumusi.



Tänan! 
Katrin Koov


