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FCLab.fi -hanke
FCLab.fi-hanke (Future Classroom Lab) luo kahden vuoden aikana 
(2018–2020) Suomessa jo olemassa oleviin koulurakennuksiin
ainutlaatuisen LivingLab-verkoston, jossa kehitetään uusia 
oppimisympäristöjä, opetusteknologiaa ja pedagogiikkaa.

Verkosto edistää opetusteknologian käyttöä ja kehittää uusia 
opiskelukäytänteitä.



FCLab.fi hanke- ja kehitystyö
• Oppimisympäristön fyysinen kehittäminen;

tilat, oppimisen vyöhykkeet, kalusteet, materiaalit

• AV- ja opetusteknologia sekä pedagogiikka

• Tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistyö

• Toimintakulttuurin kehittäminen, jakaminen,
resurssikeskukset

• Opettajankoulutus ja täydennyskoulutus



FCL -verkostot
Suomen FCLab.fi -hanke on verkostoitunut laajasti: 
kansainväliset FCL-hankkeet, European Schoolnet,
eNorssi-verkosto, oppilaitosyhteistyö, yritysyhteistyö jne.

European Schoolnet on 34 eurooppalaisen opetusministeriön 
verkosto, jonka juuret ovat Brysselissä Belgiassa. Voittoa 
tavoittelemattoman organisaation tavoitteena on tuoda 
innovaatioita opettamiseen ja oppimiseen keskeisille 
sidosryhmillemme: opetusministeriöille, kouluille, opettajille, 
tutkijoille ja teollisuuden kumppaneille.



Vyöhykkeet (Zones)
Suunnitellut tilat tukemaan erilaisia tarpeita sekä opetuksen 
ja oppimisen menetelmiä.
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Lähtökohtia pedagogisesti monipuoliselle oppimisympäristölle:

Mahdollistaminen
- oppimisympäristö mahdollistaa erilaista oppimista ja monipuolisia työskentelymuotoja

Viihtyvyys ja virikkeisyys
- ympäristö koetaan viihtyisäksi ja se innostaa oppimiseen
- kalusteet, pintamateriaalit ja värit

Kalusteet
- oppijoille mitoitetut, laadukkaat ja käyttötarkoitukseen sopivat kalusteet

Teknologia
- esitystekniikka, tietokoneet ja mobiililaitteet
- VR/AR, videointi, robotiikka

Muuntuvuus
- kalusteiden ja laitteiden siirrettävyys



Aiemmista
FCLabeista…

(Ayre)



Opetus-
suunnitelmista…

(Turpeinen)



Martela,
muut
toimijat…



Tarpeet,
kokemukset…



Vyöhykkeet – FCLab.fi

Tutkimisen vyöhyke 
sopii erityisesti 
tiedonhakuun ja 
prosessoimiseen 
sekä projekti-
työskentelyyn. 
Alueella voi opis-
kella ja harjoitella 
ryhmässä tai yksin.

Syventymisen 
vyöhykkeellä voi 
rauhoittua ja 
keskittyä. Se sopii 
myös lukemiseen 
ja tarpeen tullen 
asioiden pohti-
miseen pienessä 
ryhmässä.

Vaikuttamisen 
vyöhykkeellä 
voidaan harjoitella 
esimerkiksi 
esiintymistä ja 
argumentointia. 
Se sopii hyvin 
myös sosiaalisiin 
tilanteisiin sekä 
pelaamiseen ja 
mediakasvatukseen.

Ilmaisun vyöhyke 
sopii hyvin erilaisin 
kehollisiin ja 
motorisiin 
harjoituksiin, 
liikkumiseen sekä 
vuorovaikutus-
tilanteisiin, 
ilmaisuharjoituk-
siin ja draamaan.

Luovuuden vyöhyke 
on innovatiiviseen 
värkkäämiseen 
(maker), 
teknologiaan ja 
mediakasvatukseen 
soveltuvaa aluetta, 
jossa onnistuvat 
myös kuvataiteiden 
ja käsityön 
tehtävät.

>

https://docs.google.com/presentation/d/16fbTRE9eBwXtpGJHc1I0aK_X4IsmcfivDATvUY7cH9Y/edit?usp=sharing


Case 
FCLab Joensuu



Case 
FCLab Joensuu

Affordanssit



Case 
FCLab Joensuu

- Toimintakulttuurin muutos
- yhteisopettajuusmuodot
- innovaatiotoiminta, koulutusmuodot

- Tutkimusavaukset
- tilan merkityksellisyys oppimiseen

- Yhteistyökumppanit emoyliopistosta sekä lähipiiristä
- LUKE
- fotoniikka

- Kansainväliset yrityskumppanuudet



Case 
FCLab Tampere 
KAKS10 56



Tästä lähdettiin...

Ja tähän päädyttiin...



Tilat ja kalusteet

Lähtökohtina mm. kodinomaisuus, värimaailman yhtenäisyys, joustavuus, akustiikka, 
toiminnallisuus ja muuntuvuus.

Kalusteratkaisuissa lähdettiin siitä, että:

• koulumme ei ole kirjaton, vaikka sähköisiä materiaaleja paljon käytetäänkin.

• arvostamme mahdollisuutta työskennellä pöydän ääressä, vaikka usein oppilas saakin 
valita työskentelypaikkansa itse.

• keskiössä on muuntuvuus, kaikki kalusteet ovat pyörillä varustettuja.

• pöydät ovat muodoltaan ryhmätyöhön kannustavia ja tuolit ovat pyörällisiä ja pyöriviä.

Tilojen jakamiseen suunnitellut kalusteet valittiin niin, että oppilas ei istuessaan näe niiden yli, 
mutta opettaja taas seisoessaan pystyy helposti havainnoimaan koko tilaa.



FCLab 
Tampere 

https://norssi.uta.fi/kaksio56/

https://norssi.uta.fi/kaksio56/


Testilaitteet, palaute, tuotekehitys
soveltuvuus käyttötarkoitukseen...

• Esimerkkejä, jo käyttöön saadut laitteet ja 
verkkopalvelut...



Case Martela

• Sensoriteknologia, workflow

• Eri vyöhykkeiden käytön jakautuminen

• Mieluisat opiskelupaikat

• Monipuolinen oppimisympäristön sensorointi

• Smart Workplace by Martela

• Tieto Empathic building

https://www.martela.fi/smart-workplace-martela?gclid=CjwKCAjwmq3kBRB_EiwAJkNDpyMj1eAmBGerwSwvMn0a0hFPyIh1WCm13qizAs8DKWWNk81ajNdzihoCrhAQAvD_BwE
https://www.eb.tieto.com


https://martela.iot.telia.fi/apps/teliaiot/ 

https://martela.iot.telia.fi/apps/teliaiot/


https://eb.tieto.com/

https://eb.tieto.com/


Lisää teksti napsauttamalla

INFO-TV
KAKS10 56:ssa
usealla näytöllä





Vyöhykkeiden merkitseminen ja akustiikka



Yhteistyössä mm.



Miten rakentamisessa ja saneeraamisessa hyödynnetään 
kokemukset ja tutkimukset oppimisympäristön suunnittelusta 
sekä oppimisen vyöhykkeistä?

Mahdollistaminen

Viihtyvyys ja virikkeisyys

Kalusteet

Teknologia

Muuntuvuus
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Oulu:
Pentti Mankinen, pentti.mankinen@fclab.fi, puh. +358 50 3091574
Aino-Maaria Rautenbach, aino-maaria@fclab.fi, puh. +358 50 5998 459

Tampere:
Mikko Horila, mikko.horila@fclab.fi, puh. +358 50 545242
Tuomo Tammi, tuomo.tammi@fclab.fi, puh +358 40 5497 142

Joensuu:
Sampo Forsström, sampo.forsstrom@fclab.fi, puh. +358 50 569 6895

Haluaisitko toimia yhteistyössä FCLabin kanssa?
Ota rohkeasti yhteyttä!



Esitys verkossa:

http://bit.ly/fcl-kohtio
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