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Toimiva ja turvallinen nora® -kumipäällyste 

Jämsänkosken yhtenäiskoulussa opiskelee n. 550 
oppilasta vuosiluokilla 1-9. Alkuopetuksen 1.-2.luokat 
sijaitsevat erillisellä Korven koululla, ja vl. 3-9 opiske- 
levat 1.8.2019 käyttöönotetussa uudisrakennuksessa. 
Muutaman vuoden väliaikaistiloissa opiskelleet Män-
tykallion ja Kankarisveden koulujen oppilaat ja opettajat 
pääsevät aloittamaan uuden lukuvuoden uudistetussa 
Jämsänkosken yhtenäiskoulussa. 

Mäntykallion koulun tontille sijoittuvan uudisrakennuksen 
tieltä purettiin vuonna 1952 rakennetun koulun vanha 
osa. Vanhassa osassa havaitut sisäilmaongelmat johtivat 
osan purkamiseen ja uudisosan rakentamiseen vuonna 
2003 toteutettujen laajennusosien välille. Rakennukses-
sa on sekä alakoulun että yläkoulun tilat ja toteutus on 
tehty siten, että oppimisympäristöt limittyvät toisiinsa.

Toiminta-ajatuksensa mukaisesti Jämsänkosken yhtenäis-
koulu on turvallinen, korkeatasoista perusopetusta 

antava koulu, jossa oppilas kasvaa itsensä ja toiset 
hyväksyväksi, lahjakkuutensa ja luovuutensa hyödyn-
täväksi kansalaiseksi. 
Opetukselliset tavoitteet on kirjattu uudistuvaan valtakun-
nalliseen, kuntakohtaiseen ja koulukohtaiseen opetus- 
suunnitelmaan. Niiden asettamien vaatimusten pohjalta 
suunniteltiin ja rakennettiin koulu, joka täyttää paitsi nyky-
iset myös tulevaisuuden vaatimukset eri oppiaineiden 
opetuksessa. Jämsänkosken yhtenäiskoulu on liikkuva 
koulu, jossa tuetaan oppilaan arkiliikuntaa ja terveellisiä 
elämäntavan valintoja. Koulu kannustaa oppilasta 
luovaan ilmaisuun. 

Yleisiä tavoitteita tontin ja rakennuksen suunnittelulle 
olivat käyttökelpoisuus, kestävyys ja toiminnallisuus. Kou-
lurakennuksessa käytetään soluratkaisua, jolla tuetaan 
koulun toimintakulttuuria. Iso koulu on jaettu pienempiin 
autonomisiin yksiköihin eli soluihin. Alakoulun opetuk-
sessa yksi solu muodostuu kahden vuosiluokan (3.-4.



vuosiluokat ja 5.-6.vuosiluokat) yhteisestä noin 140 op-
pilaan opetusalueesta. Yläkoulun puolella tilat muodos-
tuvat kahdesta solusta: luonnontieteiden ja kielten solu. 
Solun tilaratkaisuissa on huomioitu opintorin vaatimukset 
muunneltavina puoliavoimina oppimisympäristöinä.

Koulun toiminta-ajatus perustuu siihen, että kaikkia tiloja 
voidaan käyttää myös opetustiloina (liikkuva koulu, 
kengätön koulu, toiminnallinen oppiminen, oppimistorit). 
Tilaratkaisuilla, pintamateriaalilla sekä logistisilla rat-
kaisuilla haetaan koulun sisätiloihin hyvää akustiikkaa, 
rauhallisuutta, valoisuutta sekä ajatusta “isossa koulussa 
on monta pientä koulua”.

Rakennuksen ja pihan elinkaaritaloudellinen tarkasteluai-
ka on 50 vuotta ja primäärisesti kantavien rakenteiden 
(perustukset ja kantava runko) osalta 100 vuotta. Raken-
nuksen suunnittelussa on huomioitu elinkaariedullisuus ja 
energiatehokkuus

Erinomaista akustiikan hallintaa 
Yhtenäiskoulun käytäville on valittu noraplan sentica ja 
luokkatiloihin noraplan signa. Teknisen työn tiloihin tuli 
perinteinen kolikkokuosinen norament 926 korkean laa-
tunsa, kestävyytensä ja ulkonäkönsä ansiosta. Turvalliset 
nora® -kumipäällysteet ovat erinomainen valinta tiloihin, 
joissa lattioilta tarvitaan pitkää elinkaarta, toimivuutta ja 

helppoa huollettavuutta.
Kumimateriaalin akustiset ominaisuudet ovat erinomaiset, 
minkä huomaa mm. pitkien ja avointen käytävätilojen 
matalana äänentasona.  nora® -päällysteiden avulla 
voidaan luoda tiloja, joissa on miellyttävä ja turvallinen 
toimia - tiloja joissa viihdytään. 
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nora® -päällysteet ovat helppoja pitää puhtaana ja 
pinttymät mahdollisia puhdistaa vuosienkin jälkeen.  
nora® -päällysteitä ei tarvitse vahata, pinnoittaa eikä 
hoitaa erillisillä hoitoaineilla. Tämä vähentää kemikaa-
likuormitusta, on taloudellista ja ympäristöystävällistä. 
nora® -kumipäällyste on pysyvästi elastinen materiaali, 
minkä takia kumipäällysteen päällä kävellessä selkä 
ja jalat rasittuvat huomattavasti vähemmän kuin kovien 
päällysteiden päällä. Tuotteen elinkaari on jopa 30 
vuotta. 

Useiden ulkomaisten ympäristösertifikaattien ohella 
nora® -päällysteillä on kotimainen M1 sertifikaatti. 
M1 sertifiointi kertoo materiaalin vähäpäästöisyydestä 
ja soveltuvuudesta osaksi terveellistä oppimis- ja 
työympäristöä. 


