
 

LAUSUNTO        RTS  
        Lausuntoaika  

  Käsittelijä  

 
 

Palauttakaa tämä lausunto ennen vastausajan päättymistä  
sähköpostitse osoitteeseen  
tai postitse osoitteeseen Rakennustietosäätiö RTS /  
PL 1004, 00101 Helsinki.  

 
 
VASTAUS  Rasti vain yhteen ruutuun, olkaa hyvä  
LAUSUNTOPYYNTÖÖN 

  Hyväksymme ehdotuksen julkaistavaksi   

  Hyväksymme ehdotuksen julkaistavaksi, mutta ehdotamme oheisia muutoksia 

  Emme hyväksy ehdotusta, perustelumme ohessa 

  Muu kannanotto, ohessa 

  Emme ota kantaa ehdotukseen  

 Muutosehdotukset ja perustelut         alla          eri liitteellä  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VASTAUKSEN ANTAJA  Viraston, järjestön, yrityksen tms. nimi  

  Henkilön nimi  

  Päiväys    Allekirjoitus  

 


	Päiväys: 20.11.2018
	Allekirjoitus: Jussi Ansala
	Lausuntoaika: 24.10.-21.11.2018
	Käsittelijä: Seppo Niiranen
	RTS-numero: 18:32
	kortisto: RT-ohjekorttiehdotus
	ehdotuksen nimi: Perusopetuksen tilat. Sisustussuunnittelu
	Hyväksymme: Off
	Muutoksia: Kyllä
	Emme_hyväksy: Off
	Muu: Off
	Ei_kantaa: Off
	alla: Kyllä
	eri_liite: Off
	muutokset_perustelut: Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL) kiittää Rakennustietosäätiötä lausuntopyynnöstä ja esittää kunnioittavasti, että:** Vastaavantyyppinen Sisustussuunnittelu -ohjeistus laaditaan myös 2. asteen oppilaitosten (lukiot, ammatilliset oppilaitokset) sekä korkeakoulujen rakennushankkeiden tueksi.** Ko. ohjeistus voitaisiin toteuttaa kevyenä, nyt lausunnolla olevan RT-/SIT-ohjeluonnosperheen täydentävänä osiona. ** PERUSTELU: Esimerkiksi korkeakouluilla on paljon, pienempiä ja todella isoja korjaus- ja uudisrakennushankkeita (esimerkiksi Metropolia Ammattikorkeakoulun Myllypuron kampushanke: https://www.metropolia.fi/tietoa-metropoliasta/kampukset/myllypuro/ ), joissa vastaavantyyppinen Sisustussuunnittelu -ohjeistus voisi tärkeällä tavalla tukea oppimisympäristön rakennushankkeen onnistumista. ** Yo. esitys on linjassa Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Sosiaali- ja terveysministeriön fyysisen aktiivisuuden edistämisen linjausten kanssa.** Esimerkiksi kansallisissa suosituksissa istumisen vähentämiseksi (Istu vähemmän – voi paremmin. Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseen (https://stm.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-00-3726-0)) todetaan rakennusalan toimijoille suunnatussa suosituksessa seuraavaa: "Rakennussuunnittelu – rakennusten suunnittelussa ja sisustuksessa johtavan periaatteen pitäisi olla esteettömyys ja arjen fyysisesti aktiivisten valintojen suosiminen."---** MUUTOSEHDOTUS SISUSTUSSUUNNITTELU -OHJEISTUSLUONNOKSEEN: Opiskelijoiden Liikuntaliitto ehdottaa, että lukuun 4 ERGONOMIA (ja/tai lukuihin 8 IRTOKALUSTEET ja 9 VARUSTEET) lisätään 1-2 kuvaa luokka- / oppimistiloista, joissa on toteutettu vaihtelevia, sekä istumis- että seisten työskentelyyn soveltuvia kalustetyyppejä sekä oppimisympäristöä liikunnallistavia varusteita. ** Mikäli asiasta ei ole saatavilla valokuvia tosiasiallisista tiloista, havainnollistaminen voidaan toteuttaa piirroskuvin. ** PERUSTELU: 1) Jotta Sisustussuunnittelu -ohjeistuksen ergonomia, irtokalusteet ja varusteet -lukujen erinomainen sisältö ja sanoma saadaan tehokkaaseen toteutukseen, sitä pitää ja kannattaa havainnollistaa kuvilla; 2) Oppimisympäristöjen sisustus, joka mahdollistaa monipuoliset ja ergonomiset työskentelyasennot seisten ja istuen sekä niiden helpon ja luontevan vaihtelun on mielestämme paljon haastavampi sisustussuunnittelutehtävä kuin perinteinen oppilaitossisustaminen; tästä syystä teemaa pitää ja kannattaa havainnollistaa ja konkretisoida myös kuvamateriaalilla.
	taho: Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL)
	Henkilön_nimi: Jussi Ansala, korkeakoululiikunnan erityisasiantuntija
	sähköposti: lausunnot@rakennustieto.fi
	nimi: Seppo Niiranen


