Perusopetuksen tilojen ja päiväkotien suunnittelu
-seminaari 10.10.2019
Toiminta kouluissa ja päiväkodeissa on muutoksessa. Tule kuulemaan ja keskustelemaan
miten se vaikuttaa tilaamiseen ja suunnittelutyöhön.
Rakennustieto on julkaissut uudet RT-ohjekortit, joissa käsitellään perusopetukseen tarkoitetun kouluhankkeen
valmistelua, suunnittelun lähtökohtia, tilasuunnittelua, sisustussuunnittelua ja ulkotilojen suunnittelua sekä
päiväkotien suunnittelua. Kokonaisuuteen kuuluu myös turvallisuusnäkökohtia käsittelevä ohjekortti.
Seminaarissa ohjeistuksesta ja sen perusteista kertovat ohjekorttisarjan tekijät, joille pääset myös esittämään
suoraan kysymyksiä.
Seminaari on tarkoitettu päiväkoti- ja kouluhankkeiden tilaajille ja suunnittelijoille sekä hankkeisiin osallistuville
muille osapuolille, esimerkiksi kuntien sivistystoimen johdolle.
Aika:
Paikka:

10.10.2019 klo 8.30 – 15.30
Rakennustieto Oy, Malminkatu 16 A, 00100 Helsinki

klo 8.30 – 9.00

Aamupala

klo 9.00 – 9.10

Seminaarin avaus
Heli Anttalainen, erityisasiantuntija, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tilat, Opetushallitus,
TK380 Oppimisympäristöjen suunnittelu -toimikunnan puheenjohtaja
Reino Tapaninen, yliarkkitehti, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tilat, Opetushallitus,
TK379 Päiväkotien suunnittelu -toimikunnan puheenjohtaja

klo 9.10 – 9.35

Varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteet (VASU) suunnittelun
näkökulmasta
Kati Costiander, opetusneuvos, varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, Opetushallitus

klo 9.35 – 10.00

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (POPS) tilojen suunnittelun
näkökulmasta
Eija Kauppinen, opetusneuvos, perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, Opetushallitus

klo 10.00 – 10.35

Rakennushankkeen valmistelu: pedagoginen suunnitelma
Raila Oksanen, johtava konsultti, pedagoginen asiantuntja ja palveluverkkosuunnitelmat, FCG
Konsultointi Oy, Rakennushankkeen valmistelun lähtökohtia käsittelevän ohjekortin käsikirjoittaja

klo 10.35 – 10.50

Tauko

klo 10.50 – 11.25

Päiväkotien suunnittelu
Seppo Niiranen, arkkitehti, TK 379 Päiväkotien suunnittelu -toimikunnan sihteeri,
Rakennustieto Oy

klo 11.25 – 12.15

Perusopetuksen tilat: suunnittelun lähtökohdat ja tilasuunnittelu
Mervi Alaluusua, sisustusarkkitehti, UKI Arkkitehdit Oy, Perusopetuksen tilojen
ohjekorttisarjan projektipäällikkö

klo 12.15 – 12.50

Perusopetuksen tilat: sisustussuunnittelu
Elina Salakari, sisustusarkkitehti, Arkkitehdit Kontukoski Oy, Sisustussuunnittelua käsittelevän
ohjekortin käsikirjoittaja

klo 12.50 – 13.35

Salaattilounas

klo 13.35 – 14.15

Päiväkotien ja perusopetuksen tilat: ulkotilojen suunnittelu
Anni Järvitalo, maisema-arkkitehti, Nomaji maisema-arkkitehdit Oy, Ulkotilojen suunnittelua
käsittelevän ohjekortin käsikirjoittaja

klo 14.15 – 14.50

Päiväkotien ja perusopetuksen tilat: turvallisuuden suunnittelu
Mikko Helasvuo, arkkitehti, opetustoimen ylitarkastaja, Lounais-Suomen aluehallintovirasto,
Turvallisuuden suunnittelua käsittelevän ohjekortin käsikirjoittaja

klo 14.50-15.15

Keskustelua uusiin oppimisympäristöihin liittyvistä kysymyksistä

klo 15.15-15.30

Seminaarin lopetus
Jaana Matilainen, liiketoimintajohtaja, Rakennustieto Oy

Paikkoja on rajoitetusti – ilmoittaudu heti mukaan! Viimeinen ilmoittautumispäivä 2.10.2019.

ILMOITTAUDU TÄSTÄ »
https://bit.ly/2Phcpm1
Voit jakaa kutsua sekä ilmoittautumislinkkiä kollegoillesi.
Osallistumismaksu 320 eur + alv 24 % / henkilö.
Peruuttamatta jätetyistä poisjäänneistä veloitamme koko seminaarin hinnan.
Voit myös lähettää toisen henkilön tilallesi esteen sattuessa.

Lisätietoja:
Petri Neuvonen, viestintä- ja kehityspäällikkö
petri.neuvonen@rakennustieto.fi

Uudet ohjekortit löydät RT tietoväylästä rt.rakennustieto.fi osana RT-kortistoa. Ohjekortteihin pääset
tutustumaan seuraavien linkkien kautta:
•
•
•
•
•
•
•

RT 103079 Perusopetuksen tilat. Rakennushankkeen valmistelun lähtökohtia. Julkaistu 6/2019
https://kortistot.rakennustieto.fi/kortit/RT%20103079?external_system=Juha&page=9
RT 103083 Päiväkotien suunnittelu. Julkaistu 6/2019
https://kortistot.rakennustieto.fi/kortit/RT%20103083
RT 103080 Perusopetuksen tilat. Suunnittelun lähtökohdat. Julkaistu 6/2019
https://kortistot.rakennustieto.fi/kortit/RT%20103080
RT 103081 Perusopetuksen tilat. Tilasuunnittelu. Julkaistu 6/2019
https://kortistot.rakennustieto.fi/kortit/RT%20103081
RT 103082 Perusopetuksen tilat. Sisustussuunnittelu. Julkaistu 6/2019
https://kortistot.rakennustieto.fi/kortit/RT%20103082
RT 103084 Päiväkodin ja perusopetuksen tilat. Ulkotilojen suunnittelu. Julkaistu 6/2019
https://kortistot.rakennustieto.fi/kortit/RT%20103084
RT 103085 Päiväkodin ja perusopetuksen tilat. Turvallisuuden suunnittelu. Julkaistaan 9/2019

