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Suunnittelun taustatiedot

Suunnittelukohde

Design target

Metropolia-kampus Myllypuro

Metropolia Campus Myllypuro

Opiskelutilat:
Hyvinvointi-koulutusohjelma,
Toimintaterapian suuntautumisvaihtoehto

Studying environment:
The	
  Faculty	
  of	
  Welfare	
  and	
  Human	
  Func4oning
Degree	
  Programme	
  in	
  Occupa4onal	
  Therapy	
  

-

-

Aikuisten toimintaterapiahuone
Lasten toimintaterapiahuone
Teoria- ja ryhmätoiminnan luokka
Ryhmätyötilat
Julkinen opiskelutila

Occupational therapy room for adults
Occupational therapy room for children
Theory and group activitu classroom
Grpup work rooms (private, silent)
Public studying space

Hyvinvointiyksikkö edistää eheää elämää ja osallisuutta. Hyvinvoinnin oppimisyhteisö rakentaa
osaamista ja hyvinvointia kaupunkiympäristöissä yhteistoiminnallisesti.

Toimintaterapia mahdollistaa ihmisen osallistumisen hänelle mielekkääseen toimintaan yksin ja
yhteisöissä, mahdollisista rajoituksista huolimatta.
Toimintaterapeutti arvioi ihmisen toimintakykyä ja hänen ympäristöään.
Terapeuttisen toiminnan kautta vaikutetaan yhdessä asiakkaan kanssa hänen toimintakykyynsä,
muuttaen fyysistä ja sosiaalista ympäristöä niin, että osallistuminen mahdollistuu.
Toimintaterapia koulutuksen lähestymistapa perustuu kumppanuuteen ja yhteistoimintaan. Työelämän
ja toimintaterapian koulutuksen kumppanuus rakentuu eri yhteistyömuotojen avulla.

The Faculty of Welfare and Human Functioning is a learning community that generates well-being in versatile
ways. Its activities are participatory and based on working with other disciplines.

Occupational therapy is rehabilitative work that originates from the customer's resources and promotes well-being and
health. When working with customers, Occupational Therapists acknowledge the customer's right to self-determination and his or
her responsibility and equality as a partner. The main working tools are the therapeutic use of activities and the Occupational
Therapist's own personality. Occupational Therapists' specialist expertise lies in the observation of practical activity situations and
the analysis and influencing of factors affecting the success of activities.
Occupational therapy utilises activities that the customer considers important, purposeful and suitably challenging. Therapy
processes carried out with individuals or groups explore and utilise activities with which customers, despite their restrictions, may
find and control the means to care for themselves, interact with others, work, study, play and enjoy their spare time in a rewarding
way. Participation in activities can also be promoted by being active in society and by planning and altering one's environment.

Toimintaterapian menetelmät lapsilla voivat olla esim.:
Toimintaterapiassa harjoitellaan leikin, pelien ja liikkumiseen
houkuttelevien välineiden avulla.
- leikin ja toiminnan suunnittelua ja toteutusta
- tarkkaavuuden suuntaamista ja ylläpitämistä (keskittyminen)
- vuorovaikutustaitoja
- ohjeiden mukaista toimintaa
- liikunnallisia taitoja
- käden taitoja ja hahmottamista (esim. koulutyöskentely)
- Sensomotoriset taidot

Occupational therapy with Children
and Youth may take a variety of forms:
-

Promoting functional skills for children with
developmental disabilities
Providing individualized treatment for sensory
processing difficulties
Addressing psychosocial needs of a child and
teaching effective coping strategies
Facilitating hand writing development in schoolaged children

Toimintaterapian menetelmät aikuisilla

Occupational therapy with adults:

Arjen toimintojen tukeminen:
- pukeutuminen, peseytyminen
- Keittiötoiminnat
- vapaa-ajan toiminnat
- Hahmottaminen
- yläraajan toiminnallinen käyttö, hienomotoriikka ja silmä-käsi
yhteistyö

Everyday actions:
- washing, dressing
- Kitchen action
- Leisure activity
- Hand function; motor skills

Terveys ja hyvinvointi
Mielenterveys
Kuntoutus
Ikääntyminen

Health and wellness
Mental health
Rehabilitation
Productive aging

Aistiterapia on osa toimintaterapiaa.

Sensory Intergration Therapy is part of

Sensorisen integraation menetelmä (SI) on
terapiamenetelmä, jota Suomessa voivat käyttää
kyseiseen menetelmään täydennyskoulutuksen käyneet
toiminta- tai fysioterapeutit.

Occupational Therapy
- attempts to treat Sensory processing disorder.
- ”sensory enrich environment” for many kinds of motoric activities
concentration disability, motoric problems, oversensitivity, autism

-

-

-

kuntoutetaan asiakkaan aistitiedon käsittelyn pulmia
terapeuttisen, vuorovaikutteisen leikin/toiminnan kautta
tai ympäristöön vaikuttamalla.
SI-terapia toteutetaan useimmiten erityisessä
”aistirikastetussa” ympäristössä, joka tarjoaa runsaasti
mahdollisuuksia erilaiseen keholliseen toimintaan.
Keskittymishäiriö, motoriset ongelmat, aistiyliherkkyys,
autismi

Methods of SI therapy
-

	
  

Aistiterapian menetelmät
-

Aistien aktivoiminen: tunto-, kuulo-, näkö-, asento-, liikeja tasapainoaistit
Välineinä erilaiset materiaalit ja efektit
Oman kehon toiminta

Sense activating
Using of different matherials
Motoric activities

Haastattelu, vierailu Sofianlehdossa
Visiting in Sofianlehto
Sofianlehdossa, Metropolian Hyvinvointiosastolla tapasin
toimintaterapian koulutuslinjan opettajan Ulla Vehkaperän.
Pääsin tutustumaan toimintaterapian opetustiloihin ja sain tietoa
suunnittelutyötäni varten.
Kuvissa nykyisiä opiskelutiloja.

Tila: Lasten toimintaterapialuokka
Tilassa tapahtuva toiminta:
opetus: n. 20 hlö/ryhmä, toimintaterapiavälineiden käyttö-demot
arviointi: lapsen toimintakyvyn arviointi, pöytätasotehtäviä, toimintaterapia (lapsi mukana
rakentamassa tilaa), 2-4 hlö
pienryhmätoiminta; 2-10 hlö
työpajat, esim. varjoteatteri

Tarvittavat välineet:
vastaanottopöytä (arviointi)
matalat pöydät 2-4 hlölle
tietokone
projektori
pimennysmahdollisuus
patjat (pehmuste)
”leikkihuone”: 3 keinua + 1, lelukaappi 6x600, verkkokeinu
käsityö/askartelutila (savi, ompelu, punonta, leikkaus-liimaus)
säilytystilat: arviointivälineet (10 m²), askartelu, leikkivälineet (10 m²)
vesipiste
Toiveet
Kattorakenne; roikkuvat välineet
ISO säilytystila
ei luentotila
n. 20 hlön ryhmätyötila
ei liian levoton, yksinkertainen muuntuva tila
helppo rakentaa ”jumppaviidakko”
lattiamateriaali: ei liukuva, ei upottava, mahalaudalla rullattava, helposti siivottava

Tila: Aikuisten toimintaterapialuokka

Tilassa tapahtuva toiminta:
opetus: n. 20 hlö/ryhmä, toimintaterapiavälineiden käyttö-demot
Arviointi ja asiakastoiminta: aikuisen toimintakyvyn arviointi,
pöytätasotehtäviä, arviointivälineistö, 2-4 hlö
pienryhmätoiminta: 2-10 hlö

Tarvittavat välineet:
Vastaanottopöytä
pyöreä pöytä, tuolit (pinottavat)
nojatuolit
säilytystilat; arviointivälineet (10 m²), keittiökaapit, askartelu, siivous, pelit
odotustila (alakerrassa)?
tietokone
projektori
pimennysmahdollisuus
arviointilaitteisto
kodinhoitovälineet: keittiö (tavallinen minikeittiö)
siivous
ompelu/askartelu (savi, ompelu, punonta, leikkaus-liimaus)
vesipiste
Toiveet
kodinomaisuus
keittiö-olohuone-fiilis

Tila: Vuorovaikutusluokka ja ryhmätoiminnan luokka
Tilassa tapahtuva toiminta:
opetus, n. 20 hlö/ryhmä
Keskustelutilaisuudet
pienryhmätoiminta; työpajat esim. varjoteatteri
Tarvittavat välineet/toiveet:
ei pulpetteja
Ei nykyisiä pöytäryhmiä
nojatuolit tms.
luentopöytä/tuoli
pinottavat huonekalut
hyvä äänieristys
viihtyvyys

Tila: Julkinen opiskelutila
Tilassa tapahtuva toiminta:
ryhmätyöskentely
itsenäinen opiskelu
rentoutuminen

Toiveet:
Viihtyisyys
Roikkumisteline

Suunnittelun lähtökohdat
Starting point of Design

-

Hyvinvointi
Yhteisöllisyys
Elämyksellisyys
Värien merkitys
Materiaalit
Ergonomia
Aktiivisuus

-

Communality
Wellfare
Ergonomics
Experiences/memorable
Meaning of colours
Materials
Activity

Värien psykologinen merkitys = Psychological meaning of colours
Valkoinen aiheuttaa ihmisille myös päänsärkyä muita värejä useammin.
Jos apinat laitetaan täysin valkoseinäiseen huoneeseen, ne vetäytyvät stimulanttien
puutteessa itseensä skitsofreenikkojen tavoin.

Keltainen parantaa keskittymiskykyä ja selvittää ajatukset.
Keltainen hieroo älynystyröitä, vahvistaa järkeä ja hermostoa.

Oranssi lisää henkisiä kykyjä ja iloisuutta ja lisää hapen määrää aivoissa.
Tutkimuksissa on paljastunut, että keltaiseksi, oranssiksi tai punaiseksi maalatut
luokkahuoneet stimuloivat oppilaita.
Oranssinpunaisesta saa elinvoimaa.

Vihreä

on puhdistava ja rauhoittava väri, jota käytetään mm. shokkitilanteissa ja

unettomuuden hoidossa.
Monet virastotalot ja sairaalat käyttävät sisustuksessaan vihreää väriä, koska se rauhoittaa ja
rentouttaa ihmisen. Vihreissä huoneissa työskentelevillä on muita vähemmän vatsakipuja.
Vihreää pidetään sydämen värinä ja sen uskotaan parantavan verenkiertoa. Rauhoittavana
värinä se helpottaa henkisessä väsymyksessä.

Sininen vähentää verenpainetta ja rauhoittaa. Se auttaa keskittymään. Sininen rauhoittaa
ja rentouttaa ja lisää itsevarmuutta. Siniseksi maalatuissa huoneissa ihmisillä on taipumus
puhua hiljempaa ja yleensä he ovat myös rentoutuneempia ja sopuisempia.
Vaaleansininen lisää luovuutta ja tehostaa toimintaa ja on siksi suosittu väri toimistoissa ja
luokkatiloissa. Sinisen vaikutuksessa ajankulku arvioidaan hitaammaksi ja lämpötila
matalammaksi kuin mitä ne todellisesti ovat
Myös meluhaittojen koetaan vähenevän.

Yellow helps to concentrate.
Strengthen of sense and nervous
system.
Orange will increase of mental
capacity and cheer.
Increase of oxygen in brain.
More vitality, less exhaustion.
Yellow and orange in classrooms
will stimulate pupils.
Green will calm and cure pain
and anxiety.
Relaxing colour.

Blue will stimulate nervous
system. Helps to concentrate.
Increase of creativity and
activation.
Harm of noise will decrease.

Ergonomia = Ergonomics
Istumisen ergonomia:
- Istu tuolin perällä ja tue lanneselkä selkänojaan. Tärkeintä istumisessa selän kuormittumisen
kannalta on lanneselän luonnollisen notkoasennon säilyttäminen
- Säädä selkänojan korkeus ja kallistus sellaiseksi, että lanneselkäsi saa kunnon tuen.
- Jos voit, säädä tuolin istuinsyvyys niin, että istuinpinta tukee mahdollisimman pitkältä
matkalta reisiesi alapintaa,
- Jos jalkasi eivät yllä lattiaan, käytä jalkatukea. Vaihtele selän ja jalkojen asentoa: nojaudu
taaksepäin tuolissa, nojaa selkätukeen, nojaa pöydän etureunaan - istu rennosti silloin kun
se sopii tilanteeseen.
Mikään asento ei ole hyvä jos siinä on liian kauan; vaihtele työasentojasi. Tauota jatkuvaa
tallennusta, käsin kirjoitusta tai lukemista.
- Mieti, voitko tehdä joitakin työvaiheita seisten.
- 10 sekunnin tauko joka viides minuutti on parempi kuin 15 minuutin lepo kahden tunnin
välein.
- Jokaista 45 minuutin istumatyövaihetta tulisi seurata 10 minuutin liikkumisjakso.

Elämyksellisyys = Experiences/memorable
Suomalaisille luonto on tärkeä, rauhoittava ja inspiroiva.
Monet opiskelijat haluaisivat mennä puistoon lukemaan, mutta sääolosuhteet eivät aina salli sitä.
Elämyksellisessä työtilassa voi kokea luonnonvaloa, kuunnella luonnon ääniä, tuntea materiaaleissa
mökkiterassin.
Luonnon merkitystä ihmisen psyykkiselle hyvinvoinnille selvitettiin Helsingissä ja Tampereella
toteutetussa laajassa kyselytutkimuksessa. Tutkimuksen mukaan luonnossa oleskelu vaikuttaa
myönteisesti ihmisen kokemaan psyykkiseen terveyteen. Usein luonnonvaraisilla viheralueilla ja
metsissä sijaitsevilla laajoilla ulkoliikunta-alueilla palaudutaan stressistä paremmin kuin mielipaikaksi
mainituissa puistoissa ja kaupunkikeskustojen ulkotiloissa.
http://www.metla.fi/tiedotteet/2007/2007-08-16-luontomatkailu-loppuraportti.htm

Aktiivisuus = Activity
Kesken työpäivän on tärkeää päästä liikkumaan tai venyttelemään.
Opiskelutiloissa voisi olla rekkitankoja roikkumista ja pienimuotoista taukojumppaa varten.
Kalusteet mahdollistavat liikkumisen myös istuessa: pallotuoli, satulatuoli, keinu.

Aistikerros
Sensory integration floor

kampus
Elämyksiä aisteille

Experiences for senses

-

-

Rauhoittava
Rentouttava
Innostava
Aktivoiva
Motivoiva

Calming
Relaxing
Rousing
Activating
Motivating
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Pohjakuva, muutokset
Sijoitin toimintaterapian luokat sekä ryhmätoiminnan tilat
vierekkäin, kahteen erilliseen yksikköön. Huonetiloja on neljä,
taiteseinä mahdollistaa tilan muokkaamisen erilaisiin
opiskelutarkoituksiin.
Rakennus A
2. kerros
Hyvinvointi: toimintaterapia

Lasten ja nuorten toimintaterapialuokka on täynnä aktiviteetteja.
P
Toiveena oli, että tila ei olisi liian levoton, vaan eri toiminnot voisi
välillä piilottaa.
Viereinen ryhmätoiminnan tila toimii omana luokkatilanaan.
Kalustus on niukka, muuntuva. Istua voi lattialla, portaan
reunalla tai erilaisilla lattiatyynyillä ja pallotuoleilla.
Kun tilojen välisen seinän avaa, opiskelijoilla on hyvä näkyvyys
toimintaterapialuokassa tapahtuviin demonstraatioihin. Tilojen
välinen korkeusero mahdollistaa korokkeen käyttämisen
näyttämönä opiskelijoiden nukke- ja varjoteatteriesityksissä.

Aikuisten toimintaterapialuokasta toivottiin kodinomaista,
olohuonemaista. Luokkaan tarvitaan paljon säilytystilaa
arviointivälineistöä varten. Kodinaskareiden lisäksi luokassa
harjoitellaan hienomotorisia toimintoja erilaisin askarteluin.
Ryhmätoiminnan tilaan toivottiin helposti liikuteltavia tuoleja
keskustelutilaisuuksia varten. Toimintaterapialuokan pöydät
voidaan pyörien avulla helposti siirtää tilasta toiseen.
Ryhmätoiminnan tilassa on myös istuintyynyjä lattialla
istuskeluun.
Julkisiin opiskelutiloihin suunnittelin aktiviisuusosan, jossa
kuntoiluvälineisiin yhdistyy rentoutumispaikkoja ja erilaisia
istuinryhmiä, joissa ergonomisuus on otettu huomioon.

Julkinen opiskelutila
Public studying
Ryhmätoimintaluokka 62 m2
Group Activity
Lasten ja nuorten
toimintaterapialuokka 84 m2
Occupational therapy, children

Aikuisten toimintaterapialuokka 80 m2
Occupational Therapy, adults
Micro
Class

Ryhmätoimintaluokka 85 m2
Group Activity
Aistihuone
SI Therapy
Kuvataide- ja
musiikkiluokka
Art & Music

Aikuisten toimintaterapialuokka
Ryhmätoiminnan tila 1

GSEducationalVersion

Kaluste- ja materiaaliluettelo
Toimintaterapialuokka
Lattia: harmaa Mastertop-pinnoite,
keltainen kokolattiamatto
Seinät: valkoinen/harmaa maali, lasi
Katto: valkoinen akustiikkalevy, valokatto
Keittiö: tavallisella kotikeittiön mitoituksella
ja tekniikalla
Taiteseinä tilojen välissä toimii myös
projektioseinänä sekä valkotauluna, johon
voi piirtää valkotaulutussilla.
Säilytystila: kaapisto, saaareke,
liukuovikomero
- Askartelukaappi, ulos vedettävät
materiaalikärry
Pyöreät pöydät, tuolit

Liukuovikaappi
Arviointivälineistölle,
papereille

Liukuovikomero,
Askartelukaappi, jossa
ulos vedettävät
materiaalikärryt
Keittiö.
Saarekkeen liukuva levy mahdollistaa
työskentelyn kummallakin puolella saareketta

Taiteseinä on äänieristetty.
Seinä toimii projektioseinänä
ja valkotauluna.

Kaluste- ja materiaaliluettelo
Ryhmätoiminnan tila 1
Lattia: harmaa Mastertop-pinnoite, keltainen
kokolattiamatto
Seinät: valkoinen/harmaa maali, lasi
Katto: valkoinen akustiikkalevy, valokatto
Taiteseinä tilojen välissä toimii myös projektioseinänä
sekä valkotauluna, johon voi piirtää valkotaulutussilla.
Kiinteä kaapisto, joka toimii myös istuimena.
Mukula-lattiatyynyt
Tuolit
Tietokone
Dataprojektori

Kiinteä kaapisto,
Alataso toimii myös istuimena

Iskun Mukula- lattiatyynyt
kiinnitetään magneettiseinään
kun ne eivät ole käytössä.
Keltainen kokolattiamatto
on pehmeä ja mahdollistaa myös lattialla
istumisen.

Taiteseinä on äänieristetty.
Seinä toimii projektioseinänä
ja valkotauluna.

Leikkaus 1
1:50

L1	
  

Leikkaus 1
Leikkaus 2
1:50

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

Lasten ja nuorten toimintaterapialuokka
Ryhmätoiminnan tila 2

GSEducationalVersion

Kaluste- ja materiaaliluettelo
Lasten toimintaterapialuokka
Lattia: 1) Mastertop-pinnoite, 2) Softex-turvalaatta 80 mm
3) liikuntatilan patja 200 mm
Seinät: valkoinen/harmaa maali, lasi
Katto: valkoinen akustiikkalevy, valokatto. Sisältää
tekniikkaa; kiskot
Taiteseinä tilojen välissä toimii myös projektioseinänä sekä
valkotauluna, johon voi piirtää valkotaulutussilla
Säilytystila, varasto liukuovin. Kiskoja pitkin tavarat ulos
- liikuntavälineet
- Askartelukaappi, ulos vedettävät materiaalikärryt
- Arviointivälineet
Pyöreä pöytä, tuolit
Kiipeilyseinä
Puolapuut
Liikuntavälineet

Kiipeilyseinä ja puolapuut
Liukuovikomero
Liikuntavälineiden säilytys.
Liukuovikomero
Arviointivälineistön ja askartelumateriaalin säiytykseen.
Ulos vedettävät laatikostot.

Kattokiskot, joita pitkin
roikkuvat liikuntavälineet
kuljetetaan varastoon.

Softex-turva-alusta
Turvallinen putoaminen 3
metristä.
http://www.lappset.fi/Tuotteet/
Turva-alustat/Softexturvalaatat.iw3

Jumppapatja 20 cm

Mastertop-pinnote
lattiassa on luistamaton
ja miellyttävä liikkumisalusta.

Taiteseinä on äänieristetty.
Seinä toimii projektioseinänä
ja valkotauluna.

Lattiamateriaalien vuoksi lattia
on korotettu 200 mm.
Korotusosa jatkuu ryhmätoiminnan
luokan puolelle, toimien siellä
näyttämönä opiskelijoiden esityksissä.

Kaluste- ja materiaaliluettelo
Ryhmätoiminnan tila 2
Lattia: Keltainen kokolattiamatto
Katto: Valkoinen akustiikkalevy ja valokatto
Seinät: valkoinen/harmaa maali, lasi
Taiteseinä tilojen välissä toimii myös projektioseinänä sekä valkotauluna,
johon voi piirtää valkotaulutussilla
Mukula-lattiatyynyt
Tietokone
Dataprojektori

Iskun Mukula- lattiatyynyt
kiinnitetään magneettiseinään
kun ne eivät ole käytössä.

Keltainen kokolattiamatto
on pehmeä ja mahdollistaa myös lattialla
istumisen.

Taiteseinä on äänieristetty.
Seinä toimii projektioseinänä
ja valkotauluna.

Toimintaterapialuokan lattia
on korotettu 200 mm.
Korotusosa jatkuu ryhmätoiminnan
luokan puolelle, toimien näyttämönä
opiskelijoiden esityksissä.

L2	
  

Leikkaus 2
GSEducationalVersion

Leikkaus 1
1:50

Leikkaus 2
1:50

Valaistus
Koko alueella katossa on akustiikkalevyt sekä
valokattopaneelit. Tavoitteena on kaiuton tila, jossa
luonnovalo ja keinovalo vuorottelevat.
Suurista lasi-ikkunoista tulee paljon luonnonvaloa, mutta
pimeää kautta varten tarvitaan myös tehokas työvalaistus.
Valokaton avulla saadaan tasainen yleisvalo, jota
kohdevaloilla ja työvaloilla täsmennetään.

Yhteistilat opiskeluun
Aktiviteettiosasto
Tilassa kiertävä metallirunkoinen aktiivisuuskaluste on
sekoitus rentoutumista, kiipeilyä, taukojumppaa sekä
aktiivista opiskeluergonomiaa.
Verkon päällä voi ottaa nokoset, telineissä voi roikkua ja
venytellä.
Istuinryhmät mahdollistavat ergonomisen istumisen ja
liikkumisen opiskelun aikana.

Yhteistilat opiskeluun
Aktiviteettiosasto
Tilassa kiertävä metallirunkoinen aktiivisuuskaluste on
sekoitus rentoutumista, kiipeilyä, taukojumppaa sekä
aktiivista opiskeluergonomiaa.
Verkon päällä voi ottaa nokoset, telineissä voi roikkua ja
venytellä.
Istuinryhmät mahdollistavat ergonomisen istumisen ja
liikkumisen opiskelun aikana.

Hiljainen työtila
Elämysopiskelua
Väri: rauhoittava vihreä
Lattia: kokolattiamatto
Seinä: valkoinen/harmaa/vihreä maali, valokuvatuloste, kasviseinä
Valaistus: Barrisol-valokatto ”kesätaivas”, epäsuora valaistus, lukuvalaisin
Äänimaailma: kaiutinjärjestelmä, josta voi vallita linnunlaulua, veden solinaa, musiikkia...
Istuin: erilaisia vaihtoehtoja; riippukeinu, pallotuoli, seisontajakkara, säkkituoli

Hiljainen työtila
Elämysopiskelua 2
Väri: inspiroiva keltainen
Lattia: kokolattiamatto
Seinä: valkoinen/harmaa/keltainen maali,
kasviseinä
Valaistus: Barrisol valokatto ”kesätaivas”,
epäsuora valaistus, lukuvalaisin
Äänimaailma: kaiutinjärjestelmä, josta voi vallita
linnunlaulua, veden solinaa, musiikkia...
Istuin: erilaisia vaihtoehtoja; riippukeinu,
pallotuoli, seisontajakkara, säkkituoli
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