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LAUSUNTO / RT-ohje sisäliikuntahallit
Opiskelijoiden liikuntaliitto - OLL ry lausuu pyydettynä seuraavaa:
Yleistä:

OLL pitää sisäliikuntahalliohjeistusta hyvin laadittuna ja kattavana. OLL pitää tärkeänä periaatetta,
jonka mukaan liikuntatilojen tulee palvella mahdollisimman laajaa käyttäjäkuntaa. Erityisesti
painotamme terveys- ja kuntoliikkujien, ei vain kilpaurheilun, huomiointia liikuntatilojen
suunnittelussa.
OLL haluaa kiinnittää erityistä huomiota siihen, että koulujen lisäksi myös korkeakoulujen
läheisyyttä pidettäisiin vaatimuksena uusia liikuntatiloja suunniteltaessa. Näin voidaan parantaa
peruskoulun liikuntaolosuhteiden lisäksi myös toisen asteen ja korkea-asteen liikuntamahdollisuuksia.

Opiskelijat muodostavat merkittävän joukon kuntalaisia ja myös heidän liikuntatarpeensa on
oleellista huomioida. Usein on saavutettavissa synergiaetuja liikuntahallien rakentamisessa ja
käytössä yhteistyönä oppilaitosten ja kunnan välillä.
OLL on tyytyväinen siihen, että kävely ja pyöräily on huomioitu sekä liikuntatilojen sijainnin
vaatimuksissa että niiden ulko- ja liikennealueiden järjestelyissä. Kävelyyn ja pyöräilyyn
kannustaminen lisää hyöty- ja arkiliikuntaa ja liikennejärjestelyjen toimivuus työ- tai
opiskelupaikasta liikuntatilojen luo ja niiltä edelleen asuinalueille helpottaa liikkumista ja siten
kannustaa kuntalaisia liikkumaan.
OLL kiittää myös esteettömyyden laajaa huomiointia ohjeistuksessa. On tärkeää, että
liikuntapaikkarakentamisessa huomioidaan erityisesti esteettömyys ja kestävän kehityksen
periaatteet.
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Lisäysehdotus:
2.2 Liikuntatilojen sijainti
Muutetaan erillisen liikuntatilan tontille asetettavien vaatimusten 2.kohta muotoon:



lähellä kouluja, korkeakouluja ja/tai muita liikuntapaikkoja

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - OLL
Lotte Uutinen
Puheenjohtaja

Hilkka Laitinen
Pääsihteeri

Lisätietoja:
Lotte Uutinen, lotte.uutinen(a)oll.fi, +358447800211
Hanna Laakso, hanna.laakso(a)oll.fi, +3587800219
Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL) on vuonna 1924 perustettu valtakunnallinen opiskelija- ja korkeakoululiikunnan
yhteistyö- ja edunvalvontaorganisaatio, joka edustaa Suomen kaikkia yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoita. OLL
toimii myös opiskelijahuippu-urheilun koordinaattorina ja lähettää Suomen joukkueet kansainvälisiin arvokisoihin.
OLL:n tarkoituksena on opiskelijoiden hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden, opiskelukyvyn ja terveyden edistäminen liikunnan
avulla. OLL:n tavoitteena on korkeakoulujen liikuntaolosuhteiden ja -kulttuurin vahvistuminen.
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