
 

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  
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	muutokset_perustelut: Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL) kiittää Rakennustietosäätiötä lausuntopyynnöstä ja EHDOTTAA kunnioittavasti, että:** Vastaavantyyppinen Turvallisuuden suunnittelu -ohjeistus laaditaan myös korkea-asteen oppilaitosten rakennushankkeiden tueksi.** Ko. ohjeistus voitaisiin toteuttaa kevyenä, aiemmin lausunnolla olleen RT-/SIT-ohjekorttituoteperheen ja nyt lausunnolla olevan RT-ohjekorttiluonnoksen täydentävänä osiona. ** Uskomme vakaasti, että esimerkiksi Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy olisivat kiinnostuneita ja erinomaisia kumppaneita yo. ehdotuksen toteuttamisessa. ** EHDOTUKSEN PERUSTELU: 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 Turvallisuuden suunnittelu -ohjeistus voisi tärkeällä tavalla tukea oppimisympäristön rakennushankkeen onnistumista. ** Opiskelijoiden Liikuntaliitto korostaa, että oppilaitosten turvallisuuden ja terveellisyyden suunnittelussa tulee perinteisempien terveellisyys- ja turvallisuusnäkökulmien, kuten tapaturmien ehkäisy, ohella ottaa ehdottomasti huomioon myös hyvää ergonomiaa ja fyysistä aktiivisuutta lisäävien sekä liiallisen istumisen vähentämistä tukevien olosuhteiden kehittäminen. Koska lasten ja nuorten arkiaktiivisuus on vähentynyt, arjen fyysisen aktiivisuuden edistämisen tulee olla nykyään yhä tärkeämpi osa päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten turvallisuuden ja terveellisyyden kehittämistä.  ** Yo. ehdotuksemme on näinollen linjassa myös 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."** EHDOTUS TURVALLISUUDEN SUUNNITTELU -OHJEKORTIN SISÄLLÖN TÄYDENTÄMISEKSI: HYVÄLLE ERGONOMIALLE JA ARJEN FYYSISEN AKTIIVISUUDEN EDISTÄMISELLE OMA ALALUKU. ** Pidämme erinomaisena, että luvun "3 Turvallisuuden huomiointi" johdantotekstissä tuodaan esille, että hyvä ergonomia ja terveellisyys ovat tärkeä osa oppilaitoksen turvallisuutta ("Esteettömyyden, ergonomian ja terveellisyyden huomioon ottaminen tukevat turvallisuutta."). Pidämme lisäksi erinomaisena, että luvussa "4 Ulkotilat" kiinnitetään huomiota turvallisen riskinottokyvyn ja liikkumisen kehittämiseen ("Pihojen tulisi tarjota myös mahdollisuuksia ikäkaudelle sopivaan positiiviseen riskinottoon ja rajojen kokeilulle,mikä auttaa kehittämään liikkumis- ja riskienarviointikykyä.")** Mielestämme kuitenkin hyvälle ergonomialle ja arjen fyysisen aktiivisuuden edistämisen sisällöille tulisi Päiväkoti ja perusopetus. Turvallisuuden suunnittelu -RT-ohjekortissa olla ehdottomasti oma alalukunsa, jossa tuotaisiin systemaattisemmin esille asian merkitystä osana päiväkotien ja oppilaitosten terveellisyyden ja turvallisuuden kehittämistä. Koska lasten ja nuorten arkiaktiivisuus on vähentynyt, arjen fyysisen aktiivisuuden edistämisen tulee olla nykyään yhä tärkeämpi osa päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten turvallisuuden ja terveellisyyden kehittämistä.  
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