
 

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: 5.4.2019
	Allekirjoitus: Jussi Ansala
	Lausuntoaika: 4.3.-5.4.2019
	Käsittelijä: Seppo Niiranen
	RTS-numero: 19:09
	kortisto: RT-ohjekorttiehdotus
	ehdotuksen nimi: Päiväkodin ja perusopetuksen tilat. Ulkotilojen suunnittelu.
	Hyväksymme: Off
	Muutoksia: Kyllä
	Emme_hyväksy: Off
	Muu: Off
	Ei_kantaa: Off
	alla: Off
	eri_liite: Off
	muutokset_perustelut: Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL) kiittää Rakennustietosäätiötä lausuntopyynnöstä ja EHDOTTAA kunnioittavasti, että:** Vastaavantyyppinen Ulkotilojen suunnittelu -ohjeistus laaditaan myös korkea-asteen oppilaitosten rakennushankkeiden tueksi.** Ko. ohjeistus voitaisiin toteuttaa kevyenä, marraskuussa 2018 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 Ulkotilojen suunnittelu -ohjeistus voisi tärkeällä tavalla tukea oppimisympäristön rakennushankkeen onnistumista. ** Yo. ehdotus on 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."** Rakennusten suunnittelussa kannattaa ja tulee huomioida myös ulkotilat ja niiden "sisustaminen"; kuten nyt lausunnolla olevassa RT-ohjeluonnoksessa todetaankin, "sisä- ja ulkoalueita tulee käsitellä kokonaisuutena", joka tukee oppilaiden psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia.ULKOTILOJEN SUUNNITTELU -RT-OHJEKORTTILUONNOKSEN SISÄLTÖ ON AINAKIN LIIKUNNAN JA FYYSISEN AKTIIVISUUDEN EDISTÄMISEN OSALTA MAINIO (ao. kohdassa kaksi ehdotamme kuitenkin muutosta ohjekorttiluonnokseen): ** Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL) on todella iloinen, että Päiväkodin ja perusopetuksen tilat. Ulkotilojen suunnittelu -RT-ohjekorttiluonnoksessa on niin hyvin huomioitu liikunnan ja fyysisen aktiviisuuden edistäminen: ** 1) On loistavaa, että luvussa 2. oppimisympäristön ulkotilan suunnittelun yhdeksi lähtökohdaksi määritellään 'liikkumaan kannustava ympäristö', jolle annetaan ohjeistuksen alaluvussa 2.3 myös monipuolista ja laajaa sisältöä myös vähemmän liikkuvien lasten, nuorten / oppilaiden näkökulmasta. ** 2) On lisäksi hienoa, että osana Liikennejärjestelyt -lukua huomioidaan myös alaluvussa 8.1. Jalankulku- ja pyöräilyympäristö. Mutta OLL haluaa kuitenkin todeta, että ohjeistuksessa jalankulkuympäristöä ja pyöräily-ympäristöä olisi perusteltua käsitellä omissa alaluvuissaan (8.x Jalankulkuympäristö, 8.y Pyöräily-ympäristö). Suomessa jalankulku- ja pyöräilyasioita on perinteisesti käsitelty yhtenä kokonaisuutena (esim. kevyen liikenteen kattokäsitteen alla), mikä on aiheuttanut huonoja ratkaisuja, jossa olennaisesti eri vauhtia kulkevat jalankulkijat ja pyörällä liikkujat ovat alituiseen vaarassa törmätä toisiinsa, myös oppilaitosympäristöissä ja niiden välittömässä läheisyydessä. Isojen Keski-Euroopan pyöräilymaiden parhaiden suunnittelukäytäntöjen mukaan myös Suomessa on viime vuosina alettu kehitettämään jalankulku- ja pyöräily-ympäristöjä omina erillisinä kulkumuotoinaan. OLL:n mielestä tämä uusi suunnitteluperiaate pitäisi ja kannattaisi näkyä myös ko. Ulkotilojen suunnittelu -RT-ohjekortissa. 
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