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Rakennustietosäätiö RTS on pyytänyt lausuntoa ohje-ehdotuksesta Päiväkodin ja perusopetuksen tilat, 

ulkotilojen suunnittelu 19:09. Suomen Arkkitehtiliitto on perehtynyt aineistoon ja toteaa, että ohjekortti on 

kattava ja kokonaisuutena hyvä. Hyväksymme ohje-ehdotuksen julkaistavaksi muutamin tarkennuksin. 

 
Ohje-ehdotus on hyvin kattava, mutta erityisesti lumisina talvina Etelä-Suomessakin joudutaan miettimään, 

minne lumet kasataan. Ohjekortissa voitaisiin ottaa kantaa näiden lumille varattujen tilojen sijoittamiseen 

tontilla ja huomioimaan, ettei lumen säilytys muodostu näkemäesteeksi liikenteelle tai sulamisvedet aiheuta 

vahinkoa rakenteille.  

 

Ohjekortissa on huomioitu liikkumaan kannustava ympäristö, mutta jäimme kaipaamaan laajempaa 

käsittelyä liikuntatiloista ulkona. (Oliko tähän jotain tarkempaa?? Myös talvella?) Tähän liittyy myös pihan 

ulkopuolisten tilojen käsittely ohjeessa, kuten esimerkiksi yhteydet puistoihin. 
 

Ohjekortissa on käsitelty oivallisesti luonnonympäristöä ja sen tuottamia hyötyjä ja tarjoumia lapsille, mutta 

olisi hyvä käsitellä sen lisäksi myös kulttuurimaisemaa ja -ympäristöä. Useimmat päiväkodit sijaitsevat jo 

olemassa olevassa ympäristössä, joten tekstissä voisi tarkastella olemassa olevien ympäristöjen 

muuttumista. Mitkä esimerkiksi olisivat kulttuuriympäristöjen säilytettäviä ominaispiirteitä, jotka tukisivat 

lasten kehitystä?  Kuinka käyttää hyväksi rakennetun ympäristön tarjoumia, kuten avautuvia maisemia? 

Kuinka ympäröivä rakennuskanta tukee arkkitehtuuri- ja kulttuuriperintökasvatusta? 
 

Tekstissä käsitellään saattoliikenteen aiheuttamaa tilantarvetta päiväkodin kannalta. Saattoliikenne 

aiheuttaa kuitenkin myös haittoja naapurustolle. Kuinka häiritsevää melua ja hiukkaspäästöjä voitaisiin 

ennalta ehkäistä ulkotilojen suunnittelussa? Täydennysrakennettaessa vanhalle alueelle tulee erityisesti 

huomioida saattoliikenteen järjestäminen. 

 

Suosittelemme ohjekortissa otettavan kantaa myös esteettömyyteen. Päiväkodin yhteyteen voisi rakentaa 

suurempaa aluetta palvelevan leikkipihan, jossa olisi myös esteettömiä leikkivälineitä.   
Yhä yleistyvät taakka- ja erityispyörät, joilla kuljetetaan lapsia päivähoitoon, tulee huomioida 

liikennejärjestelyissä, saattoliikenteessä ja pysäköinnissä sekä pihan kalusteissa ja varusteissa. Näille on 

varattava omat parkkipaikat ja mahdollisuus lukita myös taakkapyörä rungostaan. Taakkapyörille, 

polkupyörille, niiden peräkärryille olisi hyvä varata katettua tilaa paikoitusta varten. 
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Heini Korpelainen, 

erityisasiantuntija 
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