
Lausunto 1 (5) 

5.4.2019 

www.oaj.fi Opetusalan Ammattijärjestö • OAJ, PL 20, 00521 Helsinki • oaj@oaj.fi 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Rakennustietosäätiölle: 

 
Asia: Lausunto Rakennustietosäätiö RTS:n ohjekorttiehdotuksesta RTS:19:09 

Päiväkodin ja perusopetuksen tilat. Ulkotilojen suunnittelu 
 

Viite: Lausuntopyyntönne  

 
 

OAJ esittää huomioitavaksi ja lisättäväksi seuraavia asioita ohjekorttiin 
 
Ohjekortissa puhutaan esikoulusta, kun siinä pitäisi puhua päiväkodista ja 
varhaiskasvatuksesta. Lisäksi koulun rinnalla pitäisi puhua päiväkodeista ja oppilaan 
lisäksi lapsista. 
 
Henkilöstön näkökulmasta korttiin tulisi lisätä seuraavat seikat:  
- työergonomian näkökulma tulee huomioida myös ulkotiloissa ja päiväkodeissa 

tulee olla riittävästi pihapenkkejä tai muita istuimia työntekijöille pihalle sijoiteltuna, 
jossa voi esimerkiksi ottaa lapsen syliin 

- piha tulee sekä päiväkodeissa että kouluissa olla valvottavissa mm. lasten 
turvallisuuden takaamiseksi ja kiusaamistilanteiden estämiseksi 

- päiväkodin tai koulun piha- alueen valaistuksen riittävyys tulee huomioida siten, 
ettei pihalle jää katvealueita sekä pihan lumenkeruulle tulee suunnitella turvallinen 
paikka 

- erityisesti päiväkodeissa pihamateriaalien valinnassa tulee huomioida, että osa 
niistä on talvella liukkaita ja kesällä kuumia, ja jos pinnoitus on lähellä 
hiekkalaatikkoa, niin myös hiekan vuoksi liukkaita 

- erityisesti päiväkodeissa wc-tiloihin pitää päästä helposti pihalta 
 

Kappaleeseen 2.1. tulisi lisätä, että rakennuksen turvallisuuden ja terveellisyyden 
kannalta on tärkeää, että rakennushankkeelle tulee esittää kattavaa 
kosteudenhallintasuunnitelmaa ja rakennusta suunniteltaessa huomioidaan 
vuodenaikojen kosteusrasitus sekä kosteudenhallinta-asetus vuodelta 2018.   
 
Kappaleeseen 2.4 tulisi lisätä, että pihoja suunniteltaessa on huomioitava 
varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelman perusteiden vaatimukset 
monipuoliselle oppimisympäristölle. Päiväkotien ja esiopetuksen pihoissa tulee olla 
mahdollisuuksia lapsille tutkimiseen, taiteelliseen kokemiseen ja ilmaisuun. Lasten 
leikki ei vähene lapsen kasvaessa vaan se muuttaa muotoaan ja tämä tulee 
huomioida myös perusopetuksen pihoja suunniteltaessa. Pihoilla tulee olla myös 
mahdollisuuksia ja tilaa välituntitoimintaan sekä leikkiin. Pihojen tulee olla myös 
turvalliset siten, että kiusaamisen havaitseminen, torjunta ja ammattilaisten valvonta 
on mahdollista koko alueella. Tämä tarkoittaa riittävää näkyvyyttä ja sitä että pihoihin 
ei jää suunnitteluvaiheessa alueita, joissa kiusaaminen mahdollistuu.  
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Kappaleeseen 7.3. tulee lisätä, että katokset ovat välttämättömiä päiväkodeissa ja 
peruskouluissa sää- ja UV-suojana lapsille, oppilaille ja henkilökunnalle. Katokset 
tulee lähtökohtaisesti olla kiinteitä, ja niin että niiden alla pystytään järjestämään lapsi- 
ja oppilasryhmien kanssa pedagogista toimintaa. Osa katoksista tulee olla kalustettu 
istuimin. Katettuja alueita tulee olla turvallista käyttää myös pimeämpään 
vuodenaikaan. Hyvä valaistus ehkäisee myös ilkivaltaa. Päiväkodeissa tulee varata 
paikka myös lastenrattaille. 
 
 
Pihojen aitaaminen on välttämätöntä esiopetusikäisten ja perusopetuksen 
ensimmäisten luokkien oppilaiden käytössä. Jos rakennus tai rakennusten muodostaa 
kokonaisuus ja niiden piha toimii kampustyyppisenä alueena, jossa on sekä päiväkoti 
että koulu, tulee piha aina aidata. Lisäksi tulee suunnitella turvalliset toiminta-, leikki-, 
ym. alueet jokaisen ikäkauden tarpeisin vastaavaksi ja turvallisuuden varmistaen. 

 
Päiväkodin aitojen korkeuden määrittelyssä tulisi huomioida talviolosuhteet ja niiden 
erot eri puolella Suomea. 1,2 - 1,4 metriä korkea aita ei ole välttämättä riittävän korkea 
syvimmän lumen alueilla. Ehdotamme vaihteluväliksi 1,4 – 1,6 m. Samoin pienten 
pihan aidan 60 cm mitoitus ei ole riittävä syvimmän lumen alueilla, ja 
vähimmäiskorkeus voisi olla 80 cm edellyttäen, ettei aita toimi päiväkodin pihan 
ulkoisena aitana.   

 
Kappaleeseen 8.2. pyydämme huomioitavaksi lasten ja henkilökunnan polkupyörille ja 
autoille tulee omat riittävät säilytystilat ja telineet, mieluiten katetussa telineessä. Tämä 
kannustaa sekä henkilökuntaa että lapsia kulkemaan liikkuen päiväkoti-, esiopetus- ja 
työmatkat.  
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