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§ 195
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto valtuutettu Arja Karhu-
vaaran ym. valtuustoaloitteesta marjapensaiden ja hedelmäpuiden 
istutuksesta koulujen ja päiväkotien pihoille

HEL 2018-004922 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon: 

Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten pihoja suunniteltaessa kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimiala pitää tärkeänä lasten, oppilaiden, opiskeli-
joiden ja alueen asukkaiden osallistamista hankkeessa. Pihojen tulee 
olla liikkumaan houkuttelevia, oppimaan innostavia, viihtyisiä, turvallisia 
ja terveellisiä sekä helposti valvottavia ja ylläpidettäviä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kiinteistöjen piha-alueille on jo 
nykyisen suunnitteluprosessin mukaan  mahdollista sijoittaa marjapen-
saita ja hedelmäpuita, jos hankkeen suunnitteluryhmä näin valitsee. 
Lahjoitusvaroin hankittuja pensaita ja puita varten on kaupungilla oma 
ohjeistus lahjoitusten vastaanottoon.

Pihakasvillisuuden valinnassa suositaan kestäviä, helppohoitoisia pui-
ta, pensaita ja kasveja. Koska osalla päiväkodeista keskittää kesäkuu-
kausina palvelutarjontaansa  ja koulut ovat kesäkuukausina pääsään-
töisesti suljettu, etusijalla ovat kasvit, jotka kukkivat aikaisin keväällä tai 
syksyllä. Marjapensaiden ja hedelmäpuiden osalta on kasvien loma-ai-
kainen hoito, sadonkorjuu ja ilkivallan ehkäisy myös huomioitava ja 
vastuutettava kasvun ja sadon onnistumiseksi sekä pitkäaikaisen ylläpi-
don kattamiseksi.

Käpylän peruskoulu idättää, istuttaa, kasvattaa, korjaa, säilöö ja käyt-
tää kotitalouden opetuksen raaka-aineena itse Kumpulan koulukasvi-
tarhassa kasvattamiaan vihanneksia ja hedelmiä. Hyviä kokemuksia 
koulupihojen laatikkoviljelystä on esimerkiksi Vesalan peruskoulussa ja 
Keinutien ala-asteella. Laatikkoviljelyn investointi on pieni ja se on help-
po toteuttaa. Onnistuneissa hankkeissa on paitsi oppilaat, myös oppi-
laiden vanhemmat saatu osallistumaan kesäkauden kasteluun ja hoi-
toon. Hankkeet tukevat myös koulun opintosuunnitelmaa ja ilmiömäi-
sen oppimisen pedagogiikkaa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
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Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite Karhuvaara

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa 5.10. mennessä valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. valtuustoa-
loitteesta lahjoitettuja marjapensaita ja hedelmäpuita koulujen, päiväko-
tien ja hoivapaikkojen pihoille.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
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