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§ 284
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Johanna Nuortevan valtuustoaloitteesta leikkipuistojen 
ja liikuntapaikkojen tarjonnan kartoittamisesta ja kehittämissuunni-
telman laatimisesta

HEL 2018-009106 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle puoltavan 
lausunnon Johanna Nuortevan ym. valtuustoaloitteesta koskien leikki-
puistojen ja liikuntapaikkojen tarjonnan kartoittamista ja kehittämis-
suunnitelman laatimisesta:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää hyvänä toimialojen yhteistyönä 
tehtäviä kartoituksia. Lisäksi lautakunta pitää tärkeänä, että kartoituksia 
tehtäessä ja toimintaa kehitettäessä tulee alueellisesti huomioida kaikki 
alueella olevat liikuntapaikat, leikkipuistot sekä koulupihoista tehtävä 
kartoitus. Leikki- ja liikuntapaikkojen monipuolinen ja tasapuolinen ke-
hittäminen on tärkeä osa toimivaa kaupunkia.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla leikkipuistot, leikkipaikat ja lii-
kuntapaikat toimivat päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten oppimis- ja 
leikkiympäristöinä. Opetuksen ja toiminnan sisältöjen kautta luodaan 
lapsille ja nuorille pohjaa hyvinvointia arvostavalle ja fyysistä aktiivi-
suutta edistävälle elämäntavalle. 

Strategiset näkökulmat

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarviossa vuodelle 2019 ta-
voitteena todetaan, että lapset, oppilaat ja opiskelijat liikkuvat yhä 
enemmän kiinteänä osana varhaiskasvatusta ja koulupäivää. Varhais-
kasvatuksessa Ilo kasvaa liikkuen -hankkeen, perusopetuksessa ja toi-
sella asteella Liikkuva koulu -hankkeen kautta on haettu ja haetaan toi-
mintatapoja liikkumisen lisäämiseksi. 

Toimialan sitova tavoite ”käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työn-
teon ympäristönä” kannustaa toimialaa käyttämään Helsinkiä alustana, 
joka tarjoaa erilaisia kaupunki-, luonto- ja virtuaaliympäristöjä. Leikki-
puistoilla ja liikuntapaikoilla on tässä merkittävä rooli. Lisäksi osallista-
malla oppijat liikkumista aktivoivien oppimisympäristöjen suunnitteluun 
saadaan aikaan houkuttelevia ja kestäviä ratkaisuja.  Kasvatuksen ja 
koulutuksen toimiala on sitoutunut kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan pal-
veluiden käyttöön, jolla kannustetaan oppijoita kokemusrikkaaseen ja 
liikunnalliseen elämäntapaan.
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Meneillään olevat tarkastelut

Helsingissä on laaja leikkipuistojen, leikkipaikkojen ja lähiliikuntapaikko-
jen verkosto. Leikkipuistoja, joissa järjestetään varhaiskasvatuksen oh-
jattua toimintaa, on noin 65. Leikkipaikkoja on kaupungissa yli 250, jois-
ta ohjattu toiminta puuttuu, mutta niitä käytetään usein kunnallisten ja 
yksityisten päiväkotien ja perhepäivähoidon ulkoilualueina. Kaupungis-
sa on lähes 100 lähiliikuntapaikkaa eri puolilla kaupunkia. Lähiliikunta-
paikat sijaitsevat pääsääntöisesti pallokenttien läheisyydessä ja liikun-
tapuistoissa, sekä nykyään yhä enenevässä määrin myös koulujen pi-
hoilla tai niiden välittömässä läheisyydessä.

Kaupunkiympäristön toimialalla sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla 
on valmisteilla tarkasteluja liittyen leikkipuistoihin, leikkipaikkoihin ja lii-
kuntapaikkoihin. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on mukana tar-
kasteluissa ja selvityksissä. 

Kaupunkiympäristötoimialalla aluesuunnitelmissa tarkastellaan leikin ja 
lähiliikuntapaikkojen kehittämistarpeita. Parhaillaan valmistellaan yleis-
ten alueiden leikkipaikkoja koskevaa linjausta, jonka yhteydessä teh-
dään leikkipaikkojen kartoitus, jotta mikään kaupunginosa ei jäisi kat-
vealueeksi. Leikkipuistojen kunnon ja peruskorjaustarpeiden kartoitus 
on käynnistymässä kasvatuksen ja koulutuksen ja kaupunkiympäristön 
toimialan yhteistyönä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on käynnissä linjauksen laatiminen 
sen hallinnoimien ja ylläpitämien palvelujen olosuhteiden kehittämisek-
si. Hankkeessa tarkastellaan muun muassa erilaisia liikuntapaikkoja ja 
koulujen pihoja. Vuoden 2019 aikana kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 
sekä kaupunkiympäristön toimiala selvittävät, miten lähiliikuntapaikka-
verkostoa tulee kehittää jatkossa. Parhaillaan kartoitetaan koulujen pi-
hojen tilaa ja niistä työstetään kehittämissuunnitelmia.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Carola Harju, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Liitteet

1 Aloite liikuntapaikkojen ja leikkipuistojen tarjonnan kartoittaminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt 31.12.2018 mennessä kasvatus- ja kou-
lutuslautakunnalta lausuntoa Johanna Nuortevan ym. valtuustoaloit-
teesta koskien leikkipuistojen ja liikuntapaikkojen tarjonnan alueellista 
kartoittamista ja kehittämissuunnitelman laatimista. Aloitteessa esite-
tään, että kaikissa kaupunginosissa on leikkipuistoja ja asukaspuistoja 
eri ikäisten kaupunkilaisten tarpeisiin. Leikkipuistojen ja lähiliikuntapaik-
kojen tarjonta on suhteutettava myös alueen asukasmäärään niin, että 
liikuntapaikoille ja puistoihin mahtuu kaikki halukkaat. Kartoituksen jäl-
keen on tarpeen laatia suunnitelma erityisesti heikoimmin asukkaita 
palvelevien alueidentarjonnan kehittämiseen. 

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kulttuuri ja vapaa-ajan 
lautakunnalta  sekä kaupunkiympäristölautakunnalta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Carola Harju, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Liitteet

1 Aloite liikuntapaikkojen ja leikkipuistojen tarjonnan kartoittaminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginhallitus


