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§ 283
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Johanna Nuortevan valtuustoaloitteeseen koulujen piho-
jen kartoittamiseksi ja parannusehdotusten laatimiseksi

HEL 2018-009103 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää kannatettavana valtuutettu Jo-
hanna Nuortevan ja allekirjottaneiden valtuustoaloitetta koulupihojen 
kartoittamiseksi ja tarvittavien parannusehdotusten laatimiseksi. Lisäksi 
lautakunta pitää tärkeänä, että kartoitusta tehtäessä koulupihojen lisäk-
si huomioidaan kaupungin muutkin liikuntapaikat sekä liikuntapaikkojen 
kartoitukset ja toteaa seuraavaa:

Koulupihojen kehittämisessä liikkumiseen ja toiminnallisiin leikkeihin in-
nostaviksi on nähty monenlaista hyötyä. Piha on keskeinen liikkumi-
sympäristö koululaisten arkipäivissä ja iltapäivätoiminnassa. Koulujen 
pihojen monimuotoisuus lisää osaltaan myös asuinalueiden viihtyisyyt-
tä. Monikäyttöiset koulujen pihat ovat parhaimmillaan kiinnostavia ja 
liikkumaan houkuttelevia kaupunkitiloja asuinalueiden arkiympäristöis-
sä ja lisäävät  kaupunginosien viihtyisyyttä, yhteisöllisyyttä, omaleimai-
suutta ja turvallisuutta. Helposti saavutettavina, maksuttomina ja avoi-
mina lähiliikunta- ja leikkipaikkoina koulujen pihat edistävät myös asuk-
kaiden yhdenvertaisuutta ja luovat edellytyksiä asukkaisen omatoimi-
selle liikkumiselle, kohtaamiselle ja hyvinvoinnille.

Koulujen pihojen tilannetta liikkumisen näkökulmasta on kartoitettu val-
takunnallisesti muun muassa seuraavilla kolmella kyselyllä, joissa kai-
kissa Helsingin tilanne osoittautui kansallista keskiarvoa heikommaksi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kehittämä valtakunnallinen tervey-
den edistämisen aktiivisuuden ns. TEA-mittari -kyselyllä  (vuosina 
2014, 2016 ja 2018) kouluilta kysyttiin onko koulupiha liikkumiseen in-
nostava lähiliikuntapaikka, jota hyödynnetään myös koulupäivän ulko-
puolella (kyllä/ei). Helsingissä 69 prosenttia (valtakunnallisesti 77 %) 
kouluista vastasi kyllä vuoden 2018 kyselyssä.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisema opinnäytetyöllä vuodelta 
2016, jossa Helsinki sai pisteet 1,97/4. Rehtoreiden arvioitavana olivat  
pihan yleinen tila, pelikenttä, koripallokorit, jalkapallomaalit, keinut ja 
kiipeilytelineet.  

Liikkuva Koulu -ohjelman nykytilan arvioinnilla, jonka kaikki ohjelmaan 
rekisteröityneet koulut täyttävät säännöllisesti. Nykytilan arvioinnissa 
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kouluja pyydetään mm. arvioimaan asteikolla 0-4, onko koulun pihalla 
pelialue ja riittävästi muita toiminnan paikkoja ja onko pihan virikkeelli-
syyttä lisätty koulun omilla toimilla. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan rakentamisohjelman perusparan-
nushankkeisiin sisältyy myös kiinteistöön kuuluvan pihan perusparanta-
minen. Liikunta- ja leikkitarpeiden lisäksi pihasuunnittelussa huomioi-
daan saatto- ja huoltoliikenteen integroiminen toimintaan turvallisesti. 
Erityisesti osakorjauksin kunnostetuissa kouluissa sekä kohteissa, joi-
den elinkaaren mukainen perusparannus tulee ajankohtaiseksi talous-
arvion kymmenen vuoden suunnitelmakauden jälkeen, voidaan tunnis-
taa sekä teknistä kunnostamista että liikunta- ja leikkiolosuhteiden pa-
rantamista tarvitsevia pihoja. 

Selvitys koulupihojen liikunnallisuuden tilasta on mahdollista laatia jo 
olemassa olevien tiedonkeruiden (TEA-viisari, Liikkuva koulu -nykytilan 
arviointi ja AVI-selvitys) sekä kaupungin toimialoilla olevan muun tiedon 
perusteella. Myös koululaisilta itseltään on kysytty näkemyksiä koulujen 
liikunnallisuuden tilasta mm. LIITU-tutkimuksessa 2018, ja jonka tulok-
set raportoidaan myöhemmin. Lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 
on tuottanut kaupunkilaisprofiili-työkalun, jota voidaan soveltaa erityi-
sesti liikkumisen esteiden ja motivaatioiden kartoitukseen.

Selvityksen perusteella laaditaan kunnostustoimenpiteiden aikataulutet-
tu suunnitelma, jossa huomioidaan toteutettavien parannustöiden alu-
eellinen kattavuus ja tasapuolisuus. Alueelliset lähiliikuntapaikat ja leik-
kipuistot sekä niiden kunto ja monipuolisuus voidaan kartoittaa myös 
tässä yhteydessä, sillä yhdessä koulujen pihojen kanssa ne muodosta-
vat monille kaupunkilaisille arkiliikkumisolosuhteiden verkoston Helsin-
gissä. Tämä kartoitus ja sen avulla tehtävä kehittämissuunnitelma to-
teutetaan toimialojen yhteistyönä. 

Helsingin liikuntapaikkojen alueellisesta saavutettavuudesta ja opti-
maalisesta sijainnista on tehty pitkän aikavälin tarkastelu vuonna 2017 
(pro gradu -tutkielma Helsingin yliopisto, aluetiede). Selvityksessä on 
mukana myös koulujen pihoilla olevia lähiliikuntapaikkoja. Selvitystä 
täydennetään yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen sekä kaupun-
kiympäristön toimialojen kanssa korttelitalojen ja päiväkotien pihojen 
sekä rakentamisohjelman mukaisesti suunniteltavien hankkeiden osal-
ta. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala työstää tältä pohjalta liikuntapalve-
luiden olosuhde-selvitystä, joka tuottaa lisää tietoa mm. erilaisten liikku-
misolosuhteiden alueellisesta kattavuudesta ja saavutettavuudesta. 

Edellä mainittuja tarkasteluja voidaan hyödyntää tehtävässä koulujen 
pihojen kunnostussuunnitelmassa sekä kymmenen kunnostettavan 
koulunpihan valinnassa. Kunnostettavat pihat valitaan toimialojen yh-
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teistyönä kaikkien edellä esiteltyjen selvitysten tuloksia hyödyntäen. Li-
säksi lautakunta painottaa että koulujen oppilaita ja oppilasneuvostoja 
pitää kuulla ja osallistaa suunnitteluprosesseissa. Tämän lisäksi sijain-
nin valinnassa ja pihasuunnittelussa tulee huomioida liikunta oppimisen 
välineenä, lasten ja asukkaiden osallistaminen, koulutiloihin sijoittuva 
kasvava esiopetuksen lapsimäärä ja vaikutus syrjäytymisen ehkäisyyn.

Tätä lausuntoehdotusta on valmisteltu yhdessä kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan sekä kaupunkiympäristön toimialan asiantuntijoiden kanssa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Martina Harms-Aalto: Lisäksi lautakunta painottaa että koulujen oppilai-
ta ja oppilasneuvostoja pitää kuulla ja osallistaa suunnitteluprosesseis-
sa. Tämän lisäksi sijainnin valinnassa tulee huomioida.....
(tämä on siis lisälause 11. kohtaan)

Kannattaja: Pia Pakarinen

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Martina 
Harms-Aallon tekemän ja Pia Pakarisen kannattaman vastaehdotuk-
sen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Liitteet

1 Aloite koulupihojen kartoituksesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää kannatettavana valtuutettu Jo-
hanna Nuortevan ja allekirjottaneiden valtuustoaloitetta koulupihojen 
kartoittamiseksi ja tarvittavien parannusehdotusten laatimiseksi. Lisäksi 
lautakunta pitää tärkeänä, että kartoitusta tehtäessä koulupihojen lisäk-
si huomioidaan kaupungin muutkin liikuntapaikat sekä liikuntapaikkojen 
kartoitukset ja toteaa seuraavaa:
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Koulupihojen kehittämisessä liikkumiseen ja toiminnallisiin leikkeihin in-
nostaviksi on nähty monenlaista hyötyä. Piha on keskeinen liikkumi-
sympäristö koululaisten arkipäivissä ja iltapäivätoiminnassa. Koulujen 
pihojen monimuotoisuus lisää osaltaan myös asuinalueiden viihtyisyyt-
tä. Monikäyttöiset koulujen pihat ovat parhaimmillaan kiinnostavia ja 
liikkumaan houkuttelevia kaupunkitiloja asuinalueiden arkiympäristöis-
sä ja lisäävät  kaupunginosien viihtyisyyttä, yhteisöllisyyttä, omaleimai-
suutta ja turvallisuutta. Helposti saavutettavina, maksuttomina ja avoi-
mina lähiliikunta- ja leikkipaikkoina koulujen pihat edistävät myös asuk-
kaiden yhdenvertaisuutta ja luovat edellytyksiä asukkaisen omatoimi-
selle liikkumiselle, kohtaamiselle ja hyvinvoinnille.

Koulujen pihojen tilannetta liikkumisen näkökulmasta on kartoitettu val-
takunnallisesti muun muassa seuraavilla kolmella kyselyllä, joissa kai-
kissa Helsingin tilanne osoittautui kansallista keskiarvoa heikommaksi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kehittämä valtakunnallinen tervey-
den edistämisen aktiivisuuden ns. TEA-mittari -kyselyllä  (vuosina 
2014, 2016 ja 2018) kouluilta kysyttiin onko koulupiha liikkumiseen in-
nostava lähiliikuntapaikka, jota hyödynnetään myös koulupäivän ulko-
puolella (kyllä/ei). Helsingissä 69 prosenttia (valtakunnallisesti 77 %) 
kouluista vastasi kyllä vuoden 2018 kyselyssä.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisema opinnäytetyöllä vuodelta 
2016, jossa Helsinki sai pisteet 1,97/4. Rehtoreiden arvioitavana olivat  
pihan yleinen tila, pelikenttä, koripallokorit, jalkapallomaalit, keinut ja 
kiipeilytelineet.  

Liikkuva Koulu -ohjelman nykytilan arvioinnilla, jonka kaikki ohjelmaan 
rekisteröityneet koulut täyttävät säännöllisesti. Nykytilan arvioinnissa 
kouluja pyydetään mm. arvioimaan asteikolla 0-4, onko koulun pihalla 
pelialue ja riittävästi muita toiminnan paikkoja ja onko pihan virikkeelli-
syyttä lisätty koulun omilla toimilla. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan rakentamisohjelman perusparan-
nushankkeisiin sisältyy myös kiinteistöön kuuluvan pihan perusparanta-
minen. Liikunta- ja leikkitarpeiden lisäksi pihasuunnittelussa huomioi-
daan saatto- ja huoltoliikenteen integroiminen toimintaan turvallisesti. 
Erityisesti osakorjauksin kunnostetuissa kouluissa sekä kohteissa, joi-
den elinkaaren mukainen perusparannus tulee ajankohtaiseksi talous-
arvion kymmenen vuoden suunnitelmakauden jälkeen, voidaan tunnis-
taa sekä teknistä kunnostamista että liikunta- ja leikkiolosuhteiden pa-
rantamista tarvitsevia pihoja. 

Selvitys koulupihojen liikunnallisuuden tilasta on mahdollista laatia jo 
olemassa olevien tiedonkeruiden (TEA-viisari, Liikkuva koulu -nykytilan 
arviointi ja AVI-selvitys) sekä kaupungin toimialoilla olevan muun tiedon 
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perusteella. Myös koululaisilta itseltään on kysytty näkemyksiä koulujen 
liikunnallisuuden tilasta mm. LIITU-tutkimuksessa 2018, ja jonka tulok-
set raportoidaan myöhemmin. Lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 
on tuottanut kaupunkilaisprofiili-työkalun, jota voidaan soveltaa erityi-
sesti liikkumisen esteiden ja motivaatioiden kartoitukseen.

Selvityksen perusteella laaditaan kunnostustoimenpiteiden aikataulutet-
tu suunnitelma, jossa huomioidaan toteutettavien parannustöiden alu-
eellinen kattavuus ja tasapuolisuus. Alueelliset lähiliikuntapaikat ja leik-
kipuistot sekä niiden kunto ja monipuolisuus voidaan kartoittaa myös 
tässä yhteydessä, sillä yhdessä koulujen pihojen kanssa ne muodosta-
vat monille kaupunkilaisille arkiliikkumisolosuhteiden verkoston Helsin-
gissä. Tämä kartoitus ja sen avulla tehtävä kehittämissuunnitelma to-
teutetaan toimialojen yhteistyönä. 

Helsingin liikuntapaikkojen alueellisesta saavutettavuudesta ja opti-
maalisesta sijainnista on tehty pitkän aikavälin tarkastelu vuonna 2017 
(pro gradu -tutkielma Helsingin yliopisto, aluetiede). Selvityksessä on 
mukana myös koulujen pihoilla olevia lähiliikuntapaikkoja. Selvitystä 
täydennetään yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen sekä kaupun-
kiympäristön toimialojen kanssa korttelitalojen ja päiväkotien pihojen 
sekä rakentamisohjelman mukaisesti suunniteltavien hankkeiden osal-
ta. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala työstää tältä pohjalta liikuntapalve-
luiden olosuhde-selvitystä, joka tuottaa lisää tietoa mm. erilaisten liikku-
misolosuhteiden alueellisesta kattavuudesta ja saavutettavuudesta. 

Edellä mainittuja tarkasteluja voidaan hyödyntää tehtävässä koulujen 
pihojen kunnostussuunnitelmassa sekä kymmenen kunnostettavan 
koulunpihan valinnassa. Kunnostettavat pihat valitaan toimialojen yh-
teistyönä kaikkien edellä esiteltyjen selvitysten tuloksia hyödyntäen. Li-
säksi sijainnin valinnassa ja pihasuunnittelussa tulee huomioida liikunta 
oppimisen välineenä, lasten ja asukkaiden osallistaminen, koulutiloihin 
sijoittuva kasvava esiopetuksen lapsimäärä ja vaikutus syrjäytymisen 
ehkäisyyn.

Tätä lausuntoehdotusta on valmisteltu yhdessä kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan sekä kaupunkiympäristön toimialan asiantuntijoiden kanssa.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt 31.12.2018 mennessä kasvatus- ja kou-
lutuslautakunnalta lausuntoa koulujen pihojen kartoituksesta ja tarvitta-
vien parannusehdotusten laatimisesta.

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 Aloite koulupihojen kartoituksesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


