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§ 56
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Jussi Chydeniuksen valtuustoaloitteesta lelulaatikoiden lisäämises-
tä leikkipuistoihin

HEL 2021-011571 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Jussi Chydenius: Pyydän asian pöydälle.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöy-
dälle Jussi Chydeniuksen ehdotuksesta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 13.10.2021 Chydenius Jussi Lelulaatikoita leikkipuistoi-
hin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon liitteenä olevasta Jussi Chydeniuksen valtuustoaloitteesta 
lelulaatikoiden lisäämisestä leikkipuistoihin:

Leikkipuistojen ulkoalueiden ja yleisten leikkipaikkojen rakentaminen, 
varustaminen, huolto ja ylläpito kuuluu kaupunkiympäristön toimialan 
yleisten alueiden palveluiden tehtäviin. Leikkipuistoissa, joissa järjeste-
tään kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimintaa, leikkivälineiden 
säilyttämiseen on käytössä leikkivälinevarastot, jotka toteutetaan leikki-
puistorakennushankkeen yhteydessä. Leikkipuistoissa niiden toiminta-
aikana on käytössä monipuolinen leikkivälineistö.
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on selvittänyt lelulaatikoiden tilan-
netta yhdessä kaupunkiympäristön toimialan yleiset alueet palvelun 
kanssa.

Yksittäisissä puistoissa, jotka toimivat joidenkin päiväkotien pääasialli-
sena ulkoilupaikkana, on vielä käytössä lelulaatikoita, jotka kaupun-
kiympäristön toimiala on hankkinut kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan tarpeisiin. Yleisille leikkipaikoille on viime vuosina hankittu muuta-
mia lelulaatikoita juuri päiväkotien ulkoleikkivälineiden säilytykseen. 
Nämä lelulaatikot on lukittuja ja tarkoitettu päiväkotien käyttöön. Alun 
perin lelulaatikot puistoissa ovat olleet puistotätitoiminnan käytössä ja 
toiminnan loppuessa huonokuntoiset lelulaatikot on poistettu. 

Kaupunkiympäristön toimialan linjauksena on, että pääsääntöisesti 
puistoihin ei hankita lelulaatikoita ja huonokuntoiset poistetaan. Syitä 
lelulaatikoista luopumiseen on muun muassa, että puistoihin sijoitetta-
van välineistön turvallisuusvaatimukset ovat kasvaneet. Lelulaatikoiden 
sijoittaminen on yhtä tarkasti määritelty kuin leikkivälineidenkin, ettei 
synny esimerkiksi putoamis-  tai kiilautumisriskejä ja turvaetäisyydet 
leikkivälineisiin toteutuvat. 

Osallistuvan budjetoinnin yhteydessä 2018 esitettiin lelulaatikoiden li-
säämistä puistoihin. Silloin asiaa selvitettiin ja todettiin, että koko ajan 
avoimena olevia lelulaatikoita ei turvallisuussyistä voida puistoihin si-
joittaa, eikä kaupungilla ei ole resurssia toimia laatikoiden avaajana ja 
sulkijana. Lelulaatikot, jotka eivät ole lukossa ovat turvallisuusriski sekä 
riski ilkivallalle. Se voi ilmetä laatikossa olevien leikkivälineiden häviä-
misenä, rikkoutumisena sekä lelulaatikoiden väärinkäytöksinä. Leikki-
puistoissa ei ole iltaisin ja viikonloppuisin ja leikkipaikoilla ei ole lain-
kaan valvontaa. Asukkaiden olisi itse sitouduttava lelulaatikoiden 
avaamiseen ja sulkemiseen. 

Kaupunki on vastuussa leikkipuistojensa ja leikkipaikkojensa turvalli-
suudesta ja  korvausvelvollinen vahingoista, mikäli sen katsotaan ai-
heutuneen laiminlyönneistä huollossa ja ylläpidossa. Leikkipuistoja on 
noin 60 ja yleisiä leikkipaikkoja noin 230. Lelulaatikoiden lisäämisen si-
jasta kasvatus- ja koulutuslautakunta näkee, että on tärkeä ylläpitää ja 
huoltaa leikkipuistojen ja yleisten leikkipaikkojen, joissa päiväkodit ul-
koilevat, nykyisiä leikkivälineitä sekä uusia niitä mahdollisuuksien mu-
kaan kaupunkiympäristön toimialan määrärahojen puitteissa.  

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lau-
suntoa 22.03.2022 mennessä Jussi Chydeniuksen valtuustoaloitteesta 
lelulaatikoiden lisäämisestä leikkipuistoihin.
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Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Liitteet
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginhallitus
Kaupunkiympäristön toimiala


