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§ 213
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Emma Karin ym. valtuustoaloitteesta koskien metsän 
tuomisesta päiväkotien pihoihin

HEL 2020-012175 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että päiväkotien pihojen suunnit-
telussa noudatetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan laatimaa 
suunnitteluohjetta. Ohjeessa huomioidaan pihan kasvillisuus ja luon-
nonmukaisuus seuraavasti:

Yleiset tavoitteet ulkotiloille ovat turvallisuus, terveellisyys ja toiminnal-
lisuus. Piha on osa toiminta-aluetta.

 turvallinen, helposti valvottava, aidattu piha
 monipuoliseen leikkiin ja liikuntaan innostava
 luonnon omat lähtökohdat huomioon ottava
 auringon, varjoisuuden sekä ympäristön meluolosuhteet huomioiva
 kasvillisuudeltaan, materiaaleiltaan ja maastonmuodoiltaan moni-

puolinen
 eri‐ikäisten lasten tarpeet huomioon ottava
 huollettavuus, helppohoitoisuus ja kestävyys
 mahdollisuus esteettömään liikkumiseen
 kestävän kehityksen tavoitteet huomioitava
 piha‐alueen käyttö päiväkodin palveluajan ulkopuolella

Noudatetaan pääsääntöisesti ohjetta RT 103084 Päiväkodin ja peruso-
petuksen tilat, Ulkotilojen suunnittelu.

Myrkyllisiä tai piikikkäitä kasveja ei saa käyttää. Myrkylliset kasvit: RT 
89‐10966 Ulkoleikkipaikat.

Syötäviä kasveja valittaessa huomioidaan allergiat. Vieraslajeja ei salli-
ta tai edistetä pihoilla. Haitalliset vieraslajit: www.vieraslajit.fi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala päivittää päiväkotien suunnitte-
luohjeistusta vuoden 2021 aikana yhteistyössä kaupunkiympäristön 
toimialan kanssa.

Lautakunta katsoo, että suunnitteluohjeistuksen päivittämisen yhtey-
dessä on selvitettävä erilaisia mahdollisuuksia edistää mikrobimyön-
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teistä pihasuunnittelua lasten immuunijärjestelmän kehityksen tukemi-
seksi. Suunnitteluohjeistuksessa tulee nykyistä paremmin mahdollistaa 
erilaisten viherelementtien kuten kuntan tai istutuslaatikoiden sijoittami-
nen päiväkotien pihoille, jos niiden sijoittaminen on päiväkodin toimin-
nan kannalta sopivaa ja ne saadaan toteutettua siten, ettei niihin koh-
distu ilkivaltaa, niiden viljely on valvottavissa eikä niiden huolto aiheuta 
merkittäviä lisäkustannuksia.

Päiväkotien pihat ovat yleensä koko pinta-alaltaan täydessä käytössä 
ja kovalla kulutuksella. Metsänpohja eli kuntta on arka kulutukselle, ei-
kä se kestä päiväkodin tyypillistä käyttöä ja on siten haastava materiaa-
li. Koska päiväkotien pihat ovat hyvin erikokoisia, tasapuolisuuden nä-
kökulmasta kuntalle löytyisi käyttömahdollisuuksia vain hyvin harvoista 
pihoista.

Istutuslaatikoita on mahdollista sijoittaa päiväkotien pihoille. Haasteena 
on istutusten säännöllinen hoito erityisesti kasvukautena kesällä, jolloin 
useat päiväkodit ovat kiinni.

Käsittely

Vastaehdotus:
Amanda Pasanen: Kohdan: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala päivit-
tää päiväkotien suunnitteluohjeistusta vuoden 2021 aikana yhteistyös-
sä kaupunkiympäristön toimialan kanssa. 

Jälkeen lisäys: "Lautakunta katsoo, että suunnitteluohjeistuksen päivit-
tämisen yhteydessä on selvitettävä erilaisia mahdollisuuksia edistää 
mikrobimyönteistä pihasuunnittelua lasten immuunijärjestelmän kehi-
tyksen tukemiseksi. Suunnitteluohjeistuksessa tulee nykyistä paremmin 
mahdollistaa erilaisten viherelementtien kuten kuntan tai istutuslaati-
koiden sijoittaminen päiväkotien pihoille, jos niiden sijoittaminen on päi-
väkodin toiminnan kannalta sopivaa ja ne saadaan toteutettua siten, et-
tei niihin kohdistu ilkivaltaa, niiden viljely on valvottavissa eikä niiden 
huolto aiheuta merkittäviä lisäkustannuksia."

Kannattaja: Sirpa Asko-Seljavaara

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Amanda 
Pasasen vastaehdotuksen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Sonja Liljeblad, tiimipäällikkö: 310 38472

sonja.liljeblad(a)hel.fi
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Liitteet

1 Valtuustoaloite 04.11.2020 Kari Emma Valtuustoaloite metsän tuomi-
sesta päiväkoteihin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että päiväkotien pihojen suunnit-
telussa noudatetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan laatimaa 
suunnitteluohjetta. Ohjeessa huomioidaan pihan kasvillisuus ja luon-
nonmukaisuus seuraavasti:

Yleiset tavoitteet ulkotiloille ovat turvallisuus, terveellisyys ja toiminnal-
lisuus. Piha on osa toiminta-aluetta.

 turvallinen, helposti valvottava, aidattu piha
 monipuoliseen leikkiin ja liikuntaan innostava
 luonnon omat lähtökohdat huomioon ottava
 auringon, varjoisuuden sekä ympäristön meluolosuhteet huomioiva
 kasvillisuudeltaan, materiaaleiltaan ja maastonmuodoiltaan moni-

puolinen
 eri‐ikäisten lasten tarpeet huomioon ottava
 huollettavuus, helppohoitoisuus ja kestävyys
 mahdollisuus esteettömään liikkumiseen
 kestävän kehityksen tavoitteet huomioitava
 piha‐alueen käyttö päiväkodin palveluajan ulkopuolella

Noudatetaan pääsääntöisesti ohjetta RT 103084 Päiväkodin ja peruso-
petuksen tilat, Ulkotilojen suunnittelu.

Myrkyllisiä tai piikikkäitä kasveja ei saa käyttää. Myrkylliset kasvit: RT 
89‐10966 Ulkoleikkipaikat.

Syötäviä kasveja valittaessa huomioidaan allergiat. Vieraslajeja ei salli-
ta tai edistetä pihoilla. Haitalliset vieraslajit: www.vieraslajit.fi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala päivittää päiväkotien suunnitte-
luohjeistusta vuoden 2021 aikana yhteistyössä kaupunkiympäristön 
toimialan kanssa.

https://aski.hel.fi/navigator/bookmark.jsp?docid=%7BAF48EC30-B82C-4E83-B075-6D34821453D4%7D
https://aski.hel.fi/navigator/bookmark.jsp?docid=%7BAF48EC30-B82C-4E83-B075-6D34821453D4%7D
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Päiväkotien pihat ovat yleensä koko pinta-alaltaan täydessä käytössä 
ja kovalla kulutuksella. Metsänpohja eli kuntta on arka kulutukselle, ei-
kä se kestä päiväkodin tyypillistä käyttöä ja on siten haastava materiaa-
li. Koska päiväkotien pihat ovat hyvin erikokoisia, tasapuolisuuden nä-
kökulmasta kuntalle löytyisi käyttömahdollisuuksia vain hyvin harvoista 
pihoista.

Istutuslaatikoita on mahdollista sijoittaa päiväkotien pihoille. Haasteena 
on istutusten säännöllinen hoito erityisesti kasvukautena kesällä, jolloin 
useat päiväkodit ovat kiinni.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Emma Kari ja 27 muuta valtuutettua ovat tehneet 4.11.2020 
seuraavan valtuustoaloitteen: 

”Metsä tekee lapsistamme terveempiä. Luonnon kanssa kosketuksissa 
olevilla lapsilla on pienempi todennäköisyys sairastua immuunijärjes-
telmän häiriöistä johtuviin sairauksiin. Tämän yksi syy siihen, että myös 
Helsingissä on pyritty lisäämään päiväkoti-ikäisten lasten mahdolli-
suuksia luontoretkiin.

Liian korkea hygieniataso ja erillisyys luonnosta köyhdyttävät elimistön 
mikrobistoa. Koronaepidemian aikana hygieniasta pidetään hyvästä 
syystä entistä tiukemmin huolta myös päiväkodeissa. Vaikka lapset ei-
vät onneksi ole koronan riskiryhmää, heidän isovanhempansa usein 
ovat. Samalla kun suojaamme riskiryhmiä epidemialta, on tärkeää huo-
lehtia lasten vastustuskyvyn kehittymisestä.

Luonnonvarakeskuksen tuoreesta tutkimuksesta käy ilmi, että jo pelkkä 
toistuva metsämaakosketus monipuolistaa päiväkotilasten sairauksilta 
suojaavan elimistön mikrobistoa. Tutkimuksessa lasten immuunijärjes-
telmän säätely parani, kun päiväkotien pihoille lisättiin metsäpohjaista 
kasvustoa.

Lapsia ei aina voi viedä metsään, mutta metsän voi tuoda lasten luok-
se.

Me allekirjoittaneet valtuutetut edellytämme, että Helsinki selvittää 
mahdollisuudet lisätä lasten koskestusta elävään luontoon tuomalla 
päiväkotien pihoille metsänpohjaa eli kunttaa sekä lisäämällä istutus-
laatikoita päiväkodeissa, jotta lapset voivat istuttaa ja hoitaa kasveja.”

Lausuntopyyntö
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Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan lausunnon kaupunginhallitukselle 27.4.2021 mennessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Sonja Liljeblad, tiimipäällikkö: 310 38472

sonja.liljeblad(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 04.11.2020 Kari Emma Valtuustoaloite metsän tuomi-
sesta päiväkoteihin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 20.04.2021 § 202

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 23.03.2021 § 179

https://aski.hel.fi/navigator/bookmark.jsp?docid=%7BAF48EC30-B82C-4E83-B075-6D34821453D4%7D
https://aski.hel.fi/navigator/bookmark.jsp?docid=%7BAF48EC30-B82C-4E83-B075-6D34821453D4%7D
https://aski.hel.fi/navigator/bookmark.jsp?docid=%7B5C5230DE-D8E4-C10E-91CA-78F333300002%7D
https://aski.hel.fi/navigator/bookmark.jsp?docid=%7B560AA468-C348-CBD0-AFE1-787CF7900004%7D

