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§ 450
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. valtuustoaloitteesta koskien lah-
joitettujen marjapensaiden ja hedelmäpuiden istuttamista koulujen, 
päiväkotien ja hoitopaikkojen pihoille
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Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimialan ylläpitopalvelun tehtäviin kuuluvat toimi-
tilojen ylläpidon ja kiinteistönhoidon järjestäminen, valvonta ja kunnos-
sapito. Kaupungin hallinnassa olevien kiinteistöjen tulee tarjota terveel-
liset ja turvalliset puitteet päivähoidon ja koulutuksen, kulttuuri- ja va-
paa-aikatoimintojen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiselle. 

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa kiinteistöjen ulkoalueiden hoitami-
sesta ja valvomisesta. Marjapensaiden ja hedelmäpuiden istuttamista 
suunniteltaessa tulee huomioida erilaiset käyttäjävaatimukset: kaikki 
hedelmä- ja marjalajit eivät sovellu kaikkien syötäväksi. Samoin täytyy 
huomioida marjapensaiden satokausi sekä koulujen ja päiväkotien au-
kioloajat kesäkaudella. Istutuksia tulee myös valvoa riittävästi ilkivallan 
estämiseksi. 

Marjapensaiden ja hedelmäpuiden istuttamista olisi mahdollista kokeilla 
esimerkiksi koulutontille sijoittuvassa pilottihankkeessa. Kohteeksi tulisi 
valita istutuksille sopiva tontti ja toimintaan tulisi sitouttaa vanhempai-
nyhdistyksen jäseniä. Hankkeessa olisi mahdollistaa osallistaa istutus-
ten hoitamiseen sekä vanhemmat että lapset. Vapaaehtoiseen toimin-
taan perustuva aktiivinen hoito varmistaisi istutusten pitkäaikaisen hyö-
dyn ja ilon käyttäjille. Onnistuessaan hanketta olisi mahdollista laajen-
taa useampiin eri kohteisiin. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Lotta Hakanpää, projektiasiantuntija, puhelin: 310 21397

lotta.hakanpaa(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite Karhuvaara
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Karhuvaara ja 24 valtuutettua ovat 25.4.2018 seuraavan 
valtuustoaloitteen:

"Tuoreiden kasvisten ja hedelmien päivittäinen syöminen edistää ter-
veyttä. Laitosruokailussa hedelmiä on tarjolla vaihtelevasti ja kotimaiset 
hedelmät koetaan myös kalliiksi hankkia. Tällä aloitteella esitämmekin, 
että tutkitaan mahdollisuus sallia lahjoitusvaroin hankittujen ja talkoilla 
istutettavien marjapensaiden ja hedelmäpuiden istuttaminen päiväko-
tien, koulujen ja hoivalaitosten piha-alueille.

Tällä on myös lasten yhdenvertaisuutta lisäävä vaikutus."

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 5.10.2018 mennessä.
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