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§ 620
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Johanna Nuortevan ym. valtuustoaloitteesta Leikkipuis-
tojen ja liikuntapaikkojen tarjonnan kartoittamisesta ja kehittämis-
suunnitelman laatimisesta

HEL 2018-009106 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingissä on laaja leikki- ja liikuntapalvelujen verkosto.

Helsingissä on sekä leikkipuistoja että leikkipaikkoja. Leikkipuistoissa 
on varhaiskasvatuksen järjestämää toimintaa. Leikkipaikat ovat usein 
pienempiä, ja ohjattu toiminta puuttuu. Kaupunkiympäristön toimialan 
ylläpitämiä leikkipaikkoja on noin 250 eri puolilla kaupunkia. Leikkipuis-
toja on Helsingissä noin 70

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa sekä rakennuksesta että ulkoleik-
kialueista. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vastuulla on leikki-
puistojen toiminta, sen kehittäminen ja pedagogiikka. Kaupungin ylläpi-
tämiä leikkipaikkoja on lisäksi päiväkotien, koulujen ja joidenkin julkis-
ten rakennusten piha-alueilla. Leikkipuistojen kohderyhmä on vauvai-
käisistä koululaisiin. Kaupunki ylläpitää myös lähiliikuntapaikkoja, joista 
vastaavat joko kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tai kaupunkiympäristön 
toimiala sijaintipaikasta riippuen.

Palvelujen järjestämisen ja laatutason määrittelyn avuksi kaupunkiym-
päristön toimialalla laaditaan yleisten alueiden palvelulinjauksia. Näitä 
linjauksia on tehty muun muassa frisbeegolfista ja skeittaamisesta yh-
dessä muiden hallintokuntien kanssa.

Yleisten alueiden leikkipaikkoja koskevaa linjausta valmistellaan par-
haillaan. Sen yhteydessä tehdään leikkipaikkojen kartoitus, jotta mi-
kään kaupunginosa ei jäisi katvealueeksi. Leikkipaikkojen välineistöä 
uusitaan kunnostusten yhteydessä ja tavoitteena on, että ne palvelevat 
kaiken ikäisi lapsia. Leikkipuistojen verkostoa suunnitellaan yhdessä 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa. Myös leikkipuistojen pe-
ruskorjaustarpeet arvioidaan yhdessä. Periaatteena on rakennuksen ja 
puiston kunnostus samalla kertaa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on käynnissä linjauksen laatiminen 
sen hallinnoimien ja ylläpitämien palvelujen olosuhteiden kehittämisek-
si. Hankkeessa tarkastellaan myös erilaisia liikuntapaikkoja. Ensi vuo-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/2018 2 (4)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/13
04.12.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Sörnäistenkatu 1 09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 10 Faksi Alv.nro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

den aikana kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala sekä kaupunkiympäristön 
toimiala selvittävät, miten lähiliikuntapaikkaverkostoa tulee kehittää jat-
kossa.

Leikki- ja liikuntapalveluiden tarpeet otetaan huomioon kaupunkisuun-
nittelun kaikilla suunnittelutasoilla. Helsingin uuden yleiskaavan yhtey-
dessä laadittiin Helsingin viher - ja virkistysverkoston kehittämissuunni-
telma (VISTRA), jossa määritellään koko Helsingin viherverkosto, liik-
kumisen pääreitit sekä alueita aktivoivat kaupunginosapuistot, joihin si-
sältyy liikuntapuistoja sekä leikkipuistoja ja -paikkoja. Asemakaavoituk-
sessa määrätään tarkemmat puistojen sijainnit ja varataan riittävät tila-
varaukset leikkiin ja liikkumiseen. Suunnittelun apuna on käytössä 
muun muassa analyysityökaluja ja väestöennusteita, mukaan lukien 
lasten ja nuorten määrän kehittymisen ennusteet. Käyttäjien eli lasten 
ja nuorten kehittämisideoita otetaan huomioon myös toteutussuunnitte-
lussa.

Leikin ja lähiliikuntapaikkojen nykytilaa ja kehittämistarpeita tarkastel-
laan myös yleisille alueille laadittavissa aluesuunnitelmissa. Suunnitel-
missa tutkitaan alueellista palveluiden tarjontaa ja selvitetään puutteita, 
kuullaan asukkaiden toiveita ja tehdään kunnostushankkeiden määritte-
lyä.

Leikki- ja liikuntapalveluiden tarjontaan vaikuttaa myös niiden saavutet-
tavuus eli etäisyys kotoa. Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu -palve-
lussa on meneillään hanke, jossa kehitetään työkalua viheralueiden 
saavutettavuuden ja käyttöpaineen arviointiin. Työkalun avulla muodos-
tetaan kokonaiskuva viheralueverkoston nykytilasta ja kehittämiskoh-
teista. Koko kaupungin kattava viheralueiden kartoitus, jossa on otettu 
huomioon sekä saavutettavuus että väestönkasvu, edistää eri alueiden 
tasapuolista kehittämistä.

Leikki- ja liikuntapaikkojen monipuolinen ja tasapuolinen kehittäminen 
on tärkeä osa toimivaa kaupunkia. Kaupunkiympäristö tekee aktiivista 
yhteistyötä muiden toimialojen kanssa ja on valmis kehittämissuunnitel-
man laatimiseen yhteistyössä. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anu Lämsä, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37479

anu.lamsa(a)hel.fi

Liitteet

1 Nuorteva Johanna Aloite Kvsto 29082018 8
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Kaupunginvaltuutettu Johanna Nuorteva ja 20 muuta ovat tehneet 
29.8.2018 seuraavan valtuustoaloitteen:

"Leikkipuistojen ja liikuntapaikkojen tarjonnan kartoittaminen ja kehittä-
missuunnitelman laatiminen

Me allekirjoittaneet esitämme, että Helsinki kartoittaa alueellisesti leikki-
puistojen ja liikuntapaikkojen tarjonnan. 

Tavoitteena on, että kaikissa kaupunginosissa on leikkipuistoja ja asu-
kaspuistoja eri ikäisten kaupunkilaisten tarpeisiin. Leikkipuistot ovat ilta-
päivisin koululaisten iltapäivätoiminnan käytössä, mutta osassa kau-
punginosista puistojen kiipeilytelineet on suunnattu alle kouluikäisten 
tarpeisiin. Leikkipuistoissa on monilla alueilla toista sataa koululaista 
päivittäin käyttämässä taaperoille suunnattua välineistöä.

Liikuntatarjontaa kuten skeittiramppeja, tekonurmikenttiä ja kuntoilulait-
teita tulisi olla helposti saavutettavissa eri kaupunginosissa eri ikäisten 
käyttäjien tarpeisiin vastaten. Leikkipuistojen ja lähiliikuntapaikkojen 
tarjonta on suhteutettava myös alueen asukasmäärään niin, että liikun-
tapaikoille ja puistoihin mahtuu kaikki halukkaat.

Alueellista leikkipuistojen ja liikuntapuistojen tarjontaa ei ole kartoitettu. 
Osassa kaupunginosista tarjonta on hyvää erilaisille ja eri ikäisille käyt-
täjille, osalle alueista tekonurmi, skeittipaikat ja nuorille sekä aikuisille 
suunnatut toimintapaikat sekä leikkipuistot ovat automatkan päässä.

Kartoituksen jälkeen on tarpeen laatia suunnitelma erityisesti heikoim-
min asukkaita palvelevien alueidentarjonnan kehittämiseen.”

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 31.12.2018 mennessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
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