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§ 225
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Arja Karhuvaaran ym. valtuustoaloitteesta koskien lahjoitet-
tujen marjapensaiden ja hedelmäpuiden istuttamista koulujen, päi-
väkotien ja hoivapaikkojen pihoille

HEL 2018-004922 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. valtuustoaloitteesta kos-
kien lahjoitettujen marjapensaiden ja hedelmäpuiden istuttamista koulu-
jen, päiväkotien ja hoivapaikkojen pihoille:

”Sosiaali- ja terveystoimen hoivapaikkojen asiakkaat ovat erityistarpei-
sia vammaisia, ikääntyneitä, sairaaloiden potilaita sekä lastensuojelun 
asiakkaita. Asiakkaiden ruokapalvelujen sisältö on määritelty kunkin yk-
sikön ruokapalvelun palvelukuvauksessa ja se noudattaa viimeisimpiä 
asiakasryhmää koskevia ravitsemussuosituksia.

Tuoreet hedelmät ja marjat kuuluvat sosiaali- ja terveystoimen hankki-
miin ruokapalveluihin asiakasryhmälle soveltuvassa muodossa. Ruoka-
palvelujen järjestämisessä pyritään huomioimaan asiakkaiden tarpeet 
ja toiveet sekä otetaan huomioon mm. puremis- ja nielemiskyvyn mah-
dolliset rajoitukset. Usein tuoreita kasviksia, hedelmiä ja marjoja joudu-
taan jalostamaan siten, että ne tulevat helpommin nautittaviksi esimer-
kiksi kypsennyksen tai raastamisen avulla. Kaikki hedelmä- ja marjalajit 
eivät välttämättä sovi kaikkien asiakkaiden ruokavalioon.

Tuoreiden marjojen ja hedelmien käyttöä suositellaan lisättävän myös 
sosiaali- ja terveystoimialan asiakkaiden ruokavaliossa. Kaupunkiolois-
sa kasvatettujen hedelmien ja marjojen osalta tulee varmistua siitä, et-
tei kasvatus ole tapahtunut liian lähellä liikenteen tai teollisuuden ai-
heuttamia terveydelle haitallisia päästöjä. Istutettavat marja- ja hedel-
mälajit on hyvä valita ympäristön käyttäjät huomioiden.

Kiinteistöjen ulkoalueiden ylläpitoon liittyvistä kysymyksistä tulisi olla 
yhteydessä kiinteistöjen omistajiin. Istutusten hoito sekä talvikunnossa-
pidossa huomioitavat suojaukset aiheuttavat kustannuksia, joiden mak-
samisesta on hyvä sopia ennen päätöksentekoa. Mikäli hoitoa ei ole, 
aiheutuu istutusten tuhoutumisesta pettymys istuttajille ja niistä hyöty-
neille.
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Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että sosiaali- ja terveystoimiala 
kiinteistön vuokraajana ei voi istuttaa marjapensaita ja hedelmäpuita 
kiinteistön omistajan tontille.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Marjapensaiden ja hedelmäpuiden sijoittaminen hoivapaikkojen pihoille 
edistää asiakkaiden terveyttä tuoreiden marjojen ja hedelmien saata-
vuuden parantuessa ja kulutuksen lisääntyessä.”

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Kaija-Leena Kristola, ruokapalveluohjaaja, puhelin: 310 43030

kaijaleena.kristola(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite Karhuvaara

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Arja Karhuvaara ja 24 muuta valtuutettua ovat tehneet val-
tuustoaloitteen lahjoitettujen marjapensaiden ja hedelmäpuiden istutta-
misesta koulujen, päiväkotien ja hoivapaikkojen pihoille. Aloitteesta on 
pyydetty sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto 5.10.2018 mennessä. 
Lausunto on pyydetty myös kasvatus- ja koulutuslautakunnalta, kau-
punkiympäristölautakunnalta sekä Palvelukeskus-liikelaitokselta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Kaija-Leena Kristola, ruokapalveluohjaaja, puhelin: 310 43030

kaijaleena.kristola(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite Karhuvaara

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


