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28 Valtuutettu Mirka Vainikka: 
 
Leikkipaikkojen turvallisuus ja siisteys 
 

”Käsittämätöntä on huomata, kuinka ilkivalta elää ja voi hyvin Helsingin 
koulujen, päiväkotien ja leikkipuistojen pihoilla. Ajattelinkin nyt jakaa joi-
takin kokemuksiani lasten elinympäristöstä ja kaupungille tulevista jat-
kuvista ylimääräisistä kulueristä. 
 
Ikäviin ilmiöihin olen törmännyt niin kesällä kuin talvella. Ikkunoita ja 
leikkivälineitä on rikottu, piha on viikonlopun jäljiltä täynnä lasinsiruja ja 
jopa leluvarasto on poltettu. Seinissä on töhryjä, lasten liukumäkeä on 
käytetty pisuaarina. Henkilökunnan on tarkastettava piha-alue aamuisin 
tuhotöiden ja kaljoittelijoiden jälkien varalta. 
 
Lapsille on annetut ohjeet, kuinka pitää toimia, jos löytää esim. huume-
ruiskun. Se ei kuitenkaan mielestäni riitä, sillä pihojen tulisi olla leikki-
kunnossa myös silloin, kun leikkipuisto, päiväkoti tai koulu ei ole auki. 
Valitettavan usein pihat ovat etenkin viikonlopun ja lomien jälkeen to-
della epäsiistissä kunnossa. 
 
Kuinka Helsinki aikoo tulevaisuudessa huolehtia lasten leikkipaikkojen 
siisteydestä ja turvallisuudesta? Pitäisikö kaupungin omistamissa tilois-
sa olla toimintaa myös viikonloppuisin? Jos ilkivallasta seuraa tapatur-
ma, kuka kantaa vastuun?” (Stj) 
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VASTAUS VT MIRKA VAINIKAN KYSYMYKSEEN NRO 28/2011 
 

Vastauksena esitettyyn kysymykseen sosiaali- ja terveystointa johtava 
apulaiskaupunginjohtaja toteaa seuraavaa: 
 
Kiinteistöviraston tilakeskus vastaa koulujen ja päiväkotien pihojen tur-
vallisuudesta järjestämällä pihojen hoidon ja leikkivälineiden tarkastuk-
set. Leikkipaikkojen turvallisuuden suhteen omistajan tulee onnetto-
muuksien ehkäisemiseksi ja vaaratilanteiden välttämiseksi noudattaa 
standardin (EN 1176, Yleiset turvallisuusvaatimukset leikkikenttäväli-
neille) mukaisia vaatimuksia. Standardissa otetaan kantaa mm. laittei-
den asentamiseen, tarkastamiseen, huoltoon ja ylläpitoon. Leikkipaik-
kojen tarkastukset dokumentoidaan sähköiseen huoltokirjaan. 
 
Alueilla, joissa pihoihin kohdistuu paljon tai säännöllisesti ilkivaltaa, on 
hankittu kameravalvontajärjestelmä. Sellaisina ajankohtina, esim. kou-
lujen päättyminen, jolloin nuorisoa kerääntyy koulujen ja päiväkotien 
pihoihin juhlimaan, pihojen valvontaan tilataan vartiointipalvelua.  
 
Päivähoidon ulkoleikkialueiden päivittäisen tarkastuksen suorittaa päi-
vähoidon henkilökunta ennen ensimmäistä ulkoilua. Päivittäistarkas-
tuksessa havaituista ilkivallasta tai muusta syystä johtuneista vaurioista 
päivähoidon toimipiste osoittaa huoltokirjajärjestelmässä palvelupyyn-
nön huoltoyhtiölle tai tekniselle isännöitsijälle. Henkilökunta poistaa 
vaaralliset pikkuesineet ja estää tarvittaessa lasten ja muiden henkilöi-
den pääsyn vaaraa aiheuttavalle ulkoilualueen osalle.  
 
Huoltoyhtiö tarkastaa ulkoilualueen kerran kahdessa kuukaudessa. Se 
suorittaa tarvittavat huoltotoimet. Tilakeskuksen tekninen isännöitsijä ti-
laa isommat toimenpiteet sekä vuositarkastuksen.  
 
Tonttiin ja rakennusten kuoreen kohdistuvan ilkivallan ehkäisemiseksi 
osaan koulu- ja oppilaitoskiinteistöjä on asennettu ulkopuolisia rikosil-
moitusjärjestelmiä.  
 
Osassa kouluja ja oppilaitoksia on viikonloppukäyttöä. Viikonloppukäyt-
tö voi hillitä kiinteistöön kohdistuvaa ilkivaltaa, mutta voi toisaalta aihe-
uttaa asiattomien pyrkimistä toiminnassa oleviin tiloihin. 
 
Tällä hetkellä Palmia tuottaa kouluisäntäpalveluita, joihin on sisällytetty 
koulujen pihojen siisteydestä huolehtiminen arkipäivisin. Käytännössä 
pihat tarkastetaan joka aamu ennen koululaisten ja opiskelijoiden saa-
pumista. Palmia toteuttaa myös päiväkodeille kiinteistön huoltoon liitty-
viä tehtäviä. Nämä tehtävät sisältävät päiväkotikiinteistöjen pihojen sii-
vouksen kaksi kertaa viikossa. 
 
Perusopetuslain 34 §:ään sisältyy erityissäännös, jonka mukaan kou-
lussa ja koulumatkalla sattuneen tapaturman hoito on oppilaalle mak-
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sutonta. Ko. säännöksessä on kaupungille opetuksen järjestäjänä ase-
tettu velvoite korvata säännöksessä tarkoitetun tapaturman hoitokus-
tannukset. Päivähoidon osalta lainsäädännössä ei ole vastaavaa 
säännöstä.  
 
Käytännössä tapaturmat hoidetaan sekä koululaisten että päivähoidos-
sa olevien lasten osalta siten, että kaupunki on ottanut vapaaehtoisen 
ryhmätapaturmavakuutuksen. Muuna aikana tapahtuneisiin tilanteisiin 
ja vahinkoihin sovelletaan vahingonkorvauslakia ja vahingonkorvausoi-
keuden yleisiä periaatteita. Vastuukysymykset arvioidaan aina tapaus-
kohtaisesti. 
 
Ilkivallan vähentämiseksi tehdään yhteistyötä mm. päivähoidon, koulu-
jen, poliisin, huumetyöntekijöiden ja asunnottomien neuvonnan kesken. 
 
Lopuksi todetaan, että kaikkien kaupunkilaisten tulee kantaa vastuuta 
yhteisestä sosiaalisesta ympäristöstämme. 
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