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Johdanto

OmaStadi on Helsingissä käyttöön 
otettu tapa toteuttaa osallistuvaa 
budjetointia. Helsinki ohjaa vuosit-
tain 4,4 miljoonaa euroa kaupun-
kilaisten ideoiden toteuttamiseen. 
Ideoita jätetään hankkeen verkko-
sivuilla ja niistä kehitetään toteu-
tuskelpoisia ehdotuksia. Helsinki-
läiset voivat äänestää ehdotuksia 
ja kaupunki toteuttaa niistä eniten 
ääniä saaneet.

Eteläisen Helsingin koulupihat lii-
kunnallisesti kuntoon -selvitys 
valittiin toteutettavaksi vuoden 
2018–2019 kierroksella. Ideana 
oli selvittää ja arvioida Helsingin 
eteläisen peruspiirin koulupihojen 
liikuntamahdollisuudet pihojen lä-
hiympäristö huomioiden.

Työn aikana koulupihojen liikunta-
mahdollisuudet arvioitiin kartoi-
tuskäyntien avulla. Työn pääpaino 
oli perusopetuksen koulupihoissa. 
Kartoitustyö pohjautui Herttonie-
men peruspiirin lähiliikuntaolo-
suhteiden kartoituksessa luotuun 
koulu- ja päiväkotipihojen liikunta-
olosuhteiden kartoituslomakkee-

seen. Lähiympäristö kartoitettiin 
yleispiirteisesti ja koulupihojen 
tonttien mitoitus huomioitiin. Osa-
na kartoitusta laadittiin opettaja-
haastattelut, jotka täydensivät kou-
lupihojen käytöstä kartoituksessa 
kerättyjä tietoja. Haastatteluista 
toteutui vain osa covid19-pande-
mian vuoksi.

Tässä työn tuloksista laaditussa 
raportissa annetaan suosituksia ja 
ehdotetaan kiireellisyysjärjestystä 
koulunpihojen liikuntaolosuhteiden 

kehittämiselle ja parantamisel-
le. Selvitystyön pohjalta kiireelli-
syysjärjestyksessä tärkeimmille 
kolmelle pihalle tehtiin esimerkin-
omaiset liikuntaolosuhteiden pa-
rantamisluonnokset ja alustavat 
kustannusarviot.

Tavoitteena on tämän raportin 
myötä antaa eväitä etenkin tule-
vien koulupihojen kehityshankkei-
den suunnitteluun ja toteuttami-
seen sekä helpottaa liikunnallisten 
arvojen huomioimista niissä. Ta-
voitteena on myös tuoda esiin kou-
lujen lähialueiden sekä koulutont-
tien kaavoituksen merkitys lasten 
liikuntamahdollisuuksille tiivisty-
vässä kaupunkirakenteessa.

Selvitys on laadittu vuoden 2020 ja 
alkutalven 2021 aikana LOCI mai-
sema-arkkitehdit Oy:ssä. Työstä 
ovat vastanneet Pia Kuusiniemi, 
Kaisa Solin, Ida Eerikäinen ja Linda 
Pääkkönen. Hanketta on ohjannut 
ohjausryhmä, johon kuuluivat Hel-
singin kaupunkiympäristön toimi-
alalta projektipäällikkö Nina Mou-
hu sekä OmaStadi-ehdotuksen 
laatijat Kaisa Kuusniemi ja Pasi 
Riikonen.

”Liikkumisen lisääminen on Helsingin kaupungin 
strateginen kärkihanke. Päämääränä on, 
että terveydelle haitallinen liiallinen istuminen 
vähenee ja liikkuminen eri muodoissaan lisääntyy 
kaiken ikäisten kaupunkilaisten ja kaupungin 
työntekijöiden keskuudessa.”
https://liikkumisvahti.hel.fi/actions, 18.11.2020

PISA-tutkimuksen 2015 mukaan suomalaisilla 
15-vuotiailla nuorilla oli koululiikuntaa OECD-
maiden keskiarvoa vähemmän. 
Enemmistö suomalaislapsista liikkuu liian vähän. 
Urheilun harrastaminen on kasvussa, mutta 
omaehtoinen ”arkiliikunta” on vähentynyt. Koulun 
päiväjärjestys pitää lapset istumassa paikallaan 
pääosan päivästä. 

Välijärvi, J. (2015). PISA 2015 Oppilaiden hyvinvointi. Jyväskylän yliopisto. 
Koulutuksen tutkimuslaitos, teoksessa; Valtion liikuntaneuvosto; Lasten ja 
nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU), 2019:1, s. 85
Nuori Suomi ry; Koulupihojen liikuntaolosuhteet, valtakunnallinen tutkimus 
2003, s. 7.
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Ennen kartoituslomakkeen tekemistä määriteltiin yhdessä ohjausryhmän kanssa mistä koulupihan liikunnallinen laatu koostuu. Kaaviossa 
kuvatuista tekijöistä poimittiin kartoituslomakkeen pohjaksi ne jotka vaikuttavat juuri oppilaiden koulupäivän liikunnalliseen laatuun. 
Iltakäytön ja muiden käyttäjäryhmien huomiointi rajattiin kartoituksen ulkopuolelle.

Selvityksen toteutus

Kohteet ja lähtökohdat

Selvitykseen sisältyvät Helsingin 
eteläisen peruspiirin Helsingin kau-
pungin perusopetuksen 22 koulun-
pihaa.1 Tehtaankadun ala-asteen 
koulu jouduttiin jättämään kartoi-
tuksen ulkopuolelle koulupihan läh-
tötietojen puuttuessa perusparan-
nustöiden vuoksi.

Ohjausryhmässä selvityksen 
tavoitteeksi asetettiin vahva lii-
kunnallinen näkökulma. Työssä 
1  Helsingin normaalilyseo on mu-
kana selvityksessä, sillä kaupunki osoittaa 
oppilaat kouluun. Lauttasaaren yhteiskoulu 
on kartoituksessa mukana oleva yksityinen 
koulu.

haluttiin selvittää oppilaiden kou-
lupäivänaikaiset liikuntamahdolli-
suudet. Vertailukelpoisten tulosten 
saamiseksi kartoitettava alue ra-
jattiin koulun tonttiin ja sen sisällä 
olevaan välituntialueeseen. Tulok-
sia täydentämään tehtiin yleispiir-
teinen lähialueen liikuntamahdolli-
suuksien kartoitus.

Koulupihan tarjoamien liikunta-
mahdollisuuksien määrän lisäksi 
kartoitettiin laadullisia ominaisuuk-
sia, kuten monipuolisuutta, suhdet-
ta oppilasmäärään, soveltuvuutta 
eri ikäryhmille sekä soveltuvuutta 
koulu- ja välituntiliikuntaan. Muis-

sa ominaisuuksissa arvioitiin myös 
viihtyisyyteen ja turvallisuuteen 
vaikuttavia seikkoja.

Pihojen liikunnallisen laadun ver-
tailu tehtiin kartoitukseen valit-
tujen koulujen kesken, mikä on 
syytä huomioida lopputulosta tar-
kastellessa. Parhaimmat pisteet 
saaneissa kouluissa oppilaiden 
koulupäivänaikaisen liikunnan to-
teutumismahdollisuudet eivät vält-
tämättä ole kansallisten tai kan-
sainvälisten mittapuiden mukaan 
riittävät.

KOULUPIHAN 
LIIKUNNALLINEN 

LAATU

Moni-
käyttöisyys

Lähiympäristön
tarjoamat liikunta-
mahdollisuudet

Intensiteetti

Viihtyisyys

Saavutettavuus

Turvallisuus

Esteettömyys

Eri käyttäjäryhmät ja kohteen 
toiminta:

välituntipihana
koululiikunnassa

vapaa-ajalla

Yleisten alueiden laatu, määrä, kunto:
Oleskelualueet ja niiden varusteet

Luonto- ja viheralueet
Vapaa tila
Ympäristö
Valaistus

Liikenne ja paikoitus

Välineiden kunto ja turvallisuus
Yleisten alueiden kunto ja turvallisuus

Käyttökokemuksen turvallisuus
Liikenneturvallisuus

Liikunnallisten mahdollisuuksien 
intensiteetti pihalla:

väline- ja liikuntapaikkojen määrä / piha
pihan pinta-ala / oppilasmäärä

vapaan tilan määrä

Toimintojen esteettömyys
Yleisten alueiden esteettömyys

Saapumisen esteettömyys

Saavutettavuuden helppous:
Etäisyys asutuksesta

Sijainti ulkoilureittien varrella
Saapuminen liikkumista tukien

21.1.2021
474 Oma Stadi - Eteläisen Helsingin koulupihat liikunnallisesti kuntoon
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Kartoituksen kohdekoulut sijoitettuna kartalle. Värikoodit viittaavat ala- ja yläkouluihin. 
Tehtaankadun ala-asteen koulu on merkitty valkoisella, sillä sen koulupihaa ei ole kartoitettu.

Toteutustapa

Koulupihojen arvioimiseksi laadit-
tiin kartoituslomake maastossa 
tehtävää kartoitusta varten. Lo-
makkeen avulla saatiin numee-
rista vertailutietoa pihojen lii-
kunnallisista ominaisuuksista. 
Kartoituslomakkeen pohjana käy-
tettiin soveltaen Terveellinen kau-
punginosa -hankkeessa 2007–2011 
Herttoniemen peruspiiriin vuonna 
2013 kehitettyä lähiliikuntaolosuh-
teiden kartoitusta. Lisäksi tarkas-
teltiin TEAviisareiden koulupäivän 
aikaista liikuntaa lisääviä toimen-
piteitä.

Kartoituslomaketta kehitettiin pai-
nottaen koulupihan tarjoamia lii-
kuntamahdollisuuksia välitunneilla 
ja koululiikunnassa. Koulupäivän 
jälkeinen käyttö ja muut koulunpi-
hoja hyödyntävät käyttäjäryhmät 
rajattiin selvityksen ulkopuolelle.

Kartoituslomake keskittyi liikunta-
mahdollisuuksien viiteen eri näkö-
kulmaan: sijainti, monikäyttöisyys, 
intensiteetti, liikunnalliset omi-
naisuudet ja muut ominaisuudet. 
Nämä osa-alueet perustuivat aiem-
pien kartoitusten osa-aluejakoihin 

ja ohjausryhmän kanssa tehtyyn 
koulupihan liikunnallisen laadun 
määrittelyyn.

Kartoitus tehtiin maastokäynneillä 
kohteissa vuoden 2020 kesän ja 
syksyn aikana. Kartoituslomakkeen 
täyttämisen lisäksi pihoista otettiin 

Alakouluikäinen lapsi viettää 5 tuntia 
viikossa välitunneilla, mikä on enemmän 
kuin minkään yksittäisen oppiaineen 
parissa vietetty aika. Koulupiha on siis 
erittäin keskeinen liikuntaympäristö lapsille.
Nuori Suomi ry; Koulupihat lähiliikuntapaikkoina, Suunnitteluopas 
2006, s. 4
Nuori Suomi ry; Koulupihojen liikuntaolosuhteet, valtakunnallinen 
tutkimus 2003, s. 9–10.
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alakoulu
yläkoulu
ala‐ ja yläkoulu

Kartoituksen kohdekoulut osoitteineen sekä koulujen luokka-asteet ja 
oppilasmäärät luettelona. Väreillä on esitetty ala- ja yläkoulut.

valokuvia. Joidenkin pihojen kartoi-
tukset on tehty osin tai kokonaan 
uusien pihasuunnitelmien pohjal-
ta, jos perusparannustyöt estivät 
kartoituksen maastossa. Perus-
parannus oli käynnissä Helsingin 
Normaalilyseolla, Kruununhaan 
yläasteen koululla ja Lauttasaaren 
ala-asteen koululla sekä Tehtaan-
kadun ala-asteen koululla. Teh-
taankadun ala-asteen koulun uutta 
pihasuunnitelmaa ei saatu selvitys-
työn käyttöön, joten pihaa ei voitu 
arvioida ja siksi se jätettiin selvityk-
sen ulkopuolelle. Muutamissa kou-
luissa oli myös erikokoisia kunnos-
tustöitä käynnissä. Osaan oli juuri 
tehty parannuksia liittyen Helsingin 
kaupungin Liikuntaan aktivoivaa 
välineistöä kymmeneen koulunpi-
haan vuonna 2019  -hankkeeseen. 
Kunnostustöiden toteutumatilan-
ne pystyttiin huomioimaan tässä 
selvityksessä, vaikka rakennustyöt 
eivät olleet kaikilta osin kartoitus-
hetkellä valmiina.

Kartoituksen ohessa tutustuttiin 
vuonna 2019 tehtyihin koulupihojen 
nykytila-arviointiin ja Helsingin liik-
kumisohjelman koulupihaselvityk-
seen. Eri selvitysten ja kartoitus-
ten pisteet eivät kuitenkaan olleet 
suoraan verrannollisia, sillä paino-
tukset ja arviointiasteikko ovat ol-
leet hiukan erilaisia. Huomioitavaa 
myös on, että osaan kartoituksen 
koulupihoista oli kaupungin hank-
keessa tehty merkittäviä paran-
nuksia vuosina 2019–2020, joten 
parannuksia edellisiin kartoituksiin 
nähden oli jo tapahtunut. Kaikki tä-
män selvityksen kohdekoulut eivät 
myöskään ole olleet mukana vuo-
den 2019 kartoituksissa. Eri arvi-
ointien, kartoitusten ja selvitysten 
tuloksien avulla saadaan kuitenkin 
jo melko kattava kokonaiskuva kou-
lupihojen tilanteesta.

KKaarrttooiittuukksseenn  kkoohhddeekkoouulluutt
NNrroo KKoouulluunn  nniimmii TTooiimmiippiisstteeeenn  nniimmii OOssooiittee LLuuookkaatt OOppppiillaaiittaa
1 Drumsö lågstadieskola - Tallbergsallen 12 0-6 340
2 Grundskolan Norsen Cygnaeus enheten Sjömansgatan 9 0-4 225
3 Grundskolan Norsen Kronohagen enheten Gengatan 7 1-4 50
4 Grundskolan Norsen Norsen enheten Unionsgatan 2 5-9 500
5 Helsingin Normaalilyseo - Ratakatu 6 1-9 245
6 Jätkäsaaren peruskoulu - Hyväntoivonkatu 5 1-9 800
7 Kaisaniemen ala-asteen koulu - Puutarhakatu 1 1-6 430
8 Katajanokan ala-asteen koulu - Laivastokuja 6 1-6 201
9 Kruununhaan yläasteen koulu - Snellmaninkatu 18 7-9 488
10 Lauttasaaren ala-asteen koulu - Myllykalliontie 3 ja Lauttasaarentie 50 1-6 1008
11 Lauttasaaren yhteiskoulu - Isokaari 19 7-9 600
12 Minervaskolan - Apollonkatu 12 1-6 165
13 Ressun peruskoulu - Lapinlahdenkatu 10 1-9 550
14 Ruoholahden ala-asteen koulu - Santakatu 6 1-6 328
15 Snellmanin ala-asteen koulu - Punavuorenkatu 8-10 1-6 342
16 Sophie Mannerheimin koulu Pääkoulu Sibeliuksenkatu 14 1-9 108
17 Suomenlinnan ala-asteen koulu Suomenlinnan ala-aste Suomenlinna C 55 1-6 86
18 Taivallahden peruskoulu - Eteläinen Hesperiankatu 38 1-9 780
19 Töölön ala-asteen koulu - Töölönkatu 41-45 1-6 433
20 Vattuniemen ala-asteen koulu - Vattuniemenkuja 4 1-6 330
21 Zacharias Topeliusskolan - Stenbäcksgatan 14 0-9 183
22 Tehtaankadun ala-asteen koulu - Tehtaankatu 15-17 1-6 380

Nuorten liikunta-
aktiivisuus oli 
positiivisessa yhteydessä 
liikunnan arvosanaan 
ja myös muuhun 
koulumenestykseen. 
Vähiten liikkuvat nuoret 
saivat keskimäärin 
heikompia arvosanoja 
äidinkielestä ja 
matematiikasta kuin 
enemmän liikkuvat.
Valtion liikuntaneuvosto; Lasten 
ja nuorten liikuntakäyttäytyminen 
Suomessa (LIITU), 2019:1, s. 88
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5 Liikuntakenttä vieressä, ei kadunylitystä
4 Liikuntakenttä kadunylityksen takana
3 Puisto tai muu kenttä vieressä, ei kadunylitystä
2 Puisto tai muu kenttä kadunylityksen takana
1 Ei tontinviereistä liikuntaa tukevaa aluetta

Tarkasteltaessa koulupihojen sijaintia 
suhteessa lähiympäristön puistoihin ja 
liikuntakenttiin havaitaan monen koulun 
kohdalla puutteita. Lähiympäristöjen 
merkitys on keskustakouluissa korostunut, 
minkä vuoksi taulukon tulokset ovat huolestuttavia. Pisteytyksessä huomioitiin kohteen 
saavutettavuus ja soveltuminen liikuntaan. Puiston tai kentän kuntoa ja siisteyttä ei tässä 
huomioitu.

Tulokset

Koulupihojen 
liikunnallisuuteen 
vaikuttavat tekijät

Työn edetessä eteläisen Helsingin 
koulupihojen liikunnallisuuden laa-
tuun keskeisesti vaikuttavat tekijät 
hahmottuivat. Näitä olivat

•   pihan sijainti puistoon tai 
liikuntakenttään nähden 

•   pihan liikunnalliset ominai-
suudet 

•   pihan koko
Muita koulupäivän aikaisiin liikun-
tamahdollisuuksiin selkeästi vai-
kuttavia tekijöitä olivat:

•   suuret oppilasmäärät suh-
teessa liikuntapaikkojen 
tarjontaan

•   ikäsopivien liikuntamahdolli-
suuksien puute

•   lähiympäristön liikuntapaik-
kojen kunto ja ruuhkautu-
minen 

Kartoitus tehtiin koulun virallisesta 
piha-alueesta, jotta tulokset ovat 
keskenään vertailukelpoisia. Kou-
lupihan lisäksi todelliseen tilantee-
seen vaikuttavat myös ympäröivät 
liikuntamahdollisuudet. Tästä hy-
vänä esimerkkinä on Jätkäsaaren 
peruskoulu, jonka pihan liikunnal-
lisuuden kartoitustulos on melko 
alhainen, mutta monipuoliset lä-
hialueet aivan koulun vieressä ta-
kaavat koulun liikunnanopettajan 
mukaan erinomaiset puitteet kou-
lupäivänaikaiseen liikuntaan. Vasta 
käyttöönotetussa koulussa on tällä 
hetkellä vähän yli puolet suunnitel-
lusta oppilasmäärästä.

Valtakunnallisesta koulupihojen 
liikuntaolosuhteiden seurantaselvi-
tyksessä (2015) todetaan koulun lii-
kuntaolosuhteiden olevan erityisen 
huonot, kun koulun oma piha-alue 
arvioidaan koulun liikunnan ope-
tuksen näkökulmasta riittämät-
tömäksi, eikä koulun lähiympäris-
töstä löydy korvaavia olosuhteita. 

KKoouulluuppiihhaatt  ssuuhhtteeeessssaa  yymmppäärrööiivviiiinn  lliiiikkuunnttaa--aalluueeiissiiiinn

Nro Koulun nimi Toimipisteen nimi
Sijainti puistoon tai 
liikuntakenttään nähden

6 Jätkäsaaren peruskoulu - 5
4 Grundskolan Norsen Norsen enheten 3
7 Kaisaniemen ala-asteen koulu - 3
11 Lauttasaaren yhteiskoulu - 3
14 Ruoholahden ala-asteen koulu - 3
17 Suomenlinnan ala-asteen koulu Suomenlinnan ala-aste 3
1 Drumsö lågstadieskola - 2
2 Grundskolan Norsen Cygnaeus enheten 2
5 Helsingin Normaalilyseo - 2
8 Katajanokan ala-asteen koulu - 2
10 Lauttasaaren ala-asteen koulu - 2
16 Sophie Mannerheimin koulu* Pääkoulu 2
18 Taivallahden peruskoulu - 2
3 Grundskolan Norsen Kronohagen enheten 1
9 Kruununhaan yläasteen koulu - 1
12 Minervaskolan - 1
13 Ressun peruskoulu - 1
15 Snellmanin ala-asteen koulu - 1
19 Töölön ala-asteen koulu - 1
20 Vattuniemen ala-asteen koulu - 1
21 Zacharias Topeliusskolan - 1

Yläkoulujen pihat ovat huonommin varusteltuja 
kuin alakoulujen. Perinteisesti on ajateltu, etteivät 
yläkoululaiset tarvitse liikunta- ja leikkivälineitä 
pihalla. Alakoululaiset viettävät välituntinsa lähes 
poikkeuksetta ulkona. Yläkoululaisille välituntien 
viettäminen ulkona on merkittävää erityisesti 
istumisen vähentämisen näkökulmasta, sillä he 
istuvat ulkovälitunneilla selvästi vähemmän kuin 
sisävälitunneilla. 
 
Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2019:4, Liikkuva koulu -ohjelman 
kärkihankekauden 2015—2018 ulkoinen arviointi, s.71, 87
Valtion liikuntaneuvosto; Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa 
(LIITU), 2019:1, s.94
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Koulupihojen liikunnallisen laadun taulukon yhteenlasketuissa pisteissä on 
lähiympäristön liikuntamahdollisuuksien lisäksi huomioitu pihan liikunnallisia 
ominaisuuksia, liikunnallisuuskartoituksen kokonaistulos ja tontin mitoitusohjeiden 
täyttyminen.

* Sophie Mannerheimin koulun piha on osa suurta sairaala-alueen tonttia ja 
mitoitusohjeiden täyttymisessä on huomioitu vain koulun piha-alue.

5 2,545-3,18
4 1,909-2,544
3 1,273-1,908
2 0,637-1,272
1 0-0,636

5 13-15 pistettä
4 10-12 pistettä
3 7-9 pistettä
2 4-6 pistettä
1 1-3 pistettä

5 1979-91 maksimi täyttyy
4 1979-91 ilman kenttiä täyttyy
3 Nykyohje täyttyy
2 Nykyohjeen minimi täyttyy
1 Ohjeet eivät täyty

Eteläisen Helsingin koulujen osalta 
näin voidaan katsoa olevan Kaisa-
niemen, Vattuniemen ja Katajano-
kan ala-asteen kouluilla. Muiden 
koulujen osalta liikuntamahdolli-
suuksia oli lähiympäristössä pa-
remmin tarjolla, vaikka ne usein 
olivatkin puutteellisia.

Pihojen pienen koon vaikutus lii-
kuntamahdollisuuksiin oli havaittu 
myös pandemia-ajan erikoisjär-
jestelyjen myötä. Opettajat olivat 
huomanneet, että väljyysvaatimus-
ten ja pihan käytön porrastamisen 
vuoksi koulupihalle jääville ryhmille 
jäi enemmän tilaa ja välineitä käyt-
töön kuin normaalisti.

Kun tarkasteltiin kaavoituksen ny-
kyisen koulutonttien mitoitusoh-
jeen toteutumista,2 huomattiin ettei 
2  Samalla tarkasteltiin vuoden 
1979–1991 aikana voimassa olleen mitoitus-
ohjeen toteutumista. Huomattavaa on, että 
yksikään koulupihoista ei täyttänyt tätä val-
tionhallinnon säätelyn aikaista mitoitusta, 

kuusi koulutonteista täyttänyt ny-
kyisen mitoitusohjeen minimipin-
ta-alavaatimusta. Huolestuttavaa 
oli, että mukana oli vastavalmistu-
neita kohteita.

Koulupihojen liikunnallisuutta ar-
vioitaessa tulee tuntea koulun 
käytössä poikkeuksetta olevien 
tilojen liikunnalliset ominaisuudet 
ja edellytykset. Näitä alueita ovat 
käytännössä vain koulujen omat 
pihat. Opettajahaastatteluista kävi 
ilmi, ettei muiden kuin varsinaisten 
piha-alueiden käyttäminen ole var-
maa niiden kunnon, saatavilla olon 
ja säilyvyyden suhteen. Tiivistyvä 
kaupunkirakenne ja väestönkasvu 
ovat johtaneet hiekkakenttien otta-
miseen parakkikoulujen ja -päivä-
kotien käyttöön ja ulkoilualueita on 
vaikka siitä oli poistettu kolmen 60 x 40 m 
kokoisen liikuntakentän pinta-ala. Pinta-alaa 
oli supistettu oletuksella, että lähistöltä löy-
tyisi riittävä määrä kenttiä koulujen käyt-
töön, jotta koulupihoilla olisi mahdollisuus 
täyttää ohjeen vaatimus.

kaavoitettu rakentamiselle. Tämä 
on huonontanut eteläisen Helsin-
gin koululaisten liikuntamahdol-
lisuuksia samalla kun asuntora-
kentaminen tuo opetuksen piiriin 
suuremman määrän lapsia.

Vuonna 2016 tehdyn valtakunnalli-
sen peruskoulupihojen ulkoliikun-
taolosuhteiden nykytilan kartoi-
tuksen yhtenä tuloksena oli: mitä 
kauempana koulupiha sijaitsi kau-
pungin keskustasta, sen paremmat 
ulkoliikuntapuitteet olivat. Selvityk-
sen mukaan huonoimmassa kun-
nossa ovat Uudenmaan koulujen 
ulkoliikuntaolosuhteet. Näin ei vält-
tämättä tarvitse olla, jos koulupiho-
jen parantamiseksi ollaan valmiita 
tekemään riittäviä toimenpiteitä.

KKoouulluuppiihhoojjeenn  lliiiikkuunnnnaalllliinneenn  llaaaattuu

Nro Koulun nimi Toimipisteen nimi

Koulun 
rakennus-
vuosi Luokat

Oppi-
laita

Sijainti puistoon 
tai liikunta-
kenttään nähden

Pihan muut 
liikunnalliset 
ominaisuudet

Kartoitus-
tuloksen 
arvo

Mitoitus-
ohjeiden 
täyttyminen YHTEENSÄ

6 Jätkäsaaren peruskoulu - 2019 1-9 800 5 5 3 1 14
17 Suomenlinnan ala-asteen koulu Suomenlinnan ala-aste 1959 1-6 86 3 5 3 3 14
10 Lauttasaaren ala-asteen koulu - 1954 1-6 1008 2 5 4 2 13
11 Lauttasaaren yhteiskoulu - 1968 7-9 600 3 4 3 3 13
3 Grundskolan Norsen Kronohagen enheten 1905 1-4 50 1 5 3 3 12
20 Vattuniemen ala-asteen koulu - 2019 1-6 330 1 5 3 3 12
1 Drumsö lågstadieskola - 1929 0-6 340 2 4 3 3 12
4 Grundskolan Norsen Norsen enheten 1880 5-9 500 3 4 3 2 12
5 Helsingin Normaalilyseo - 1905 1-9 245 2 4 3 3 12
14 Ruoholahden ala-asteen koulu - 1996 1-6 328 3 4 3 2 12
12 Minervaskolan - 1928 1-6 165 1 5 3 2 11
2 Grundskolan Norsen Cygnaeus enheten 1910 0-4 225 2 4 3 2 11
8 Katajanokan ala-asteen koulu - 1844 1-6 201 2 4 3 2 11
21 Zacharias Topeliusskolan - 1933 0-9 183 1 4 3 3 11
18 Taivallahden peruskoulu - 1955 1-9 780 2 3 3 3 11
9 Kruununhaan yläasteen koulu - 1897 7-9 488 1 5 3 1 10
15 Snellmanin ala-asteen koulu - 1921 1-6 342 1 5 3 1 10
16 Sophie Mannerheimin koulu* Pääkoulu 2019 1-9 108 2 4 3 1 10
7 Kaisaniemen ala-asteen koulu - 1924 1-6 430 3 3 3 1 10
13 Ressun peruskoulu - 1942 1-9 550 1 3 3 2 9
19 Töölön ala-asteen koulu - 1905 1-6 433 1 3 3 1 8
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Liikunnallisuuskartoi-
tusten purku

Yhteispisteiden vertailu

Koulupihat asetettiin kartoitus-
lomakkeiden yhteispisteiden 
mukaiseen järjestykseen. Pihan 
osa-alueista saamat pisteet jaet-
tiin osa-alueen maksimipistemää-
rällä, millä pyrittiin osa-alueiden 
välisten maksimipistemäärien ero-
jen tasoittamiseen. Tarkasteltuja 
osa-alueita olivat:

•   pihan liikunnalliset ominai-
suudet

•   monikäyttöisyys, intensiteetti
•   eri toimintojen sijainti suh-

teessa koulupäivään
•   koulun sijainti suhteessa 

lähellä oleviin alueisiin
•   pihan muut laadulliset ominai-

suudet
Lisäksi tarkkailtiin myös oppilas-
määrän vaikutusta tuloksiin, mutta 
huomattavaa vaikutusta ei havaittu. 

Osa-aluesijoituksiin perustuva 
vertailu

Yhteispisteisiin perustuvaa vertai-
lua tarkistettiin osa-aluesijoituk-
siin perustuvalla vertailulla. Tällöin 
koulupihat asetettiin osa-alueista 
saatujen pisteiden mukaisesti ar-
vojärjestykseen. Eniten pisteitä 
saanut piha sai numeron 1, toiseksi 
eniten numeron 2 ja niin edelleen. 
Kun koulun sijoitukset viidellä eri 
osa-alueella laskettiin yhteen, saa-
tiin vertailuarvo jokaiselle koululle. 
Tasatilanteissa painotettiin liikun-
nalliset ominaisuudet -kohdan pis-
teitä.

Tällä tavoin koulupihoja vertaile-
malla muutoksia yhteispisteisiin 
perustuvaan vertailuun oli enin-
tään muutaman sijoituksen verran. 
Liikunnallista laatua tarkasteltaes-
sa molemmat vertailutavat tuotti-
vat miltei saman tuloksen.

Kartoitetut liikunnalliset näkö-
kulmat

Pihan liikunnalliset ominaisuudet

Pihan liikunnallisia ominaisuuksia 
tarkasteltiin eri näkökulmista. Näi-
tä olivat:

•   pihan liikunnallisuuteen vai-
kuttavat laadulliset ominai-
suudet

•   soveltuminen välitunti- ja 
koululiikuntaan

•   esteettömyyteen liittyvät 
ominaisuudet

Pihan liikunnallisia näkökulmia ar-
vioitiin asteikolla Totta  (1), Ei  tot-
ta  (0). Osa-alueesta pystyi saa-
maan maksimissaan 12 pistettä.

Esteettömyyttä tarkasteltiin myös 
suhteessa käyttäjäpaikkojen ko-
konaismäärään sekä oppilasmää-
rään. Lisäksi kartoitettiin välinei-
den soveltuvuus esteettömään 
käyttöön. Näistä enimmäispiste-
määrä oli neljä pistettä. Esteettö-
myyden heikko huomioonottami-
nen piha-alueilla tuli kartoituksen 
tuloksista selkeästi ilmi.

Välineiden kunnosta enimmäispis-
temäärä oli kolme. Välineiden kun-
toa arvioitiin asteikolla:

•   1 vaarallinen
•   2 kulunut
•   3 hyvä

Osa-alueen täydet yhteispisteet 
olivat 19 pistettä.

Monikäyttöisyys

Soveltuvuus kaikille koulun ikä-
ryhmille sekä koulu- ja väli-
tuntiliikuntakäyttöön arvioitiin 
Kyllä  (1)  –  Ei  (0)-asteikolla. Moni-
käyttöisyyden maksimipistemäärä 
oli yhdeksän pistettä.

Monikäyttöisyyden osalta tarkas-
teltiin pihan leikki-, peli-, ja liikun-
tapaikkojen varusteiden soveltu-
vuutta koulun kaikille ikäryhmille, 
koululiikuntaan ja välituntiliikun-
taan.

Intensiteetti

Kuormittavuus eli intensiteetti ku-
vaa liikunnan tai leikin aiheuttamaa 
fysiologista kuormitusta elimistöl-
le. Erilaisten toimintojen kuormitta-
vuus on yksilöllistä ja siihen vaikut-
taa mm. henkilön terveydentila ja 
fyysinen kunto sekä liikuntatausta. 
Kuormittavuutta voidaan mitata, 
esim. sykemittarilla, mutta myös 
henkilön kokemusten ja tuntemus-
ten perusteella voidaan arvioida lii-
kunnan aiheuttamaa kuormitusta. 

Tässä kartoituksessa arvioitiin pi-
han aktiviteettien vaikutusta käyt-
täjän sykkeeseen (sykettä nostava/
staattinen). Lisäksi tarkasteltiin 
pihan käyttöpinta-alaa ja vapaan 
liikkumistilan pinta-alaa oppilas-
määrään suhteutettuna.

Kohdan pisteytys oli haastavaa, sil-
lä staattista välineistöä oli kaikilla 
pihoilla vähän. Sykettä nostavien 
ja staattisten välineiden määrää 
verrattiin pihan pinta-alaan ja op-

Toimintarajoitteisista 
lapsista ja nuorista 
muita pienempi osuus 
kertoo harrastavansa 
jotakin liikuntaa. 20 % 
toimintarajoitteisista 
lapsista ja nuorista ei 
näytä olevan mitään 
harrastusta, kun muista 
ikätovereista 8 % on 
vailla harrastusta. 
Takuulla liikuntaa - kyselytutkimus 
toimintarajoitteisten lasten ja nuorten 
liikunnan harrastamisesta ja vapaa-
ajasta, Valtion liikuntaneuvoston 
julkaisuja 2019:5ISSN 2242-4571 
(verkkojulkaisu)
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Leikkivälineiden määrä 
vaikuttaa lasten liikkumisen 
määrään etenkin niillä 
lapsilla, jotka ovat fyysisesti 
passiivisempia.  

”Tanskalaistutkijat (Nielsen ym. 2012) 

selvittivät koulupihojen välineiden ja 

telineiden sekä pihakokojen yhteyttä 

lasten fyysiseen aktiivisuuteen. Koulun 

piha-alueita tarkasteltiin niiden koon 

(m2) ja erilaisten pysyvien leikki- ja 

liikuntavälineiden määrän suhteen.  

Koulunpihan leikkivälineiden ja 

-telineiden määrä oli tilastollisesti 

merkitsevästi yhteydessä fyysisen 

aktiivisuuden määrään ja laatuun sekä 

kouluaikana että koko päivän aikana. 

Kymmenen leikkivälineen ”lisäys” 

koulupihassa oli yhteydessä lasten 

fyysisen aktiivisuuden lisääntymiseen 

siten, että kohtalaisesti rasittava 

liikkuminen lisääntyi 7–9 prosenttia ja 

rasittava liikkuminen 11–14 prosenttia. 

Leikkivälineiden määrällä oli merki-

tystä myös niille lapsille, jotka olivat 

fyysisesti passiivisempia.   

Koulupihan koolla tai lasten määrällä 

pihassa ei ollut itsenäistä yhteyttä 

fyysiseen aktiivisuuteen. Sitä vastoin 

lasta kohden käytettävissä olevien 

leikkivälineiden määrä oli positiivises-

sa yhteydessä fyysiseen aktiivisuu-

teen. 

Tutkimuksen merkittävimpiä tuloksia 

oli se, että koulupihan leikkivälineet 

eivät lisää vain ”valmiiksi” aktiivisten 

lasten fyysistä aktiivisuutta, vaan 

vaikuttavat myös passiivisten lasten 

liikkumiseen. Leikkivälineiden lisäys 

kouluaikana ei vähentänyt vapaa-ajan 

fyysistä aktiivisuutta vaan lisäsi lasten 

kokonaisaktiivisuutta merkittävästi. 

Tutkijat uskovat, että tuloksissa 

esimerkkinä käytetty kymmenen 

leikkivälineen lisäys koulupihaan olisi 

realistinen ja kustannuksiltaan varsin 

edullinen tapa lisätä lasten fyysistä 

aktiivisuutta. Tätä kautta voisi olla 

mahdollista saavuttaa myönteisiä 

tuloksia myös lasten terveydessä, 

oppimisessa ja sosiaalisten taitojen 

kehittymisessä.” 

J Phys Act Health. 2012 Jan;9(1):104-
14.: School playground facilities as a 
determinant of children’s daily activity: 
a cross-sectional study of Danish 
primary school children. Nielsen G, 
Bugge A, Hermansen B, Svensson 
J, Andersen LB. Dept of Exercise 
and Sport Sciences, University of 
Copenhagen, Copenhagen, Denmark. 
Liikunta&Tiede 49  1/2012: 106.: 
Koulupihan välineet ja telineet lisäävät 
fyysistä aktiivisuutta, suomenkielinen 
artikkeli,  Sanna Palomäki LitT,
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pilasmäärään. Näistä lasketun kes-
kiarvon myötä pisteet tulivat melko 
alhaisiksi. Intensiteetin maksipiste-
määrä oli 15 pistettä. Pisteytykseen 
vaikutti myös uupumaan jäänyt tie-
to muiden käytettävissä olevien 
alueiden pinta-alasta.

Liikuntamahdollisuuksien sijainti

Pihan liikkumismahdollisuuksien 
sijaintia tarkasteltiin osana koulu-
laisten liikkumisen helppoutta ja 
lisääntymistä. Koulupihalla olevan 
leikkipaikan, pelipaikan ja liikunta-
paikan sijainti pisteytettiin sen hel-
pon ja nopean saavutettavuuden 
mukaan.

Liikuntamahdollisuuksien sijainnis-
ta oli kartoituksessa mahdollista 
saada 15 pistettä, viisi pistettä/osa-
alue. Osa-alueita olivat:

•   koulupihan sijainti suhteessa 
koulupäivään

•   sijainti suhteessa muihin 
ulkoalueisiin

•   muut liikkumista tukevat 
järjestelyt

Ominaisuuksia arvioitiin asteikolla:
•   1 ei ole
•   2 huonosti
•   3 tyydyttävästi
•   4 hyvin
•   5 erinomaisesti

Koulupäivään liittyvää liikuntaa ovat 
myös koulumatkat. Koulun piha 
voi toimia liikkumisen tukena esi-
merkiksi tarjoamalla riittävät pyö-
räpysäköintimahdollisuudet. Tätä 
tarkasteltiin kartoituslomakkeen 
kohdassa muut liikkumista tukevat 
järjestelyt. Kartoituksessa arvioi-
tiin polkupyöräpaikkojen määrää 
suhteessa oppilasmäärään sekä 
pyöräpaikoituksen laatua koulupäi-
vän aikana (esim. kontrolli). Yhtenä 
tarkastelun kohteena oli lisäksi ky-
pärän sekä skuutin/skeittilaudan 
säilytysmahdollisuus, mutta yhdes-
säkään koulussa näitä ei havaittu. 
Tämän osa-alueen osalta vain pyö-
räsäilytyksen määrä/oppilasmäärä 
vaikutti kokonaispisteisiin.

Pihan muut laadulliset ominaisuudet

Pihan muiden laadullisten ominai-
suuksien kohdalla arvioitiin pihan 

yleistä kuntoa ja viihtyisyyttä sekä 
turvallisuuteen ja sen kokemiseen 
vaikuttavia seikkoja. Jokaista koh-
taa arviotiin väittämän toteutu-
misen perusteella Totta  (1), Ei  tot-
ta  (0). Osion maksimipistemäärä 
oli 15 pistettä. 

Muiden laadullisten ominaisuuk-
sien pisteet eivät vaikuttaneet 
liikunnallisuuskartoituksen koko-
naispisteisiin, vaan niitä tarkas-
teltiin erikseen. Hyvin varusteltu 
liikunta-alue voi jäädä vähälle käy-
tölle, jos sen käyttäminen ei syystä 
tai toisesta ole mukavaa, helppoa 
tai turvallista. Vastaavasti miellyt-
täväksi koettu piha voi olla liikku-
maan aktivoiva ympäristö heikosta 
varustelusta huolimatta.

Koska osaa kohdista oli haastavaa 
arvioida kyllä-ei akselilla, oli arvioi-
jalla mahdollisuus kirjata huomiota 
jokaisesta kohdasta. Näin voitiin 
perustella tehtyä valintaa tai laittaa 
muistiin, mikä oli erityisen hyvin tai 
huonosti arvioitavissa kohdissa.

Liikunnan terveysvaikutukset ovat kiistattomat. 
Terveyden ja liikunnan välinen yhteys näkyy 
elintasosairauksissa, minkä kansainvälinen 
asiantuntija ryhmä on tutkimuksissaan vahvistanut. 
(Consensus statement, Medicine and science in sportand exercise, 2001).

Säännöllinen fyysinen aktiivisuus on yhteydessä 
alentuneeseen:

•  kokonaiskuolleisuuteen
•  sydän- ja verisuonikuolleisuuteen ja -sairauksiin
•  sepelvaltimotautiin
•  lihavuuteen
•  aikuisiän sokeritautiin
•  paksusuolen syöpään
•  osteoporoosiin

Nuori Suomi ry; Koulupihojen liikuntaolosuhteet, valtakunnallinen tutkimus 2003, 
s. 5.

Lasten arkiliikunnan 
toteutuminen edellyttää 
lapsia kiinnostavien 
liikuntapaikkojen 
löytymistä heidän 
päivittäisistä 
lähiympäristöistä. Yli 
kolmannes kaikista 
lasten liikuntakerroista 
tapahtui omalla 
koulupihalla, joissa 
iltapäivätoimintakin 
tapahtuu.”
Nuori Suomi ry; Koulupihat 
lähiliikuntapaikkoina, Suunnitteluopas 
2006, s. 4 
Nuori Suomi ry; Koulupihojen 
liikuntaolosuhteet, valtakunnallinen 
tutkimus 2003, s. 9–10.
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Kysely opettajille

Hankkeen kouluilta toivottiin kar-
toituksen tueksi vastauksia lyhyeen 
kyselyyn, joka toteutettiin haastat-
telumuotoisena. Osallistujiksi ta-
voiteltiin liikunnanopettajia tai mui-
ta liikunnan opetuksesta vastaavia 
henkilöitä. Kyselyjen avulla oli tar-
koitus tarkastella liikunnallista laa-
tua kattaen koko koululaisten käy-
tössä oleva alue, mutta vastauksia 
saatiin liian vähän, jotta vertailua 
koulujen välillä olisi voitu tehdä. Tä-
män vuoksi kartoituslomakkeesta 
rajattiin pois pisteet, joihin koulupi-
han ulkopuolisten koululiikunta- tai 
välituntikäytössä olevien alueiden 
pinta-alaa olisi tarvittu.

Esitetyt kysymykset oli jaettu kah-
teen osioon, joista toiset keskittyi-
vät koulun viralliseen piha-aluee-
seen ja toiset muihin käytössä 
oleviin alueisiin. Koulupihasta sel-
vitettiin sen soveltumista koulu- ja 
välituntiliikuntakäyttöön. Tarkem-
min tiedusteltiin, mitä osia koulu-
pihasta käytetään koululiikuntaan. 
Lisäksi esitettiin kymmenen kou-
lupihaan liittyvää väittämää, joihin 
pyydettiin kyllä/ei -vastauksia. Eril-
lisillä kysymyksillä selvitettiin muita 
käytössä olevia alueilta ja niiden 
kuntoa, sekä mahdollisia muita 
alueita, joita koulun oppilaat käyt-
tävät välitunneilla itsenäisesti. Jos 
tällaisia alueita oli, toivottiin myös 
arviota niiden vaikutuksesta koulu-
päivän aikaiseen liikuntaan.

Haastatteluiden anti oli erityisen 
tärkeää, kun tarkasteltiin muita 
koulun käytössä olevia alueita: ul-
kopuolisen on haastava arvioida 
alueiden toimivuutta koulu- ja vä-
lituntiliikunnassa. Koulupäivän ai-
kaiset realiteetit ovat usein myös 
sellaisia, jotka eivät ulkoalueita tar-
kastelemalla tule ilmi. Esimerkiksi 
vaikka pihalla olisi koululiikuntaan 
sopivaa välineistöä, ei se välttämät-
tä koskaan ole käytettävissä koulu-
liikuntaan, koska samaan aikaan 
tapahtuvaan välituntikäyttöön tar-
vitaan pihan kaikki käyttäjäpaikat.

Vuoden 2016 ja 2018 LIITU-aineistot 
ovat kattavat kansalliset tutkimukset, 
joissa lasten ja nuorten liikkumista 
on mitattu objektiivisesti. LIITU-
tutkimuksen vuoden 2016 ja 2018 
päätuloksia ovat mm:

•  Lasten ja nuorten yleisin liikkumismuoto on 

vapaa-ajan omatoiminen liikkuminen.

•  Välitunneilla yläkoululaiset liikkuvat vähemmän 

ja istuvat enemmän kuin alakoululaiset.

•  Kiusaaminen ja syrjintä varjostavat lasten ja 

nuorten liikunnan harrastamista

•  Vain kolmasosa lapsista ja nuorista saavuttaa 

liikuntasuosituksen. 

•  Liikkuminen vähenee ja paikallaanolo lisääntyy 

iän myötä.

•  Lasten ja nuorten liikuntaan liittyvien esteiden 

määrä lisääntyi iän karttuessa. Yleisimmin vastat-

tujen esteiden joukossa oli useita ulkoisia esteitä, 

kuten kiinnostavan liikuntalajin ohjauksen ja 

kotia lähellä olevien liikuntapaikkojen puute sekä 

liikunnan kalleus. Tytöt raportoivat enemmän ja 

yleisemmin esteitä kuin pojat.

•  Lasten ja nuortenliikuntasuositus toteutuu har-

vemmin niillä nuorilla, joilla on toimintarajoitteita.

•  Pojat liikunnallisesti aktiivisempia kuin tytöt 

toimintarajoitteita kokevien lasten ja nuorten 

joukossa. Paikallaanoloa kertyi eniten liikkumi-

sessaan vaikeuksia kokevilla pojilla.

•  Toimintarajoitteita kokevat nuoret ovat ulkovä-

lituntisin vähemmän aktiivisia ja kuuluvat selvästi 

harvemmin organisoituun urheilutoimintaan.

Valtion liikuntaneuvosto; Lasten ja nuorten 
liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU), 2016, https://
www.liikuntaneuvosto.fi/lausunnot-ja-julkaisut/lasten-
ja-nuorten-liikuntakayttaytyminen-suomessa-liitu-
tutkimuksen-tuloksia-2016/, 19.11.2020
Valtion liikuntaneuvosto; Lasten ja nuorten 
liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU), 2019:1
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Kartoituksen yhteenveto ja 
havainnot

Selvityksessä kartoitettiin seuraavia koulupihan lii-
kunnallisen laadun ominaisuuksia:

•   toimintojen sijainti suhteessa koulupäivään ja 
lähellä oleviin alueisiin

•   monipuolisuus, liikuntamahdollisuuksien 
soveltuvuus eri ikäisille, esteettömyys

•   intensiteetti, liikuntapaikkojen suhde oppilas-
määrään

•   liikunnalliset ominaisuudet, soveltuvuus 
koulu- ja välituntiliikuntaan

•   muut laadulliset ominaisuudet, viihtyisyyteen 
ja turvallisuuteen vaikuttavia seikkoja

Koulupihan lisäksi todelliseen tilanteeseen vaikut-
tavat myös ympäröivät liikuntamahdollisuudet. Tätä 
selvitettiin yleispiirteisellä lähiympäristön tarkaste-
lulla ja opettajahaastatteluilla. Osallistuneilta kysyt-
tiin koulun piha-alueen ja muiden käytössä olevien 
alueiden soveltumisesta koulu- ja välituntiliikunta-
käyttöön. Haastattelut olivat erityisen tärkeitä, kun 
tarkasteltiin muita koulun käytössä olevia alueita.

Eteläisen Helsingin koulupihojen liikunnallisuuden 
laatuun keskeisesti vaikuttavat tekijät ovat:

•   pihan sijainti puistoon tai liikunta-
kenttään nähden

•   pihan liikunnalliset ominaisuudet
•   pihan koko

Muita koulupäivän aikaisiin liikuntamahdollisuuksiin 
selkeästi vaikuttavia tekijöitä ovat:

•   suuret oppilasmäärät suhteessa lii-
kuntapaikkojen tarjontaan

•   ikäsopivien liikuntamahdollisuuksien 
puute

•   lähiympäristön liikuntapaikkojen 
kunto ja ruuhkautuminen

Kunnan itse määrittelemät minimivaatimukset kou-
lutontin koolle eivät täyttyneet kaikissa kartoituksen 
kohteissa, edes vastavalmistuneissa. Näiden koulu-
jen oppilasmäärä oli yhteensä 2600 lasta.

Koulunpihojen liikuntaolosuhteiden kehittämisen 
toimenpidetarpeita on esitetty liitteessä 1, Koulupi-
hojen toimenpidetarve.

Selvityksessä tehtyjä havaintoja:

•   Eteläisen Helsingin koulupihoilla lähi-
alueiden tärkeys on korostunut, koska 
varsinaiset koulupihat ovat ahtaita ja laajen-
tumismahdollisuutta ei usein ole.

•   Koulut ovat lähialueiden tarjoamien liikunta-
mahdollisuuksien osalta keskenään eriar-
voisessa asemassa.

•   Omien piha-alueiden riittämättömyys ai-
heuttaa haasteita monella koululla.

•   Muiden kuin varsinaisten piha-alueiden 
käyttö koulupäivän aikaisessa liikunnassa 
ei ole varmaa niiden kunnon, säilyvyyden ja 
ruuhkautumisen vuoksi.

•   Monia koulujen lähialueen liikuntapaikkoja 
ei voi varata omaan käyttöön, minkä vuoksi 
ne voivat olla toisen koulun tai muun tahon 
käytössä.

•   Lähialueen liikuntamahdollisuudet ja 
liikunnanopettajan aktiivisuus vaikuttavat 
keskeisesti koulupäivän aikaisiin liikunta-
mahdollisuuksiin.

•   Kouluaikojen ulkopuolella välineitä riko-
taan ja alueita sotketaan. Rikkoutuneita 
välineiden uusiminen tai vahinkojen korjaa-
minen jää toteutumatta. 

•   Koulujen hiekkakenttien ottaminen parakki-
koulujen ja -päiväkotien käyttöön sekä ulkoi-
lualueiden kaavoittaminen rakentamiselle 
ovat heikentäneet koululaisten liikuntamah-
dollisuuksia.

•   Hyvät liikuntamahdollisuudet voivat to-
teutua sekä pienissä että suurissa kou-
luissa. Toisin sanoen, oppilasmäärällä ei 
ollut huomattavaa vaikutusta pihan liikun-
nallisen laadun toteutumiseen.

•   Pihojen koolla ja varustuksella on välillisiä 
vaikutuksia liikunnallisuuteen.

•   Miltei kaikilla kouluilla pyöräpaikkojen 
määrä suhteessa oppilasmäärään oli hyvin 
pieni.
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Johtopäätökset

Kaupunkikeskustojen tiivistyessä koulupi-
hojen liikunnallisuuteen vaikuttavista lähtö-
kohdista on huolehdittava. Uusien koulujen 
tonttien mitoituksessa tulee huomioida väli-
tuntiliikunnan toteutuminen, eikä nykyisten 
koulutonttien pientä kokoa voida pitää läh-
tökohtana kaupunkisuunnittelussa.

Koulujen yhteyteen tulee tehdä liikuntakentät, jotta nii-
den käyttö on mahdollista myös välitunneilla. Kartoi-
tettujen koulujen oppilaista 90,23 prosenttia on ilman 
hyviä liikuntaolosuhteita, jos sen määritelmänä on 
mahdollisuus käyttää koulun läheistä liikuntakenttää. 
Tämä tarkoittaa 7392 lasta.

Koulupihoja ei voida rakentaa muiden alueiden toi-
mintojen varaan. Lapset maksavat hinnan liian tiiviik-
si suunnitellusta kaupungista. He viettävät viikoittain 
enemmän aikaa välitunneilla kuin minkään yksittäisen 
oppiaineen parissa. Yli kolmannes kaikista lasten lii-
kuntakerroista tapahtuu omalla koulupihalla, joten 
koulupihojen merkitystä lasten terveydelle ei voida 
sivuuttaa. Koulupihojen riittävä koko sekä monipuo-
liset ja ikäsopivat liikuntamahdollisuudet ovat edelly-
tyksiä koulupäivänaikaisen liikunnan toteutumiseksi. 
Ne mahdollistavat liikkumisen erityisesti välitunneilla, 
mutta myös koululiikunnan tukena.

Hyvillä koulupihoilla on myös pitkäaikaisia vaikutuksia 
lasten elämään. Liikunnallinen aktiivisuus parantaa 
lasten koulumenestystä. Tärkeimpänä voidaan pitää 
liikunnan terveysvaikutuksia, joista hyötyy lapsen li-
säksi koko yhteiskunta.

Koulupihoihin kohdistuvilla toimenpiteillä voidaan 
saada nopeastikin parannuksia koululaisten liikun-
taolosuhteisiin esimerkiksi liikuntavälineitä lisäämäl-

lä tai toimintoja uudelleenjärjestelemällä. Runsaasti 
välineitä omaavat pihat lisäävät liikkumista etenkin 
passiivisimpien lasten keskuudessa. Mahdollisuudet 
koulupihojen laajentamiseen tulee hyödyntää. Koulu-
pihoille sekä niiden läheisille ulkoalueille rakennettu-
jen parakkikoulujen ja -päiväkotien tilalle tulee etsiä 
ratkaisut, jotka eivät vähennä lasten liikuntamahdolli-
suuksia. Pihojen ja lähialueiden parantamisessa tulee 
kuulla koulujen liikunnasta vastaavan henkilökunnan 
kokemuksia ja toiveita.

Koulupihojen lähiympäristön liikuntamahdollisuuk-
sien havaitut puutteet tulee korjata. Tarkastelemal-
la keskusta-alueen liikuntapaikkoja kokonaisuutena 
koululaisten tarpeiden näkökulmasta saadaan käsitys 
niiden riittävyydestä ja tärkeimpien korjaustoimien 
kohdistamisesta.

Lasten koulupäivän aikaisiin liikunnan 
mahdollisuuksiin tulee kiinnittää 
erityistä huomiota, sillä suomalaiset 
lapset liikkuvat OECD-maiden 
keskiarvoa vähemmän, ja koska 
koulupihalla on lasten liikkumiselle 
keskeinen rooli.

Koska koulupihan ulkopuoliset tilat ovat edellytys lii-
kunnan toteutumiselle, niiden siisteydestä ja turval-
lisuudesta huolehtimiseen on varattava kaupungin 
toimesta riittävät resurssit. Tällä hetkellä lasten kou-
lupäivänaikaisen liikunnan laatu ja määrä ovat riippu-
vaisia myös opettajien resursseista ja aktiivisuudesta. 
Koulun henkilökuntalle tulee osoittaa riittävästi re-
sursseja liikuntapaikoille siirtymisiin ja koulupäivän 
järjestämiseen liikuntamahdollisuudet huomioiden.

•   Koulutonttien mitoituksessa huoleh-
dittava koulupihan liikunnallisuuden 
toteutumisesta.

•   Koulupihojen yhteyteen liikuntakentät.

•   Koulupihoille riittävästi monipuolisia  ja 
ikäsopivia liikuntamahdollisuuksia.

•   Koulupihojen laajentamismahdolli-
suudet tulee hyödyntää.

•   Parakkikoulujen ja päiväkotien tilalle 
tulee löytää ratkaisu, joka ei vähennä 
lasten liikkumismahdollisuuksia.

•   Koulujen lähiympäristön liikunta-
paikkojen tarpeet tulee kartoittaa ja 
tehdä tarvittavat korjaukset.

•   Lähiympäristön kenttien siisteyteen 
varattava resurssit.

•   Koulun henkilökunnalle varattava re-
surssit liikuntapaikoille siirtymiseen.

•   Kehittämistyössä kuultava koulujen 
liikunnasta vastaavaa henkilökuntaa.
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Koulupihojen mitoitus

Mitoitusohjeiden muutokset

Vuoteen 1991 asti koulupihojen mi-
toitusta ohjasi valtionhallinnon pe-
ruskoulu-uudistuksen yhteydessä 
vuonna 1979 laatima peruskoulun 
tontin suunnittelu -ohje. Siitä luo-
vuttiin kouluhallinnon uudelleenor-
ganisoinnin yhteydessä, kun koulu-
hallitus lakkautettiin ja sen toimet 
siirrettiin opetushallitukselle. Sa-
malla vastuu koulurakentamisen 
ohjauksesta siirtyi kunnille. Muutos 
on johtanut Helsingissä koulupiho-
jen ohjeellisen pinta-alan reippaa-
seen pienentymiseen.

Eteläisen Helsingin koulupihojen 
tonttien koot suhteessa oppilas-
määrään vaihtelevat suuresti. Osa 
tonteista on jopa nykyohjeen mini-
mivaatimusta pienempiä.3

3  Yksikään tonteista ei saavut-
tanut vanhan mitoitusohjeen pinta-alaa, 
vaikka pinta-alasta olisi vähennetty kolmen 
2400  m2 kokoisen kentän pinta-ala. Mi-

Seuraavassa on tarkasteltu kahta 
ääripään koulua ja niiden tonttien 
kokoa suhteessa oppilasmäärään. 
Elokuussa  2019 käyttöön otettu 
Jätkäsaaren koulu sijaitsee tarkas-
telun kouluista toiseksi pienimällä 
tontilla. Jätkäsaaren koulu valikoi-
tui tarkasteluun, vaikka Kaisanie-
men ala-asteen koulun tontti on 
suhteessa oppilasmäärään vielä 
pienempi. Kaisaniemessä on kui-
tenkin oppilaiden käytössä oleva 
pihan määrä hieman suurempi kuin 
Jätkäsaaressa. Jätkäsaaren osalta 
tilannetta tarkasteltiin suunnitellun 
800 oppilaan määrällä.

toituksen muutosten historiaa on esitelty 
Nuori Suomi ry:n Koulupihojen liikuntaolo-
suhteet -tutkimuksessa ja Reino Tapanisen 
kirjoituksessa koulupihan suunnittelusta 
MLL:n Koulupihan mahdollisuudet -oppaas-
sa.

Toisena tarkastelun kohteena oli 
Zacharias Topeliusskolan. Sen 
tontti on kaikista kartoituksen koh-
dekouluista suurin sekä tontin pin-
ta-alaa että käytössä olevan pihan 
pinta-alaa oppilasmäärään ver-
raten. Siinä missä Jätkäsaaressa 
yhtä oppilasta kohden tontilla on 
5,35  m2, Zacharias Topeliusskola-
nissa vastaava luku on 48,28 m2.

Case Zacharias Topeliusskolan

Toteutunut tontti on 7161,85  m² 
suurempi kuin nykyisen mitoitus-
ohjeen mukainen tontin minimipin-
ta-ala.

Case Jätkäsaaren koulu

Toteutunut tontti 4989  m² on 
1651 m² pienempi kuin nykyisen mi-
toitusohjeen mukainen tontin mini-
mipinta-ala.

Nykyiset koulutontin pinta-alaa määrittelevät ohjeet Helsingin 
kaavoituksessa Y-tonteille:

Välituntipiha: 3,5–7 m2 / oppilas
Istutettu piha: 3,5–7 m2 / oppilas
Huolto + pysäköinti: 15 % x bruttoala + 200 m2

Peruskoulun tontin suunnittelu -ohjeen (1979–1991) 
mitoitusperusteita:

Tontti 1,5 ha + 20 m2 / oppilas
Välituntipiha: Vähintään 5 m2 / oppilas
Viheralueet:  Vähintään 5 m² / oppilas
Ala-asteen etäisyys kentästä alle 200 m.
Ala- ja yläasteen kenttäkoko 60 x 40 m.
Lukion kenttäkoko 80 x 50 m.
Yli 19 ryhmän kouluille kaksi kenttää.
Lisäksi tärkeää järjestää  60 m juoksusuora.
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KOULURAKENNUS

toteutunut tonttikoko 4989 m2

nykyohjeen minimi tonttikoko 6640 m2

nykyohjeen minimi tonttikoko 1673,15 m2

nykyohjeen tonttikoko 13080 m2

nykyohjeen tonttikoko 3146,3 m2

peruskoulun tontin suunnittelu -ohjeen tonttikoko ilman kenttiä 23800 m2

peruskoulun tontin suunnittelu -ohjeen tonttikoko ilman kenttiä 13860 m2

peruskoulun tontin suunnittelu -ohjeen tonttikoko sisältäen kentät 31000 m2

peruskoulun tontin suunnittelu -ohjeen tonttikoko sisältäen kentät 18660 m2

toteutunut tonttikoko 4989 m2

toteutunut tonttikoko 8835 m2

toteutunut tonttikoko 8835 m2

KOULURAKENNUS
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ZACHARIAS TOPELIUSSKOLAN 183 oppilasta, 1:1000
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Kartoitustulokset kohteittain
Eteläisen Helsingin koulupihat kartoitettiin kesällä 2020 käyttäen kartoitusta varten laadittua pihojen liikun-
nallista laatua painottavaa lomaketta. Kartoituksen tulokset on saatettu jokaisen koulun osalta sanalliseen 
muotoon ja lisäksi jokaisen kartoitetun osa-alueen saama pistemäärä ja maksimipistemäärä on kirjattu osaksi 
väliotsikoita.

1. Drumsö lågstadieskola

Tallbergs allén 12
Luokat 1–6
Oppilaita 340

+   Tilaa parannuksille ja jäsentelylle, pyöräsäi-
lytys

−   Paahteisuus/pölyisyys, liikuntaan sopimat-
tomat pintamateriaalit, vähän koululiikun-
taan sopivaa välineistöä ja toimintoja, yleinen 
viihtyisyys (esim. heikko valaistus)

Perustiedot

Drumsö lågstadieskola toimii 1929 valmistuneessa 
rakennuksessa. Koulun peruskorjaus on ajoitettu ai-
kavälille 2021–2022. Koulun pihalta löytyy leikkivälinei-
den lisäksi monitoimikenttä, pallokenttä ja ulkokuntoi-
luvälineitä. 

Kartoitus

Piha kartoitettiin 12.6.2020. Piha-aluetta käyttää kou-
lun lisäksi paviljonkiesikoulu. Kartoituksen tueksi saa-
tiin luokanopettajan haastattelu.

Tulokset 1,97/4

Pihalla on parantamismahdollisuuksia, kun katsotaan 
sen liikunnallisia arvoja. Välineistö on kulunutta, pinta-
materiaalit melko epäsopivia ja osin myös heikkokun-
toisia. Myös viihtyisyydessä on parantamisen varaa, 
esimerkiksi valaistuksen osalta.

Liikuntamahdollisuuksien sijainti 0,63/1

Oppilailla on koulupäivän aikana välitön pääsy leikki- 
ja pelipaikoille, mutta liikuntapaikkamahdollisuuksia 
piha ei tarjoa. Lähellä sijaitsevassa Nuori Suomi -puis-

tossa on pari pelikenttää. Muita ulkoalueita tai -reittejä 
ei pihan välittömässä läheisyydessä ole. 

Opettajahaastattelusta kävi ilmi, että lähialueista lii-
kuntaan käytetään etenkin lähintä hiekkakenttää, 
mutta myös rantapromenadia, Kasinonrantaa ja Myl-
lykallion aluetta. Lähellä olevia kenttiä on muutettu 
päiväkotipaviljonkien käyttöön ja opetuksessa käytet-
tyjen tulostettavien suunnistuskarttojen viheralueille 
on rakennettu. Haastattelussa korostui monipuolisten 
viheralueiden tärkeys: lapset tarvitsevat myös vaihte-
levia ympäristöjä.

Koulun pyöräsäilytyksen kunto ja sijainti ovat hyviä, 
vaikka joitain rikkinäisiä telineitä havaittiin. Määrälli-
sesti paikkoja riittää 77 %:lle koulun oppilaista, mikä 
on kartoituksen muihin kouluihin verrattuna erinomai-
nen tulos.

Monikäyttöisyys 0,66/1

Monikäyttöisyyttä tarkasteltaessa koululiikuntaan so-
veltuvan välineistön puute näkyy tuloksissa selvästi. 
Opettajahaastattelussa pihan soveltuvuus koululiikun-
takäyttöön sai arvioksi tyydyttävän. Puutteista huoli-
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Ilmakuva koulupihasta vuodelta 2019. 
Lähde: Helsingin kaupungin karttapalvelu.

matta opetuksessa hyödynnetään olemassa olevia 
puitteita ja esimerkiksi ekaluokkalaisille voidaan pihal-
le kehitellä erilaisia ratoja.

Intensiteetti 0,28/1

Kun verrataan pihan kaikkien käyttäjäpaikkojen lu-
kumäärää pihan kokoon, saadaan vain välttävä tulos. 
Tästä voidaan päätellä, että pihaa olisi mahdollista 
kehittää. Myös oppilasmäärään verrattuna tulos jää 
välttäväksi. Piha ei ole vertailun pienimmästä päästä 
ja käyttöpinta-alaa voidaan pitää tyydyttävänä ja va-
paata tilaa välttävänä, kun niitä verrataan koulun op-
pilasmäärään.

Liikunnalliset ominaisuudet 0,39/1

Liikunnallisten ominaisuuksien osalta piha kutsuu 
liikkumaan välitunnilla, pihalla on liikuntatoimintojen 
lisäämis- ja jäsentelymahdollisuus sekä piha-alueet 
ovat esteettömiä apuvälineellä liikkuvalle. Tilannetta 
olisi syytä parantaa ja siihen on myös mahdollisuus 
pihan tarjoamien puitteiden puolesta.

Muut ominaisuudet 0,67/1

Muita ominaisuuksia tarkasteltaessa Drumsö lågsta-
dieskola jäi ilman pisteitä pihan viheralueiden moni-
puolisuuden ja hyväkuntoisuuden osalta. Tämä johtuu 
siitä, että viheralueita on vain kapeat kaistaleet eril-
lisrakennuksen reunoilla. Pienilmasto-olosuhteista, 
valaistuksen tarkoituksenmukaisuudesta ja pihan 
näköesteettömyydestä piha jäi pisteettä. Aurinkoisina 
päivinä piha on todella paahteinen pientä lounaisnurk-
kaa lukuun ottamatta. Pihan pääasialliset pintamateri-
aalit, kivituhka ja asfaltti, korostavat tilannetta. Talvi-
aikaan pihan valaistus on riittämätön ja valaisimia on 
liian vähän. Koska piha on kahdessa osassa, valvonta 
on haastavaa. Lisäksi pihan paviljonkirakennuksen 
taakse jäävä tila on valvonnan ulottumattomissa.
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2. Grundskolan Norsen, Cygnaeus-
enheten

Sjömansgatan 9
Luokat 1–4
Oppilaita 225

+   Tilaa parannuksille ja jäsentelylle, vehreys 
(etenkin kookas puusto)

−   Liikuntaan sopimattomat pintamateriaalit, 
vähän koululiikuntaan sopivaa välineistöä/
toimintoja, yleinen kuluneisuus, melko pieni 
piha, jota tasoerot korostavat

Perustiedot

Cygnaeus-toimipiste sijaitsee 1910 rakennetussa ra-
kennuksessa. Leikkivälineiden lisäksi pihan liikunta-
mahdollisuuksiin kuuluu asfalttikuvioita, tasapainoi-
luvälineitä, koripallokorit ilman kenttää ja palloseiniä. 
Pihassa voidaan erottaa kaksi osaa: asfaltoitu sisäpi-
ha sekä vehreämpi leikkipiha. Koko piha on aidattu.

Kartoitus 

Piha kartoitettiin 15.7.2020. Koulun edustajalta ei saa-
tu haastattelua kartoituksen tueksi.

Tulokset 1,80/4

Pihan liikunnallisuutta tukevia puitteita on selkeästi 
mahdollista parantaa. Tilanne pihalla kohenee jo väli-
neistöä ja niiden sijoittelua sekä pintamateriaaleja uu-
simalla ja parantamalla, sillä tällä hetkellä alue ja sen 
välineet ovat selkeästi kuluneita.

Liikuntamahdollisuuksien sijainti 0,50/1

Leikki- ja pelipaikka ovat koulupäivän aikana välit-
tömästi tavoitettavissa. Liikuntapaikka löytyy melko 
läheltä, mutta oppilaiden nuori ikä huomioiden, se ei 
luultavasti ole ainakaan lyhyiden välituntien aikana 
käytössä.

Pyöräpaikkoja on 36 kpl, mikä tarkoittaa, että kunnol-
linen pyörän säilytysmahdollisuus on 16 %:lle oppilais-
ta. Telineiden kunto on hyvä, mutta kenttäkiveykselle 
sijoitetut telineet ovat hankalia käyttää.

Monikäyttöisyys 0,72/1

Monikäyttöisyyden osalta pihalla oli puutteita. Etenkin 
koululiikuntaan soveltuva välineistö oli vähäistä, mutta 
yleisesti välineet olivat ikäsopivia ja toimivat välitunti-
käytössä.

Intensiteetti 0,21/1

Kartoituksen perusteella pihan toimintojen käyttäjä-
paikat olivat melko vähäisiä oppilasmäärän nähden. 
Pihan kokoon verrattuna tulos oli hieman parempi.

Liikunnalliset ominaisuudet 0,38/1

Liikunnallisia ominaisuuksia olivat: oleskelualueet tu-
kevat liikuntamahdollisuuksia, piha kutsuu liikkumaan 
välitunnilla, pihalla on liikuntatoimintojen lisäämis- ja 
jäsentelymahdollisuus. Pihan pintamateriaalit ja ra-
kenteet ovat ongelmallisia korkoerojen ja epätasai-
suuksien tai muuten huonon kunnon vuoksi. Esteet-
tömyys pihalla toteutuu heikosti. Pihan välineistö on 
kulunutta.
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Muut ominaisuudet 0,67/1

Pihan positiivisia ominaisuuksia ovat viheralueet: koo-
kasta puustoa ja muutakin kasvillisuutta on keskus-
ta-alueen koululle poikkeuksellisen paljon. Vaikka lii-
kunnallisesti niiden hyödyntämismahdollisuudet ovat 
vähäisiä, ovat ne tärkeä viihtyisyyttä lisäävä elementti. 
Roskia havaittiin kartoitushetkellä pihalla jonkin ver-
ran. Pienilmasto-olosuhteisiin vaikuttivat pihan paljas 
asfalttikenttä ja melko vilkkaasti liikennöidyt autotiet 
pihan ympärillä. Liikenne aiheuttaa myös melua. Kah-
teen osaan jakautuva piha on haaste välituntivalvon-
nalle. Leikkialuetta ei ole tällä hetkellä valaistu, mutta 
katuvalaisimista tulee jonkin verran valoa pihalle.
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3. Grundskolan Norsen, Kronohagen-
enheten

Gengatan 7
Luokat 1–4
Oppilaita 50

+   Pieni tila jo tehokkaassa käytössä, välineistö 
uutta

−   Erittäin pieni piha, jonka parantamismahdol-
lisuudet lähes olemattomat, oheisalueiden 
tärkeys

Perustiedot

Pieni Kruununhaan toimipiste toimii 1905 valmistu-
neessa rakennuksessa ja piha sijaitsee rakennusten 
suojaisella sisäpihalla. Ympärillä on asuinkiinteistöjä.

Piha on ollut mukana Liikuntaan aktivoivaa välineis-
töä kymmeneen koulunpihaan vuonna 2019  -hank-
keessa. Pihan tilanne on parantunut merkittävästi 
huomioiden sen hyvin pieni koko. Tällä hetkellä pihalla 
on lähes kauttaaltaan uusittujen leikkivälineiden lisäk-
si pieni peliareena ja koripallokori ilman kenttää.

Kartoitus 

Piha kartoitettiin 13.7.2020. Silloin pihan parannustyöt 
olivat vielä osin kesken. Koulusta ei saatu opettajan 
haastattelua kartoituksen tueksi.

Tulokset 1,78/4

Pihaa on juuri uudistettu laajasti ja vapaata tilaa on 
enää niukasti jäljellä. Pakolliset turvallisuusmääräyk-
set huomioiden kiinteää välineistöä ei näille vapaille 
alueille voida lisätä.

Liikuntamahdollisuuksien sijainti 0,37/1

Leikki- ja pelipaikat ovat koulupäivän aikana välittö-
mästi tavoitettavissa, mutta liikuntapaikkaa täytyy 
hakea kauempaa. Karttatarkastelun pohjalta sopivia 
paikkoja on lähellä niukasti.

Pihan pyörätelineet olivat hyväkuntoisia ja kartoitus-
hetkellä ne sijaitsivat katoksessa. Paikkoja oli kuiten-
kin vain 9 kpl, mikä tarkoittaa paikkaa 18 %:lle toimi-
pisteen oppilaista.

Monikäyttöisyys 0,58/1

Monikäyttöisyyden kannalta pihan välineistö on arvi-
oitu osittain ikäsopivaksi. Pihalla on myös pienemmille 
lapsille tarkoitettuja välineitä, kuten hiekkalaatikko ja 
turvakeinu. Selkeästi koululiikuntakäyttöön soveltu-
vaa välineistöä on niukasti. Välituntikäyttöön välineistö 
sopii erinomaisesti.

Intensiteetti 0,46/1

Käyttäjäpaikkojen määrä on pihan nykyisellä välineis-
töllä erinomaisella tasolla, kun sitä verrataan oppilas-
määrään. Pihan pinta-alaan verrattuna käyttäjäpaik-
koja on kohtuullisesti. Sykettä nostavaa välineistöä on 
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huomattavasti enemmän kuin staattista, mikä on lii-
kunnallisuuden kannalta positiivista. Pihan käyttöpin-
ta-ala on hyvällä käytöllä oppilasmäärään suhteutettu-
na, vapaata tilaa on kuitenkin heikosti.

Liikunnalliset ominaisuudet 0,36/1

Ahdas ja reunaehdoiltaan joustamaton piha näkyy 
tämän osa-alueen pisteissä selkeästi: liikunnallisen 
näkökulman pisteitä tuli vain kohdista oleskelualueet 
tukevat liikuntamahdollisuuksia, pihan pintamateriaa-
lit ovat liikuntaan soveltuvia, piha kutsuu liikkumaan 
välitunnilla ja toiminnot ovat esteettömiä apuvälineelle 
liikkuvalle. Viimeisessä kohdassakin vain osa välineis-
töstä vastaa tarpeeseen, sillä moni väline on esim. 
pyörätuolissa olevalla saavuttamattomissa kynnysten 
tai liian ahtaiden kulkuaukkojen takia. 

Muut ominaisuudet 0,87/1

Muiden ominaisuuksien osalta piha toimii hyvin. Ai-
noastaan pihan viheralueiden monipuolisuudessa ja 
pihan meluttomuudessa oli puutteita. Kaiken kaik-
kiaan yleisen viihtyisyyden ja turvallisuuden puolesta 
pihassa on vain vähän moitittavaa. Tarjolla olevat puit-
teet on hyödynnetty hyvin.
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4. Grundskolan Norsen, Norsen-
enheten

Unionsgatan 2
Luokat 5–9
Oppilaita 500

+   Välineistön ja toimintojen monikäyttöisyys, 
viihtyisyys, välineistön ikäsopivuus

−   Käyttäjäpaikkoja liian vähän/piha liian pieni 
(vrt. oppilasmäärä), pyöräsäilytys

Perustiedot

Norsen-toimipiste toimii 1880 rakennetussa raken-
nuksessa. Koulun tiloissa toimii myös iltapäiväkerho. 
Piha oli mukana Liikuntaan aktivoivaa välineistöä 
kymmeneen koulunpihaan vuonna 2019 -hankkees-
sa. 

Nykyinen välineistö kattaa erilaisten keinujen ja uu-
den kiipeilytelineen lisäksi peli- ja liikuntapaikkojen 
välineistöä: monitoimiareena, koripallokenttä (5+5 
pelaajalle), pöytätennis, Teqball ja ulkokuntoiluväli-
neitä. Piha on osoittautunut suosituksi liikuntapai-
kaksi myös kouluaikojen ulkopuolella.

Kartoitus 

Piha kartoitettiin 15.7.2020 ja kartoituksen tueksi saa-
tiin opettajahaastattelu.

Tulokset 2,00/4

Pihan tulokseen vaikuttavat melko suuri oppilasmää-
rä verrattuna pihan kokoon sekä pihan muoto melko 
laajoine reuna-alueineen. Intensiteetti ja liikunnalliset 
ominaisuudet olivat pihan laskennallisia heikkouksia.

Liikuntamahdollisuuksien sijainti 0,50/1

Leikki- ja pelipaikka ovat koulupäivän aikana oppilaiden 
välittömässä käytössä. Liikuntapaikkaa ei ole aivan 
lähellä. Opettajan mukaan koululiikuntaan käytetään 
Johanneksen kenttää, Sepänpuiston kenttää sekä tal-
vella Brahen tai Jätkäsaaren kenttää luisteluun.

Muita liikuntaa tukevia järjestelyitä tarkasteltaessa 
voitiin todeta, että pyöräsäilytyksen kunto on pää-
asiassa hyvä, vaikka muutamia vääntyneitä telineitä 
olikin. Paikkoja on kuitenkin vain 44, mikä riittää noin 
9 %:lle koulun oppilaista.

Monikäyttöisyys 0,88/1

Monikäyttöisyys on pihan vahvimpia puolia: välineet 
on kohdennettu koulun oppilaiden ikäjakaumalle erin-
omaisesti. Soveltuvuus välituntikäyttöön on erinomai-
sella tasolla, mutta soveltuvuus koululiikuntaan koh-
tuullista.

Intensiteetti 0,16/1

Käyttäjäpaikkojen määrä suhteessa pihan kokoon on 
kartoituksen pisteiden mukaan heikkoa. Pihalla on kui-
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tenkin paljon käyttöön huonosti sopivaa aluetta, joka 
pudottaa osa-alueen pisteitä. Käytännöllisesti katsoen 
piha-alue on hyödynnetty niin hyvin kuin se on mah-
dollista. Tämä käy ilmi, kun tarkastellaan pihan käyt-
töpinta-alaa ja vapaata liikkumistilaa suhteessa oppi-
lasmäärään.

Kun käyttäjäpaikkojen määrää verrataan oppilasmää-
rään, koulun suuri oppilasmäärä näkyy tuloksissa.

Liikunnalliset ominaisuudet 0,47/1

Vapaa tila on otettu tehokkaasti käyttöön vuoden 2019 
hankkeessa. Pihan viheralueet eivät tue liikuntakäyt-
töä, sillä pihalla on lähinnä puita ja pensaita. Monet 
välineistä eivät ole tavoitettavissa pyörätuolilla turva-
soran vuoksi ja pihalla on kynnyksiä, tasoeroja ja pin-
tojen epätasaisuutta. Liikuntatoimintojen lisäämis- ja 
jäsentelymahdollisuudet ovat vähäiset.

Muut ominaisuudet 0,67/1

Yleisilmeeltään ja viihtyisyydeltään piha on hyvä ja ha-
vaitut puutteet olivat kokonaisuuden kannalta pieniä: 
viheralueita ei voitu pitää monipuolisina eikä liiken-

neturvallisuus ollut alueella moitteetonta pysäköinnin 
vuoksi. Valaistusta voidaan parantaa ja uudelta mo-
nitoimiareenalta se puuttuu kokonaan. Rakennuksen 
muodon takia piha ei ole näköesteetön ja liikenne sekä 
välineistä johtuva ääni tekevät pihasta osin meluisan.
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5. Helsingin Normaalilyseo

Ratakatu 6
Luokat 1, 7–9 sekä lukio
Oppilaita 245

+   Alakoululaisten tilanne hyvä
−   Yläkoululaisille ja lukiolaisille ei juuri mitään 

tekemistä, pysäköinti pihalla estää sen laa-
jemman kehittämisen

Perustiedot

Helsingin normaalilyseon koulu toimii 1905 valmistu-
neessa rakennuksessa. Kartoitushetkellä pihalla ei 
ollut vielä välineistöä, mutta kiviset taideteokset olivat 
paikallaan. Toteutettavan suunnitelman mukaan pihal-
le on leikkivälineiden lisäksi tulossa tasapainoilu- ja 
parkourvälineistöä sekä rekkitanko, jossa on lisäksi 
roikuntarenkaat.

Kartoitus 

Normaalilyseon piha kartoitettiin 16.7.2020, jolloin pi-
halla oli käynnissä rakennustyömaa. Toteutettavana 
oli pihan päätyyn sijoitetun aidatun leikkipihan suunni-
telma. Piha-aluetta kunnostetaan Helsingin Yliopiston 
toimesta. Rakennuksen päätyyn on tulossa päiväkoti, 
jonka käytössä tulee olemaan aidattu piha-alue. Sama 
alue on myös alakoulun käytössä. Pihamuutoksen on 
suunnitellut Arkkitehdit Korolainen & Heino Oy.

Kartoitus rakennustyömaan osalta tehtiin siis suun-
nitelman pohjalta, jolloin kartoituksessa on huomioitu 
rakennustyön valmistumisen jälkeinen tilanne pihalla. 
Koulun edustajalta ei saatu haastattelua kartoituksen 
tueksi.

Tulokset 1,97/4

Pihan pieni koko ja oppilaiden laaja ikähaitari aiheutta-
vat haasteita liikunnallisuudelle. Pihalla on huomioitu 

nuorimmat koululaiset ja alueella toimivan päiväkodin 
lasten viihtyisyys. Viihtyisyyttä ja vanhempien oppilai-
den tarpeita voitaisiin huomioida autoliikenteen ja py-
säköinnin siirtämisellä pois piha-alueelta.

Liikuntamahdollisuuksien sijainti 0,45/1

Oppilailla on koulupäivää ajatellen välitön pääsy pihan 
leikkipaikalle. Yhteiskäyttö valmistuvan päiväkodin 
kanssa voi aiheuttaa oppilaiden ulkoilulle rajoitteita. 
Liikuntapaikkojen puute aiheuttaa etenkin yläkoului-
käisten ja lukiolaisten liikuntamahdollisuuksille koulu-
päivän aikana esteitä.

Suhteessa muihin lähistön ulkoilualueisiin piha on 
melko hyvässä asemassa. Ratakadun eteläpuolella 
oleva Johanneksen kenttä tarjoaa mahdollisuuksia lii-
kuntaan. Noin 400 m päässä on myös Sepänpuiston 
kenttä. Muita ulkoilualueita, jotka tarjoaisivat mahdol-
lisuuksia koulupäivänaikaiseen liikuntaan ei ole. Lä-
himmät kohteet ovat Tähtitorninmäki ja Kaivopuisto.

Normaalilyseon pyöräpaikat ovat erinomaisen hyväs-
sä kunnossa ja erinomaisella paikalla. Niiden määrä 
on kuitenkin oppilasmäärään nähden vähäinen. Vain 
11 % Normaalilyseon oppilaista on mahdollista jättää 
pyörä koulun pihalle pyöräpaikkaan lukittuna. 
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Monikäyttöisyys 0,81/1

Koululiikuntaan sopiva välineistä on melko vähäistä, 
mutta ne sopivat välituntikäyttöön erinomaisesti. Vä-
lineistö ei ole kaikille koulun ikäryhmille sopivaa, eikä 
vanhemmille oppilaille ole juuri liikuntamahdollisuuk-
sia pihalla.

Intensiteetti 0,23/1

Kartoituksen pisteet olivat tämän osa-alueen kohdal-
la alhaiset. Tilanne voisi olla toinen, jos välineistöä ja 
käyttäjäpaikkojen määrää verrattaisiin vain alakoulun 
oppilaiden määrään, joille välineet pääasiassa oli 
suunnattu.

Liikunnalliset ominaisuudet 0,47/1

Liikunnallisesta näkökulmasta katsottuna Normaa-
lilyseo sai pisteitä liikuntamahdollisuuksia tukevista 
oleskelualueista, pihan liikuntatoimintojen lisäämis- ja 
jäsentelymahdollisuuksista (olettaen, että nykyiset py-
säköintipaikat poistettaisiin pihalta) sekä toimintojen- 
ja piha-alueiden esteettömyydestä. Jos tarkasteltai-
siin vain leikkipihaa, olisi arvio parempi, mutta iso osa 
piha-alueesta on puiden reunustamaa asfalttikenttää.

Muut ominaisuudet 0,73/1

Muita ominaisuuksia arvioitaessa Normaalilyseo pär-
jäsi hyvin. Kehitettävää oli viheralueiden monipuoli-
suudessa, liikenneturvallisuudessa, pienilmasto-olo-
suhteissa ja meluttomuudesta.
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6. Jätkäsaaren peruskoulu

Hyväntoivonkatu 5
Luokat 1–9
Oppilaita 800

+   Uusi koulu ja piha, sijainti muihin ulkoilualuei-
siin nähden erinomainen

−   Varsinainen piha-alue on erittäin pieni op-
pilasmäärään nähden, mutta erinomaiset 
oheisalueet kompensoivat tilannetta

Perustiedot

Varsinaiselta pihalta löytyy leikkipaikkavälineistöä, 
joista tasapainoiluvälineet ja roikuntatangot voidaan 
katsoa myös liikuntavälineiksi. Koulurakennus ja piha 
ovat vastavalmistuneita. Rakennus on otettu käyttöön 
vuonna 2019. Kartoituksessa huomioitiin koulun ta-
voiteltu oppilasmäärä. Tällä hetkellä oppilaita on noin 
420.

Kartoitus 

Piha kartoitettiin 8.7.2020 ja kartoituksen tueksi teh-
tiin opettajahaastattelu 29.10.2020. Haastateltu opet-
taja vastaa 7. ja 8. luokkien liikunnanopetuksesta.

Tulokset 1,84/4

Kartoituksen tulokseen vaikuttaa vahvasti varsinaisen 
piha-alueen pieni koko suhteutettuna oppilasmäärään 
sekä pihan yksipuolinen varustelu (lähes pelkästään 
leikkivälineitä). Vieressä sijaitsee kuitenkin Jätkäsaa-
ren uusi ja edelleen monipuolistuva urheilupuisto sekä 
Hyväntoivonpuisto, jotka haastatellun liikunnanopet-
tajan mukaan takaavat ensiluokkaiset liikuntamahdol-
lisuudet niin välituntien kuin liikuntatuntienkin aikana.

Liikuntamahdollisuuksien sijainti 0,65/1

Liikuntamahdollisuuksien sijaintia tarkasteltaessa 
koulu sijoittui erinomaisesti. Jätkäsaaren liikuntapai-

kat ovat säännöllisesti oppilaiden käytössä, samoin 
Hyväntoivonpuiston ulkoilualueet.

Muiden liikkumista tukevien järjestelyiden pisteet jäi-
vät mataliksi, vaikka käytettävissä olevaan tilaan näh-
den pyöräsäilytys on hyvässä paikassa. Pyöräpaikka 
löytyy noin 21 %:lle koulun oppilaista (170 paikkaa).

Monikäyttöisyys 0,62/1

Jätkäsaaren peruskoulun pihan monikäyttöisyyspis-
teet jäivät alhaisiksi. Oppilaiden ikähaitari on suuri, 
joten kaikki välineet tarjoa liikkumismahdollisuuksia 
jokaiselle. Pihan välineiden ei myöskään nähty sopivan 
koululiikuntaan: suurin osa on leikkivälineitä.

Intensiteetti 0,15/1

Pihan pinta-ala on melko pieni, mutta pinnanmuodoil-
taan se on hyvin vaihteleva ja varmasti osittain tästä 
syystä välineistöä on verrattain vähän. Monet välineis-
tä eivät myöskään mahdollista kovin monen lapsen 
samanaikaista leikkiä. Erityisesti vapaa liikkumistila 
on pihalla oppilasmäärään verrattuna hyvin vähäistä. 
Tuloksista voidaan päätellä, että Jätkäsaaren koulun 
piha ei yksistään riitä vastaamaan koulun liikunnalli-
siin tarpeisiin ja oheisalueet, urheilupuisto ja Hyvän-
toivonpuisto, ovat sille ensiarvoisen tärkeitä.
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Liikunnalliset ominaisuudet 0,42/1

Liikunnallisia näkökulmia tarkasteltaessa pisteitä piha 
sai oleskelualueista, jotka tukevat liikuntamahdolli-
suuksia, liikuntaan soveltuvista pintamateriaaleista, 
liikkumaan kutsuvasta piha-alueesta, esteettömistä 
toiminnoista apuvälineellä liikkuvalle (ei kaikki) sekä 
esteettömistä piha-alueista apuvälineellä liikkuvalle. 
Piha on uusi ja hyvässä kunnossa, eikä arviointia teh-
dessä nähty merkittävää mahdollisuutta lisätä tai jä-
sennellä pihan liikuntatoimintoja nykyistä paremmin.

Muut ominaisuudet 0,93/1

Muiden ominaisuuksien valossa on erinomainen. Ai-
noastaan meluttomuudessa olisi parantamisenvaraa. 
Pihan tarjoamat edellytykset on hyödynnetty suun-
nittelussa hyvin ja viihtyisyys tulee paranemaan, kun 
puut kasvavat ja luovat kaivattua suojaa ja varjoa.
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7. Kaisaniemen ala-asteen koulu 

Puutarhakatu 1
Luokat 1–6
Oppilaita 430

+   Pihan välineistö hyväkuntoista
−   Piha liian pieni oppilasmäärään nähden, 

ulkoilu ja liikuntatunnit säännöllisesti Kaisa-
niemen puiston puolella, mutta sen tarjo-
amat puitteet puutteellisia.

Perustiedot

Leikkivälineiden lisäksi pihalta löytyy koripallokori il-
man kenttää sekä ulkokuntoiluvälineitä. Koulu oli mu-
kana Liikuntaan aktivoivaa välineistöä kymmeneen 
koulunpihaan vuonna 2019 -hankkeessa.

Kartoitus 

Kaisaniemen ala-asteen koulun piha kartoitettiin 
13.7.2020 ja kartoituksen tueksi saatiin liikunnanopet-
tajahaastattelu. Kartoituksen ajankohtana koulunpi-
ha-hankkeeseen liittyvät työt olivat yhden välineen 
(Wall-holla -kiipeilykokonaisuus) asennusta lukuun 
ottamatta valmiit.

Tulokset 2,20/4

Virallinen piha-alue on varsin pieni ja siellä paranta-
mismahdollisuudet ovat hyvin rajalliset. Jos pihan 
parkkipaikat poistettaisiin, saataisiin tilaa liikunta-
mahdollisuuksien lisäämiseen. Tilanahtaus ja liikunta-
mahdollisuuksien yksipuolisuus ovat liikunnallisuuden 
näkökulmasta koulun isoimpia haasteita.

Liikuntamahdollisuuksien sijainti 0,58/1

Leikki- ja pelipaikat ovat oppilailla koulupäivän aikana 
välittömästi tavoitettavissa, mutta liikuntapaikka lähis-
töltä puuttuu. Opettajahaastattelusta kävi ilmi, että pi-
han takana, puiston puolella oleva leikkialue on sään-
nöllisesti myös koulun käytössä. Samoin Kaisaniemen 
puiston muut alueet. Vaikka puiston sijainti onkin ihan-
teellinen, on sen varustelu opettajan mukaan koululii-
kunnan näkökulmasta hyvin puutteellinen. 

Pyöräpaikkojen kunto ja sijainti ovat pihalla erinomai-
set, mutta määrällisesti paikkoja on liian vähän suh-
teessa oppilasmäärään: yhdeksän paikkaa riittää 2 
%:lle oppilaista.

Monikäyttöisyys 0,75/1

Pihan välineet sopivat erinomaisesti välituntiliikun-
taan ja ne ovat koulun oppilaiden ikähaitariin nähden 
sopivia. Koululiikuntakäyttöön sopivaa välineistöä 
on heikosti. Opettajan arvion mukaan piha soveltuu 
koululiikuntakäyttöön huonosti ja välituntiliikuntaan 
tyydyttävästi. Suosituimmiksi välineiksi hän mainitsee 
keinut ja kiipeilytelineet.
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Intensiteetti 0,30/1

Pihalla on sen pinta-alaan nähden käyttäjäpaikkoja 
hyvin, mutta oppilasmäärään suhteutettuna paikat 
riittävät heikosti. Piha on myös pieni ja haastatellun 
opettajan mukaan oppilasmäärä on lähivuosina vielä 
kasvamassa. Tämänkin pihan kohdalla oheisalueiden 
tärkeys siis korostuu. Muita kuin koulun piha-aluetta 
käytetään koululiikunnan lisäksi myös välituntisin. Aina 
kuitenkin valvotusti.

Liikunnalliset ominaisuudet 0,57/1

Liikunnallisten näkökulmien kannalta pihan pisteet 
olivat kohtuulliset reunaehtoihin nähden. Viheralueita 
ei pihalla muutamaa isoa puuta lukuun ottamatta ole. 
Esteettömyyden huomioimisessa olisi parannettavaa. 
Pihan oleskelualueet on sijoitettu katokseen ja siten 
eriytetty pihan muista toiminnoista.

Muut ominaisuudet 0,53/1

Suojainen sijainti liikerakennusten vieressä johtaa so-
siaalisen kontrollin puutteeseen ja näkyy pihalla töh-
ryinä ja roskina. Piha on myös melko suojaton, mikä 
yhdessä kovien pintamateriaalien kanssa edistää me-
luisuutta pihalla. Liikenneturvallisuus pihalla paranisi, 
jos pysäköinti saataisiin siirrettyä pois.
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8. Katajanokan ala-asteen koulu 

Laivastokuja 6
Luokat 1–6
Oppilaita 201

+   Mahdollisuus parannuksille ja jäsentelylle, 
aivan vieressä pieni hiekkakenttä

−   Piha erittäin pieni, liikuntaan soveltumattomat 
pinnoitteet, kulunut välineistö, pyöräpaikkojen 
vähyys

Perustiedot

Katajanokan ala-asteen koulu toimii 1844 valmistu-
neessa rakennuksessa. Virallinen piha-alue kattaa 
vain hyvin pienen sisäpihan, joka on välineistöltään 
rajallinen: kiipeilyteline, asfalttikuvioita ja roikuntatan-
got. Välittömässä läheisyydessä on Linnapuiston kent-
tä muutamine tasapainoiluvälineineen. Linnapuiston 
käyttö koulupäivän aikana ei haastattelussa saadun 
tiedon mukaan ole ajoittain mahdollista, sillä lähi-
alueen asukkaat ovat ilmaisseet huolensa satakielen 
pesimärauhasta lasten leikkiessä puistoalueella.

Kartoitus 

Piha kartoitettiin 13.7.2020 ja raportin tueksi saatiin 
luokanopettajahaastattelu.

Tulokset 1,65/4

Pihan pinta-ala on hyvin rajallinen, mutta uudelleen jä-
sentelyllä ja välineistöä uusimalla se voitaisiin hyödyn-
tää nykyistä paremmin. Pihaan on tehty tämän rapor-
tinteon yhteydessä ehdotus sen liikunnallisten arvojen 
kohentamiseksi.

Liikuntamahdollisuuksien sijainti 0,52/1

Oppilailla on koulupäivän aikana välitön pääsy leikki-
pihalle, viereinen pieni hiekkakenttä tarjoaa myös pai-
kan esim. pallopeleille. Lähellä sijaitsee toinenkin hiek-

kakenttä (luotsin ja ulkoministeriön välissä), jossa on 
jalkapallomaalit, mutta vähän aikaa sitten uusittu pinta 
on opettajan mukaan pehmeämpi kuin vanha ja siten 
huonompi esim. pesäpallon peluuseen. Muuten suuri 
osa lähistön alueista on otettu välitunti- ja koululiikun-
takäyttöön: nurmialueet ulkoministeriön ja jäänmurta-
jien edustalla, puistoalueet sekä liikuntahallin koripal-
lopaikka. Joskus on käyty myös Eläintarhan kentällä, 
mutta matka on pitkä.

Pyöräpaikkoja pihalla on vain kahdeksan kappaletta, 
ja tukevat sijoittelunsa puolesta paremmin henkilö-
kunnan pyöräilyä.

Monikäyttöisyys 0,67/1

Monikäyttöisyyden osalta alhaiset pisteet heijaste-
levat etenkin pihan pientä kokoa sekä välineistön vä-
hyyttä ja niiden käyttömahdollisuuksien suppeutta. 
Välineet, joita pihalla on, ovat ikäsopivia ja välitunti-
käyttöön soveltuvia. Koululiikuntaan sopivaan välineis-
töä pihalla ei ole.
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Ilmakuva koulupihasta vuodelta 2019. 
Lähde: Helsingin kaupungin karttapalvelu.

Intensiteetti 0,23/1

Pihan pinta-alaan nähden käyttäjäpaikkoja on saatu 
luotua melko hyvin. Oppilasmäärään suhteutettuna 
tilanne on kuitenkin heikko. Puhtaasti pinta-alaa kat-
sottaessa, sitä ei ole riittävästi. Tämä kävi ilmi myös 
opettajahaastattelusta, jonka perusteella opettajalta 
vaaditaan luovuutta riittävien tilojen löytämiseksi ja 
sopivan tekemisen keksimiseksi.

Liikunnalliset ominaisuudet 0,18/1

Liikunnallisia ominaisuuksia tarkasteltaessa piha sai 
pisteitä vain liikuntatoimintojen lisäämis- ja jäsente-
lymahdollisuuksista sekä välineiden kunnosta, joka 
sekin oli tavanomaista heikommalla tasolla. Tilannetta 
pihalla olisi siis mahdollista kohentaa. Viereisen hiek-
kakentän laajempi käyttöönotto tuntuisi luontevalta, 
mutta sen suhteen pitäisi tehdä yhteistyötä alueen 
asukkaiden kanssa, jotta asia hoituisi hyvässä yhteis-
hengessä.

Muut ominaisuudet 0,8/1

Muiden ominaisuuksien osalta pihan pisteet olivat hy-
vät. Vain viheralueiden monipuolisuudesta, ilkivallat-
tomuudesta (graffiteja) ja pihan meluttomuudesta ei 
tullut pisteitä.
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Kruununhaan yläasteen koulu ennen peruskorjausta.
Lähde: Wikipedia, kuva Kruununhaan yläaste 2013. Luettu 2.12.2020.

9. Kruununhaan yläasteen koulu

Snellmaninkatu 18
Luokat 7–9
Oppilaita 488

+   Uusi piha, ikäsopiva välineistö
−   Vähän käyttäjäpaikkoja suhteessa oppilasmää-

rään, oletettavasti piha vain välituntikäytössä 
(pelastus- ja huoltoajon tilavaatimukset)

Perustiedot

Kruununhaan yläasteen koulu toimii 1897 valmistu-
neessa rakennuksessa, joka oli kartoitushetkellä pe-
ruskorjauksessa. Väistötila remontin ajan sijaitsee 
Agricolan kadulla. Koulussa on vain yläkoulu, joten 
leikkitoiminnot puuttuvat pihalta kokonaan. 

Kartoitus 

Kruununhaan yläasteen koulun piha kartoitettiin piha-
suunnitelman perusteella, sillä peruskorjaus oli sulke-
nut pihan. Opettajahaastattelua ei saatu kartoituksen 
tueksi.

Tulokset 2,16/4

Suunnitelman perusteella tarjolla oleva tila on otettu 
mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Huolto- ja 
pelastustiet kuluttavat harmillisen paljon pihan vapaa-
ta tilaa ja estävät lisävälineiden ja muiden rakenteiden 
sijoittamisen.

Liikuntamahdollisuuksien sijainti 0,59/1

Pelipaikka ja liikuntapaikka ovat välittömästi tavoitet-
tavissa. Karttatarkastelun perusteella Kaisaniemen 
puisto on lähin ison kentän ja muun ulkoilualueen 
tarjoava alue.

Uudessa pihasuunnitelmassa pyöräpaikkoja on 
120 kpl, mikä riittää noin 25 %:lle koulun oppilaista.

Monikäyttöisyys 0,83/1

Monikäyttöisyyden osalta asfalttikuvioiden tarkoitus 
jäi arvioijalle epäselväksi, eikä niillä nähty olevan varsi-
naista liikunnallista arvoa. Muuten pihan välineistö on 
oppilaiden ikään nähden sopivaa ja se sopii erinomai-
sesti välituntikäyttöön sekä hyvin koululiikuntaan.

Intensiteetti 0,15/1

Käyttäjäpaikkoja on vähän suhteessa oppilasmäärään 
ja pihan pinta-alaan nähden. Piha on myös liian pieni.

Liikunnalliset ominaisuudet 0,58/1

Pihan välineistö tulee olemaan uutta, joten sen kunto 
on moitteeton. Pihan viheralueet eivät tule tarjoamaan 
mahdollisuuksia koulu- tai välituntiliikuntaan. Liikun-
tatoimintojen lisäämismahdollisuuksia pihalla voisi 
olla irtovälineiden tai asfalttimaalausten osalta, mut-
ta jäsentelymahdollisuutta ei nähty olevan. Pihalla on 
esteettömiä käyttäjäpaikkoja, mutta suunnitelmasta 
ei voitu todeta esteettömyyden huomioimista kaikilta 
osin.
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Ilmakuva koulupihasta vuodelta 2019. 
Lähde: Helsingin kaupungin karttapalvelu.

Muut ominaisuudet 0,93/1

Muiden ominaisuuksien osalta Kruununhaan yläas-
teen koulun piha oli erinomainen. Ainoastaan melutto-
muudessa oli parantamisen varaa, koska piha vaikut-
taa kaikuiselta, esim. koripalloa pelatessa. Toki arvio 
on tehty suunnitelman perusteella, joten tähän on 
hyvä suhtautua pienellä varauksella.
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Lauttasaaaren ala-asteen koulu ennen peruskorjausta.
Lähde: Google Maps Street View. Kuva otettu kesäkuu 2009. 

10. Lauttasaaren ala-asteen koulu 

Myllykalliontie 3 ja Lauttasaarentie 50
Luokat 1–6
Oppilaita 1008

+   Vapaata tilaa ja liikuntakäyttöön soveltuvia 
viheralueita, monipuolinen välineistö, uudis-
tettu piha

−   Vaikka piha on iso, jää sen tarjoama liikunnan 
intensiteetti pieneksi verrattuna oppilasmää-
rään (pisteytys ei osaa huomioida vapaan 
tilan mahdollisuuksia liikunnassa)

Perustiedot

Leikkivälineiden lisäksi pihalta löytyy suunnitelman 
mukaan pallokenttä, monitoimikenttä, monitoimia-
reena, neljä koripallokoria ilman kenttää, pöytätennis 
sekä juoksusuora. 

Kartoitus 

Piha oli kartoitushetkellä peruskorjauksessa, joten 
kartoitus on tehty uuden pihasuunnitelman perusteel-
la. Koulusta ei saatu opettajahaastattelua kartoituk-
sen tueksi.

Tulokset 2,34/4

Erityisen hyvin se pärjäsi sijaintia, liikunnallisia omi-
naisuuksia ja muita ominaisuuksia tarkasteltaessa. 
Intensiteetin pisteet jäivät erityisen alhaisiksi. Inten-
siteetin alhaisia pisteitä selittää etenkin koulun suuri 
oppilasmäärä.

Liikuntamahdollisuuksien sijainti 0,70/1

Sijaintia tarkasteltaessa piha pärjäsi erinomaisesti: 
erilaisia liikuntamahdollisuuksia löytyykin välittömästi 
piha-alueelta. Myös leikkivälinevalikoima on kattava ja 
liikunnallisuutta tukeva. Pihalla on lisäksi vapaata liik-
kumistilaa ja viheralueita, mikä oli melko poikkeuksel-
lista eteläisen Helsingin koulupihoja tarkasteltaessa.

Pyöräpaikkoja pihalta löytyy 208 kpl, mikä riittää noin 
21 %:lle koulun oppilaista. Lisäksi opettajille on omat 
18 paikkaa katoksessa.

Monikäyttöisyys 0,77/1

Pihan välineistö on ikäsopivaa ja erinomaisesti väli-
tuntikäytössä toimivaa. Koululiikuntaan soveltuvien 
välineiden osalta pisteet jäivät melko alhaisiksi, vaikka 
moneen muuhun kouluun verrattuna myös liikunta-
mahdollisuuksia on pihalla hyvin.

Intensiteetti 0,18/1

Piha on verrattain suuri, joten tarvittaessa kehitet-
tävää tilaa koulun piha-alueelta vielä löytyy. Toisaalta 
olemassa olevilla viheralueilla on myös tärkeä rooli pi-
han viihtyisyyden luomisessa.
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Ilmakuva koulupihasta vuodelta 2019. 
Lähde: Helsingin kaupungin karttapalvelu.

Liikunnalliset ominaisuudet 0,68/1

Pihan liikunnallisten ominaisuuksien pisteyttämistä 
vaikeutti arvion tekeminen suunnitelman perusteella. 
Toimintojen tai piha-alueiden esteettömyyden huomi-
oimista kontrasteilla ei voitu arvioida toimitetun suun-
nitelman perusteella. Kokonaisuutena piha vaikuttaa 
hyvin liikunnallisuutta tukevalta.

Muut ominaisuudet 0,87/1

Muiden ominaisuuksien osalta piha pärjäsi erinomai-
sesti. Ainostaan näköesteettömyyttä ja sosiaalista 
kontrollia voitaisiin parantaa. Pihalla on monia eri 
alueita ja puustoa. Piha sijoittuu liikerakennusten ja 
puiston läheisyyteen, joten epätoivottu iltakäyttö ja il-
kivalta saattavat muodostua ongelmiksi.
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11. Lauttasaaren yhteiskoulu 

Isokaari 19
Luokat 7–9
Oppilaita 600

+   Välineistö hyväkuntoista ja ikäsopivaa
−   Pihan tasoerot (esteettömyys), huonokun-

toiset istutukset (viihtyisyys)

Perustiedot

Lauttasaaren yhteiskoulu toimii 1968 valmistuneessa 
rakennuksessa, jonka piha-alueella sijaitsee koulun 
oma uimahalli. Yläkouluna pihalta puuttuvat kokonaan 
leikkivälineet. Pihalta löytyy koripallokenttä (5+5 pe-
laajalle), yhden korin koripallokenttä (3+3 pelaajalle), 
pöytätennispöydät sekä ulkokuntoiluvälineitä. 

Kartoitus 

Piha kartoitettiin 17.7.2020. Koulusta ei saatu opetta-
jaa haastateltavaksi tukemaan kartoitusta.

Tulokset 2,07/4

Pihan nykyinen varustelu ja käyttäjäpaikkojen määrä 
eivät kohtaa oppilasmäärän vaatimaa tarvetta.

Liikuntamahdollisuuksien sijainti 0,46/1

Pihalla ei ole leikkivälineitä, mikä yläasteen kohdalla on 
luonnollista. Peli- ja liikuntapaikka sijaitsevat koulun 
piha-alueella, mutta portaat, pihan tasoerot ja luiskat 
tekevät niiden saavuttamisesta ainakin esteettömyy-
den näkökulmasta haastavaa. 

Pihalla on tehty kunnostustöitä, joiden yhteydessä 
pyöräpaikkoja on uusittu. Kartoitusta tehdessä oli 
epäselvää, jäävätkö vanhat telineet pihalle. Osa pyörä-
säilytyksen paikoista sijaitsee suojaisalla sisäpihalla, 

mutta osa on myös katualueen vieressä. Pyöräpaikko-
ja on 113 kpl, mikä riittää noin 19 %:lle koulun oppilais-
ta.

Monikäyttöisyys 0,89/1

Pihan välineistö on hyväkuntoista ja ikäsopivaa. Se so-
pii myös hyvin sekä koulu- että välituntiliikuntaan.

Intensiteetti 0,19/1

Pihalla ei ole lainkaan staattista välineistöä. Pihan 
kokoon verrattuna käyttäjäpaikkoja on kohtuullisesti, 
mutta oppilasmäärään verrattuna heikosti. Pihan pie-
nestä koosta kertovat myös heikot pisteet käyttöpin-
ta-alaa ja vapaata liikkumistilaa tarkasteltaessa.

Liikunnalliset ominaisuudet 0,53/1

Pihan liikunnallisissa ominaisuuksissa näkyy esteet-
tömyyden vähäinen huomioiminen pihalla sekä liik-
kumiseen sopimattomat viheralueet. Piha-alueella 
on kuitenkin mahdollista liikkua apuvälineen kanssa 
esteettömästi ja osa toiminnoista on esteettömiä apu-
välineellä liikkuvalle. Pihan välineistö on pääasiassa 
hyväkuntoista, paljon myös uutta.
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Ilmakuva koulupihasta vuodelta 2019. 
Lähde: Helsingin kaupungin karttapalvelu.

Muut ominaisuudet 0,73/1

Pihan viheralueet kattavat lähinnä istutusaltaita, joi-
den kasvillisuus kaipaisi hoitoa. Osa pihan korkeuse-
roista on käsitelty esteettömyyden takia rampein, jot-
ka ovat kuitenkin melko jyrkkiä ja oletettavasti talvella 
liukkaita. Pihan pintamateriaalit ovat lähinnä kovia, 
joten esim. pallonpeluu aiheuttaa melua.



40 — Helsingin kaupunki

12. Minervaskolan 

Apollogatan 12
Luokat 1–6
Oppilaita 165

+   Piha melko uusi ja tila tehokkaassa käytössä
−   Oppilasmäärään suhteutettuna piha liian 

pieni, vaikka pihalla liikuntaan sopivaa 
välineistöä, ei niitä pystytä hyödyntämään 
liikunnan opetuksessa

Perustiedot

Minervaskolan toimii 1928 valmistuneessa rakennuk-
sessa. Piha-alueen peruskorjaus on valmistunut 2018. 
Pihalla on leikkivälineistön lisäksi pallokenttä pienillä 
irtomaaleilla, pieni koripallokenttä (5+5 pelaajaa), kak-
si palloseinää (joiden edessä tällä hetkellä jalkapallo-
maalit) sekä parkourkokonaisuus, johon kuuluu hämä-
häkkimäinen kiipeilyteline, vino kuutio, kaartuva puomi 
ja tasapainopallo. 

Kartoitus 

Piha kartoitettiin 29.9.2020. Koulusta saatiin erityis- ja 
luokanopettajanhaastattelu kartoituksen tueksi. 

Tulokset 2,10/4

Piha on melko äskettäin uusittu ja käytössä oleva 
tila on tehokkaassa käytössä, joten parannustoimien 
mahdollisuudet ovat vähäiset. Myöskään haastateltu 
opettaja ei nähnyt pihalla toimintojen jäsentely- tai li-
säämismahdollisuutta.

Liikuntamahdollisuuksien sijainti 0,47/1

Leikki- ja pelipaikka ovat pihalla koulupäivän aikana 
välittömästi oppilaiden käytettävissä. Liikuntapaikkaa 
ei koulun läheltä löydy. Lähellä on paljon puistoja esim. 
Töölönlahden puisto ja Sibeliuksen puisto. Liikunnan-
opettajan mukaan Väinämöisen puistossa sijaitseva 

tekonurmikenttä on ahkerassa käytössä. Kenttä on 
iso ja hyväkuntoinen ja sitä käyttävät myös muut oppi-
laitokset. Tilaa kuitenkin on tähän mennessä löytynyt 
hyvin. Muita käytössä olevia alueita ovat Hietaniemen-
ranta, jossa on frisbeen heittoa ja Eläintarhan urheilu-
puisto, jonne täytyy kulkea bussilla.

Pihan pyöräsäilytys on erinomaisessa kunnossa ja si-
jainniltaan ihanteellista. Paikkoja on 30 kpl ja ne riittä-
vät 18 %:lle koulun oppilaista. 

Monikäyttöisyys 0,76/1

Pihan välineistö soveltuu välituntikäyttöön kartoitus-
pisteiden mukaan erinomaisesti. Opettajan arvio täs-
tä oli tyydyttävästi. Koululiikuntaan soveltuisi osa väli-
neistä, mutta opettajan mukaan mitään koulun pihan 
aluetta ei pystytä hyödyntämään liikuntatunneilla, kos-
ka aina jokin ryhmä on silloin ulkoilemassa. Välineistä 
suurin osa sopii kaikille koulun ikäryhmille. Jotkut vä-
lineet, esim. hiekkalaatikko eivät luultavasti kiinnosta 
enää vanhempia lapsia.
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Ilmakuva koulupihasta vuodelta 2019. 
Lähde: Helsingin kaupungin karttapalvelu.

Intensiteetti 0,34/1

Pihan intensiteetti on hyvällä tasolla, kun katsotaan 
kaikkia käyttäjäpaikkoja verrattuna pihan kokoon. 
Tämä osoittaa, että pihan pinta-ala on otettu tehok-
kaasti käyttöön. Määrä on kohtuullinen myös oppilas-
määrään verrattuna. Heikoksi ja tyydyttäväksi pihan 
koko jää, kun sitä verrataan oppilasmäärään.

Liikunnalliset ominaisuudet 0,53/1

Pihalla ei ole liikuntatoimintojen lisäämis- tai jäsen-
telymahdollisuutta. Viheralueet kattavat vain puita ja 
pensaita, jotka eivät sovellu välitunti- tai koululiikunta-
käyttöön. Pihan esteettömyydessä olisi parantamisen 
varaa, esim. kontrastien osalta. Piha jakautuu kahteen 
osaan, ylä- ja alapihaan, jotka yhdistyvät portain ja 
luiskin. Luiska pihan osalta toiselle on melko jyrkkä, 
mutta tilanahtauden takia sen loiventaminen ei vaiku-
ta mahdolliselta.

Muut ominaisuudet 0,87/1

Muiden ominaisuuksien osalta piha on erinomainen. 
Pisteet jäivät saamatta vain siitä, että piha ei ole täysin 
näköesteetön ja iso osa pinnoista on kovia, joten kai-
kua pihalle varmasti muodostuu.
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13. Ressun peruskoulu

Lapinlahdenkatu 10
Luokat 1–9
Oppilaita 550

+   Tilaa parannuksille ja jäsentelylle, kadun-
varren puut

−   Yleinen viihtyisyys, liikuntaan sopimattomia 
pintamateriaaleja, suojattomuus, pieni piha

Perustiedot

Ressun peruskoulu toimii 1942 valmistuneessa raken-
nuksessa. Päärakennuksen lisäksi pihalla on varasto-
rakennus. Pihalta löytyy leikkivälineiden lisäksi tasa-
painoiluvälineitä (pallot 6 kpl ja pallopyramidit 2 kpl), 
monitoimiareena ja palloseinä.

Kartoitus 

Pihan kartoitus tehtiin 20.7.2020. Kartoituksen tueksi 
ei saatu opettajahaastattelua.

Tulokset 1,87/4

Piha ja sen välineistö on kulunutta, mutta jäsentelyl-
lä pihan liikunnallisia ominaisuuksia voitaisiin lisätä ja 
myös parantaa viihtyisyyttä. Pihaan on tehty tämän 
raportinteon yhteydessä ehdotus sen liikunnallisten 
arvojen kohentamiseksi.

Liikuntamahdollisuuksien sijainti 0,44/1

Leikki- ja pelipaikat sijaitsevat suoraan koulun pi-
ha-alueella. Varsinaista liikuntapaikkaa ei koulun 
alueella tai sen läheisyydessä ole. Lastenlehdonpuis-
tossa on pieni tekonurmikenttä. Isompi kenttä löytyy 
kauempaa, Väinämöisen puistosta. 

Pyöräsäilytyksen kunto- ja sijainti pihalla ovat hyvät, 
mutta paikkoja on vain 44 kpl, mikä riittää 8 %:lle kou-
lun oppilaista.

Monikäyttöisyys 0,69/1

Koulun välineistö on ikäsopivaa ja se soveltuu erin-
omaisesti välituntikäyttöön. Koululiikuntaan sopivia 
toimintoja pihalla on kuitenkin vähän.

Intensiteetti 0,21/1

Pihan kokoon nähden käyttäjäpaikkoja on tällä hetkel-
lä tyydyttävästi. Kaikki välineistö on sykettä nostavaa. 
Oppilasmäärään nähden käyttäjäpaikkoja on heikosti 
ja piha on myös liian pieni.

Liikunnalliset ominaisuudet 0,53/1

Alue on pääosin esteetön apuvälineellä liikkuvalle ja 
myös osa välineistä on saavutettavissa. Pihan vihera-
lueet eivät tarjoa mahdollisuuksia välitunti- tai koulu-
liikuntaan. Välineet ovat kuluneita, esim. karusellista 
puuttuu osia.
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Ilmakuva koulupihasta vuodelta 2019. 
Lähde: Helsingin kaupungin karttapalvelu.

Muut ominaisuudet 0,53/1 (ei huomioida yhteis-
pisteissä)

Pihan viheralueet muodostuvat lähinnä kadunvarren 
puista. Pihalla on myös viljelylaatikoita, mutta ne eivät 
vaikuttaneet olevan käytössä. Kartoitushetkellä pihal-
la oli roskaa ja pihakatoksessa töhryjä. Pihan pienil-
masto-olot eivät sen avoimuuden takia ole hyvät. Tämä 
yhdistettynä koviin pintoihin tekee alueesta kaikuisan. 
Piha ei ole näköesteetön tai sosiaalisen kontrollin alai-
nen (lähellä vain huoneistohotelli).
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14. Ruoholahden ala-asteen koulu 

Santakatu 6
Luokat 1–6
Oppilaita 328

+   Varsinaisen piha-alueen välineistö pää-
asiassa uutta ja liikunnallisuutta edistävää

−   Piha liian pieni oppilasmäärään nähden, aivan 
vieressä oleva kenttä heikossa kunnossa/
puutteellisesti varusteltu

Perustiedot

Ruoholahden ala-asteen koulu sijaitsee 1996 valmistu-
neessa rakennuksessa. Koulu oli mukana Liikuntaan 
aktivoivaa välineistöä kymmeneen koulunpihaan 
vuonna 2019  -hankkeessa. Leikkivälineiden lisäksi 
pihalla on monitoimiareena (miniareena pienillä maa-
leilla), koripallokori ilman kenttää ja boulderointiele-
mentti.

Kartoitus 

Piha kartoitettiin 20.7.2020. Kartoituksen tueksi ei 
saatu opettajahaastattelua.

Tulokset 2,09/4

Varsinaisen piha-alueen parantamismahdollisuudet 
alkavat tilanpuutteen takia olemaan hyvin rajalliset. 
Selkeä kohentamismahdollisuus löytyisi kuitenkin 
pyörätelineiden lisäämisestä, joita voisi sijoittaa myös 
kadun puolen sisäänkäyntien yhteyteen. 

Liikuntamahdollisuuksien sijainti 0,54/1

Leikki-, peli- ja liikuntapaikka sijaitsevat suoraan pi-
ha-alueella. Vain leikkialuevälineistö on kattavaa. Heti 
piha-alueen vieressä on asfalttikenttä, jonka kunnos-
tus kaupungin edustajan mukaan on talousarviossa 
ohjelmoitu vuosille 2022–2023. Muita liikunta-alueita 

tai ulkoilualueita/-reittejä ei koulun välittömässä lähei-
syydessä ole, mutta erityisen kaukana ne eivät sijaitse. 

Pihan pyöräpaikkojen kunto ja sijainti ovat erinomai-
set, mutta paikkoja on vain 7  kpl, mikä riittää noin 
2 %:lle koulun oppilaista.

Monikäyttöisyys 0,73/1

Koulun piha-alueen välineistö on ikäsopivaa ja se toi-
mii hyvin välituntikäytössä. Koululiikuntaan sopivia vä-
lineitä on kuitenkin niukasti. Oletettavasti oheisalueet, 
kuten viereinen kenttä, ovat välitunti- ja koululiikunnal-
le erittäin tärkeitä.

Intensiteetti 0,26/1

Käyttäjäpaikkoja on pihan kokoon nähden kohtuulli-
sesti. Oppilasmäärään suhteutettuna paikkoja on kui-
tenkin vähän ja piha on pieni.

Liikunnalliset ominaisuudet 0,56/1

Pihalla on hyvin rajallisesti vapaata tilaa jäljellä ja 
monet välineistä ovat uusia, joten liikuntatoimintojen 
jäsentely- ja lisäämismahdollisuudet ovat vähäisiä. Pi-
halla ei ole reunustavien puiden ja pensaiden lisäksi 
käytettävää viheraluetta. Esteettömyyttä ei ole huomi-
oitu kontrasteilla.



Helsingin kaupunki — 45

Ilmakuva koulupihasta vuodelta 2019. 
Lähde: Helsingin kaupungin karttapalvelu.

Muut ominaisuudet 0,73/1 (ei huomioida yhteis-
pisteissä)

Pihan sijainti on hyvin keskeinen, joten liikenteen melu 
kantautuu pihalle. Pihalla on myös kovien pintojen ta-
kia kaikuista. Piha-alue ei ole aidattu, mikä mahdollis-
taa läpikulun. Rakennuksen muodon takia piha ei ole 
näköesteetön. Pihalla oli kartoitushetkellä jonkin ver-
ran irtoroskaa.
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15. Snellmanin ala-asteen koulu

Punavuorenkatu 8–10
Luokat 1–6
Oppilaita 342

+   Välineistö uutta ja ikäsopivaa
−   Pieni piha on jo tehokkaassa käytössä (ohei-

salueet tärkeitä), esteettömyys (portaat 
leikkialueelle), pyöräsäilytys

Perustiedot

Snellmanin ala-asteen koulu sijaitsee 1921 valmistu-
neessa rakennuksessa. Samassa kiinteistössä toimii 
päiväkoti, joka jakaa myös koulun piha-alueen. Päivä-
kodin piha on erotettu päiväkodista aidoin ja portein, 
eikä sen aluetta ole huomioitu tässä kartoituksessa. 
Koulu oli mukana Liikuntaan aktivoivaa välineistöä 
kymmeneen koulunpihaan vuonna 2019 -hankkees-
sa. Leikkivälineiden lisäksi pihalla on boulderointiväli-
ne, pöytätennis ja miniareena. 

Kartoitus 

Kartotius tehtiin Liikuntaan aktivoivaa välineistöä 
kymmeneen koulunpihaan vuonna 2019  -hankkee-
seen liittyvien valokuvien pohjalta, sillä pääsy pi-
halle oli estetty. Kartoituksen tueksi saatiin koulun 
rehtorin haastattelu.

Tulokset 2,04/4

Varsinaisen piha-alueen parannusmahdollisuudet 
ovat olemattomat tilanpuutteen takia. Ainoa selkeä 
mahdollisuus tilan kasvattamiselle ja siten pihan tar-
joamien toimintojen parantamiselle olisi päiväkotitoi-
minnan siirtyminen pois alueelta.

Liikuntamahdollisuuksien sijainti 0,55/1

Leikki- ja pelipaikka sijaitsevat heti piha-alueella ja ne 
ovatkin haastattelun mukaan ahkerassa käytössä. Ti-
lanne on parantunut vuoden  2019 hankkeen myötä. 
Tilanahtauden takia varsinkin vanhemmat oppilaat 
käyttävät paljon Sepänpuiston kenttää. Sillä on kuiten-
kin paljon muitakin käyttäjiä ja alue on ruuhkainen. Si-
nebrychoffin puisto on niin välitunti- kuin koululiikun-
takäytössä. Haastattelussa tuli ilmi tarpeeksi lähellä 
olevan ulkoliikuntapaikan tarve. Tällä hetkellä lähin 
on Eiranrannassa, mutta se on liian kaukana muuhun 
kuin liikuntatunteihin. Koulu- ja välituntiliikunta on aina 
valvottua.

Pyöräsäilytyksen sijainti lukitulla sisäpihalla on ihan-
teellinen, mutta paikkoja on vain 13  kpl, mikä riittää 
noin 4 %:lle koulun oppilaista. 

Monikäyttöisyys 0,74/1

Pihan välineistö on ikäsopivaa ja se soveltuu erinomai-
sesti välituntikäyttöön. Koululiikuntaan sopivia välinei-
tä on vähän, mutta miniareena on etenkin nuorempien 
oppilaiden käytössä. Rehtorin mukaan piha toimii kou-
lu- ja välituntiliikuntakäytössä hyvin.



Helsingin kaupunki — 47

Ilmakuva koulupihasta vuodelta 2019. 
Lähde: Helsingin kaupungin karttapalvelu.

Intensiteetti 0,33/1

Pihalla on käyttäjäpaikkoja erinomaisesti suhteutet-
tuna pihan kokoon. Oppilasmäärään nähden niitä on 
kuitenkin liian vähän. Samoin piha on liian pieni koko 
oppilasmäärälle.

Liikunnalliset ominaisuudet 0,42/1

Pihan välineistö on erinomaisessa kunnossa: lähes 
kaikki on uusittu vuoden 2019 hankkeen puitteissa. Lii-
kunnallisten näkökulmien kohdalla pihan pisteet jäävät 
kuitenkin alhaisiksi: liikuntatoimintojen lisäämis- tai 
jäsentelymahdollisuuksia ei juurikaan ole, myöskään 
pihalta ei löydy liikuntaan hyödynnettäviä viheralueita. 
Esteettömyys on pihan toimintojen kannalta heikkoa, 
mikä johtuu haastavista tasoeroista (portaat leikki- ja 
pelialueelle).

Muut ominaisuudet 0,87/1 (ei huomioida yhteis-
pisteissä)

Muiden ominaisuuksien osalta piha sijoittui erinomai-
sesti. Pisteet jäivät saamatta vain monipuolisten vi-
heralueiden osalta ja rajoitteettomasta piha-alueesta 
(päiväkodin alue ei ole koulun käytettävissä).
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16. Sophie Mannerheimin koulu 

Sibeliuksenkatu 14
Luokat 1–9
Oppilaita 108
(omia oppilaita, kaiken kaikkiaan noin 140–150 oppi-
laista päivässä vaihdellen osastohoidossa olevien op-
pilaiden määrän mukaan.)

+   Tilaa parannuksille ja jäsentelylle, uusi väli-
neistö, hyvät oheisalueet

−   Pieni piha, jonka tila hyödynnetty melko 
heikosti, ei koululiikuntaan soveltuvaa väli-
neistöä

Perustiedot

2019 valmistuneessa rakennuksessa toimiva Sophie 
Mannerheimin koulu on sairaalakoulu. Aidattu piha 
jakautuu kahteen osaan, ns. yläpihaan ja alapihaan. 
Pihalla on leikkivälineistöä, pari tasapainoilupuomia 
ja ulkoluokkamahdollisuus. Ulkoluokan istuinkuutioita 
voi käyttää myös tasapainoiluun.

Kartoitus 

Piha kartoitettiin 30.9.2020. Kartoituksen tueksi saa-
tiin myös liikunnanopettajahaastattelu.

Tulokset 1,88/4

Parannettavaa pisteiden perusteella olisi etenkin lii-
kunnallisissa ominaisuuksissa ja monikäyttöisyydes-
sä. Myös sijainnin pisteet ovat heikot, mutta koulun 
liittyminen sairaalatoimintaan on sijainnin suhteen 
rajoittava. Haastatellun opettajan mukaan lähialueilta 
löytyy kuitenkin kaikki tarvittava. Pihaan on tehty tä-
män raportinteon yhteydessä ehdotus sen liikunnallis-
ten arvojen kohentamiseksi.

Liikuntamahdollisuuksien sijainti 0,37/1

Leikkipaikka sijaitsee pihalla ja on siten koko koulupäi-
vän tavoitettavissa. Peli- tai liikuntapaikkaa pihalla ei 
kuitenkaan ole. Piha toimii opettajan mukaan koulu- ja 
välituntiliikunnassa tyydyttävästi. Läheltä löytyy kui-
tenkin hyviä liikuntapaikkoja: Sibeliuksen puisto, Väi-
nämöisen kenttä ja koripallokenttä. Näiden kunto on 
hyvä ja varustelu vastaa tarpeita. 

Pyöräsäilytys on sijainnin ja kunnon osalta erinomais-
ta. Paikkoja on kuitenkin vain 15 kpl, mikä pienimmällä 
oppilasmäärällä riittää heistä noin 14 prosentille.

Monikäyttöisyys 0,67/1

Pihan välineistö on uutta ja siten erinomaisessa kun-
nossa. Se on myös ikäsopivaa ja välituntikäyttöön so-
veltuvaa. Koululiikuntaan sopivat toiminnot puuttuvat 
pihalta kokonaan. Haastatellun opettajan mukaan pi-
han soveltuvuus välitunti- ja koululiikuntakäyttöön on 
tyydyttävää.
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Ilmakuva koulupihasta vuodelta 2019. 
Lähde: Helsingin kaupungin karttapalvelu.

Intensiteetti 0,43/1

Pinta-alaan suhteutettuna käyttäjäpaikkoja on pihalla 
erinomaisesti. Myös oppilasmäärään nähden käyttä-
jäpaikkoja on kohtuullisesti (verrattuna koulun omien 
oppilaiden määrään). Pinta-alallisesti piha on kuiten-
kin pieni.

Liikunnalliset ominaisuudet 0,42/1

Pihan pinnat soveltuvat liikuntaan, vaikka asfalttia pi-
halla onkin melko paljon. Tämän johdosta piha-alue on 
myös esteetön apuvälineellä liikkuvalle, vaikka muu-
ten esteettömyys on heikosti huomioituna. Pihalla on 
myös liikuntatoimintojen lisäämis- ja jäsentelymahdol-
lisuuksia, vaikka tila onkin jo melko tehokkaassa käy-
tössä. Puutteistaan huolimatta piha kutsuu liikkumaan 
välitunnilla.

Muut ominaisuudet 0,73/1 (ei huomioida yhteis-
pisteissä)

Muiden ominaisuuksien osalta piha pärjäsi muita 
osa-alueita paremmin. Pihan viheralueita ei voinut kui-
tenkaan sanoa monipuolisiksi. Piha ei myöskään ole 
rakennuksien muodosta johtuen näköesteetön, eikä 

se ole sosiaalisen kontrollin alainen sairaala-alueel-
la ja rakennusten väliin osuvan sijoittumisensa takia. 
Viereinen tie aiheuttaa melua, vaikka sitä ja pihaa 
erottaakin korkea muuri.
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17. Suomenlinnan ala-asteen koulu 

Suomenlinna C 55
Luokat 1–6
Oppilaita 86

+   Tilaa parannuksille ja jäsentelylle, Suomenlin-
na-miljöö, vehreys

−   Yleinen kuluneisuus, liikuntavälineistön vä-
hyys, oheisalueiden puutteellinen varustelu

Perustiedot

Suomenlinnan saarilla toimiva Suomenlinnan ala-as-
teen koulu sijaitsee Isomustasaarella vuonna 1959 
valmistuneessa rakennuksessa. Koululla ei ole omaa 
virallista tonttia, mutta käyttöpiha on arvioitu käynnin 
perusteella. Leikkivälineiden lisäksi pihalla on koripal-
lokori ilman kenttää, palloseinä, tasapainoiluväline ja 
roikuntatangot. 

Kartoitus 

Piha kartoitettiin 8.7.2020 ja työn tueksi saatiin myös 
liikunnanopettajahaastattelu.

Tulokset 2,07/4

Osa-alueista heikoin oli pihan kohdalla sen liikunnal-
liset ominaisuudet. Etenkin välineiden kuluneisuus, 
liikuntavälineistön vähyys ja esteettömyyden heikko 
huomioiminen korostuivat osa-alueen osalta. Muuten 
pisteet olivat hyviä tai erinomaisia.

Liikuntamahdollisuuksien sijainti 0,62/1

Leikkipaikka on pihalla välittömästi käytettävissä. 
Samoin pienpeleille löytyy aluetta suoraan koulun pi-
halta. Hyvin lähellä on hiekkapintainen paraatikenttä, 
jossa on verkkojen osalta rikkinäiset jalkapallomaa-
lit. Kirkonpuistossa aletaan opettajan tiedon mukaan 
hippaa ja piilospelejä yms. juoksuleikkejä. Niin kutsu-

tussa Hämppispuistosta löytyy kiipeilytelineitä. Urhei-
lukentällä on juoksurata ja pituushyppypaikka. Urhei-
lukentälle on kuitenkin välituntikäyttöön nähden liikaa 
matkaa. Kaikkien kunto on opettajan arvion mukaan 
korkeintaan tyydyttävä. Tilannetta parantaisivat hä-
nen mukaansa esim. kehonpainoharjoittelun välinei-
den lisääminen, koripallokenttä (korit vastakkain) ja 
hiekkatekonurmikenttä jalkapallomaaleilla.

Monikäyttöisyys 0,70/1

Pihan välineistö on ikäsopivaa ja soveltuu erinomai-
sesti välituntikäyttöön. Varsinaista koululiikuntaan 
sopivaa välineistöä pihalla on heikosti, mutta haasta-
tellun opettajan mukaan piha toimii hyvin myös koulu-
liikunnassa.

Intensiteetti 0,31/1

Käyttäjäpaikkojen määrä on pihan pinta-alaan nähden 
vähäinen. Koululla ei ole virallista tonttia ja käytettävän 
alueen koko perustuu arvioon. Oppilasmäärään näh-
den käyttäjäpaikkoja on vain tyydyttävästi. Suomenlin-
nan ala-asteen koulun kohdalla on huomionarvoisaa 
erityisen suuri käytössä olevan tilan määrä oppilas-
määrän verrattuna, mikä eteläisen Helsingin kouluja 
tarkasteltaessa on selkeä poikkeus.
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Ilmakuva koulupihasta vuodelta 2019. 
Lähde: Helsingin kaupungin karttapalvelu.

Liikunnalliset ominaisuudet 0,43/1

Viheralueet soveltuvat välituntikäyttöön myös haasta-
tellun opettajan mielestä. Pihan pintamateriaalien ei 
katsottu olevan liikuntaan soveltuvia. Koululiikuntaan 
piha tarjoaa vain niukasti puitteita. Sama pätee sen 
välittömiin viheralueisiin. Esteettömyydestä piha ei 
saanut pisteitä: välineet ovat turvasoralla, kontraste-
ja ei ole ja piha-alueilla on paljon epätasaisuutta sekä 
kynnyksiä, jotka tekevät siitä apuvälineellä liikkuvalle 
haastavan. Pihan välineistö on kulunutta.

Muut ominaisuudet 0,87/1 (ei huomioida yhteis-
pisteissä)

Muiden ominaisuuksien osalta kehittämistä oli pihan 
viheralueiden kunnossa ja valaistuksen tarkoituk-
senmukaisuudessa. Viheralueiden kuntoa olisi melko 
vaivatonta saada parannettua hoitotoimilla. Valaistus 
kaipaisi suunnittelua kokonaisuutena. Tällä hetkellä 
erimallisia valaisimia on sijoitettuna sattumanvarai-
sesti ja osa piha-alueista vaikuttaisi silti jäävän valai-
sematta.
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18. Taivallahden peruskoulu 

Eteläinen Hesperiankatu 38
Luokat 1–9
Oppilaita 780

+   Tilaa parannuksille ja jäsentelylle, pyöräsäi-
lytys

−   Yleinen kuluneisuus, suojaton piha

Perustiedot

Taivallahden peruskoulu toimii kahdessa erillisessä 
rakennuksessa, jotka ovat valmistuneet vuosina 1955 
ja 1956. Piha-alue sijoittuu rinnetontille ja molemmilla 
rakennuksilla voi katsoa olevan omat pihansa. Pihalla 
on leikkivälineiden lisäksi kaksi koripallokoria ilman 
kenttää, palloseiniä 2 kpl, kuuden sulkapallokentän ra-
jat asfalttiin maalattuina (ei verkkoja), 6 kpl sählymaa-
leja, yhden korin koripallokentän yksinkertaistetut ra-
jat sekä dippitangot. 

Kartoitus 

Piha-alue kartoitettiin 20. ja 22.7.2020. Koulusta ei 
saatu opettajahaastattelua kartoituksen tueksi.

Tulokset 2,00/4

Monikäyttöisyys ja pihan muut ominaisuudet olivat 
sen heikoimpia puolia. Selkeästi vanhan ja kuluneen, 
osin myös rikkinäisen, välineistön korvaaminen olisi 
selkeä tapa kohentaa pihan liikunnallisia arvoja.

Liikuntamahdollisuuksien sijainti 0,58/1

Leikki- ja pelimahdollisuuksia on koulun pihalla, mutta 
liikuntapaikkaa sen välittömästä läheisyydestä ei löy-
dy. Läheltä löytyy kuitenkin erittäin hyvin ulkoilualuei-
ta/-reittejä ja myös muita liikunta-alueita.

Pyöräpaikat ovat kuluneita ja ne sijaitsevat hiukan 
erikoisesti nurmikolla (ovat osa piha-alueen aitaa). 86 
paikkaa riittää 11 %:lle koulun oppilaista.

Monikäyttöisyys 0,68/1

Suurin osa välineistöstä sopii kaikille koulun ikäryhmil-
le. Vain osa toiminnoista sopii koululiikuntaan ja kaikki 
ei oletettavasti toimi myöskään välituntiliikuntakäytös-
sä. Tällaisia toimintoja ovat esim. sulkapallo, joka vaatii 
erillisten verkkojen tuomista piha-alueelle.

Intensiteetti 0,27/1

Kaiken kaikkiaan käyttäjäpaikkojen määrä on tyydyt-
tävä, mutta lisäämismahdollisuus pinta-alan puolesta 
pihalla olisi. Sieltä löytyy jonkin verran myös staattis-
ta välineistöä, kuten hiekkalaatikko. Oppilasmäärään 
suhteutettuna käyttäjäpaikkojen määrä on melko vä-
häinen. Käyttöpinta-ala on tyydyttävällä tasolla.

Liikunnalliset ominaisuudet 0,47/1

Pihan välineistö on kulunutta, osin rikkinäistä. Liikun-
nallisten näkökulmien osalta pihan pintamateriaa-
lit eivät sovellu liikuntaan, eivätkä viheralueet tarjoa 
mahdollisuuksia koululiikuntaan. Pihan toiminnot eivät 
myöskään ole esteettömiä apuvälineellä kulkevalle ja 
kontrasteja ei ole piha-alueella käytetty.
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Ilmakuva koulupihasta vuodelta 2019. 
Lähde: Helsingin kaupungin karttapalvelu.

Muut ominaisuudet 0,47/1 (ei huomioida yhteis-
pisteissä)

Pihan keskeinen sijainti kannustaa alueen iltakäyt-
töön: pihalla oli kartoitushetkellä töhryjä ja irtoroskaa. 
Koripallon pelaaminen ilta-aikaan on kielletty. Pihan 
liikenneturvallisuutta ei voinut pitää moitteettomana, 
koska pihalla pysäköidään. Pihan pienilmasto-olosuh-
teilta piha on isoilta osin hyvin avoin ja paahteinen/
tuulinen. Kahteen osaan jakautuva piha ei ole näköes-
teetön. Vierestä kulkee paljon autoliikennettä ja läpi-
kulku pihan poikki on mahdollista.
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19. Töölön ala-asteen koulu 

Töölönkatu 41–45
Luokat 1–6
Oppilaita 433

+   Mahdollisuus parannuksille ja jäsentelylle
−   Erittäin pieni ja suojaton piha, ei pyöräsäily-

tystä, kuluneisuus, riippuvuus oheisalueista

Perustiedot

Töölön ala-asteen koulun päärakennus on valmistunut 
1905 ja lisärakennukset 1952. Pihalla on leikkivälinei-
den lisäksi pallokenttä yhdellä maalilla, koripallokenttä 
(5+5 pelaajaa) ilman rajoja, kaksi palloseinää ja pesä-
pallokenttä. Pihan koon ja eri toimintojen sijoittelun 
takia kaikkia pelejä ei voi harrastaa samanaikaisesti, 
esim. pesäpallokenttä vie melkein koko vapaan tilan. 

Kartoitus 

Piha kartoitettiin 20.7.2020 ja kartoituksen tueksi saa-
tiin liikunnanopettajan haastattelu.

Tulokset 1,96/4

Pihan välineistö ja yleiset puitteet ovat melko kuluneet, 
joten niitä uusimalla tilanne voisi jonkin verran kohen-
tua. Tilaa on kuitenkin rajallisesti ja haastatellun opet-
tajan mielestä suurin apu olisi, jos lähin puistoalue 
(Topeliuksen puisto) ja sen hiekkakenttä kunnostet-
taisiin). Puistoa käytetään myös pitkien ulkovälituntien 
viettämiseen. Kenttä on huonossa kunnossa, mutta 
sitä käytetään paljon etenkin välituntiliikuntaan.

Liikuntamahdollisuuksien sijainti 0,48/1

Leikki- ja pelipaikat löytyvät heti koulun piha-alueelta. 
Urheilupaikkaa ei koulun välittömässä läheisyydessä 
ole. Opettajan mukaan useimmat ulkoliikuntatunnit 

pidetään muualla. Näitä paikkoja ovat Eläintarhan ur-
heilukenttä, Väinämöisen kenttä, Töölön pallokenttä ja 
puistokentät, esim. Topeliuksen puisto, Kirjailijanpuis-
to, Linnakoskenpuisto sekä Taivallahden leikkipuisto. 
Eläintarhan ulkoilualueella harrastetaan mm. suunnis-
tusta. Joskus hiihdetään talviliikuntapäivinä Laaksos-
sa ja Keskuspuistossa. Lähialueet vastaavat tarpeita, 
mutta eri kentillä on paljon käyttäjiä, jolloin saatetaan 
joutua siirtymään muualle. Yleensä löytyy kuitenkin 
joku vapaa paikka, mutta siirtymisiin kuluva aika on 
ongelma. 

Pihalla ei ole ollenkaan pyöräsäilytysmahdollisuutta.

Monikäyttöisyys 0,70/1

Pihan välineistö on ikäsopivaa ja se soveltuu suurim-
maksi osaksi hyvin välituntikäyttöön. Koululiikuntaan 
soveltuvia toimintoja on huomattavasti vähemmän. Pi-
halla liukumäki olisi opettajan mukaan erittäin toivottu 
lisäys. Hänen mukaansa piha toimii koulu- ja välitunti-
liikunnassa tyydyttävästi.
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Ilmakuva koulupihasta vuodelta 2019. 
Lähde: Helsingin kaupungin karttapalvelu.

Intensiteetti 0,34/1/1

Kaikkia pihan käyttäjäpaikkoja tarkasteltaessa suh-
teessa pihan kokoon, on niiden määrä erinomaisella 
tasolla. Tämä kertoo siitä, että piha on jo nykyisellään 
tehokkaassa käytössä. Pihan kokoa ja käyttäjäpaik-
kojen määrää verrattaessa oppilasmäärään, saadaan 
heikko tulos: tilaa ei ole riittävästi ja haastatellun 
opettajan mukaan sekä Topeliuksen että Linnakosken 
puistoja käytetäänkin välituntialueina, mutta aina val-
votusti.

Liikunnalliset ominaisuudet 0,44/1

Pihan välineistö on melko kulunutta. Liikunnallisia nä-
kökulmia katsottaessa pisteitä tuli liikuntatoimintojen 
lisäämis- ja jäsentelymahdollisuuksista. Piha tarjoaa 
myös koululiikunnalle puitteita. Toiminnot (ainakin osa) 
ja piha-alue ovat esteettömiä apuvälineellä kulkevalle.

Muut ominaisuudet 0,53/1 (ei huomioida yhteis-
pisteissä)

Viheralueita ei juurikaan pihalla ole ja mitä sieltä löy-
tyy, on melko kituliasta tai muuten heikossa kunnos-
sa. Piha on pienilmastoltaan suojaton. Valaistus vai-
kutti vähäiseltä, mutta kartoitus tehtiin päiväsaikaan. 
Lähes kokonaan asfalttipintainen piha on kaikuisa ja 
vieressä kulkeva vilkas autotie aiheuttaa myös melua. 
Kartoitushetkellä pihalta löytyi töhryjä ja roskia.
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20. Vattuniemen ala-asteen koulu

Vattuniemenkuja 4
Luokat 1–6
Oppilaita 330

+   Uusi välineistö
−   Ei koululiikuntaan soveltuvaa välineistöä, uu-

tuudesta huolimatta vastaa heikosti tarpeita 
(vanhempien lasten huomioiminen), viihtyi-
syys

Perustiedot

Vattuniemen ala-asteen koulu toimii uudessa, vuonna 
2019 valmistuneessa rakennuksessa. Myös piha-alue 
on kokonaan uusi. Samassa rakennuksessa toimii päi-
väkoti, jolle on varattuna oma aidattu alue pihalla. Ole-
tettavasti myös pienemmät koululaiset käyttävät tätä 
pihan osaa. Leikkivälineiden lisäksi pihalla on pieni 
monitoimiareena, betonisessa muurissa oleva kiipei-
lyseinä ja kolmen tangon roikuntakokonaisuus. 

Kartoitus 

Piha kartoitettiin 17.7.2020 ja työn tueksi saatiin myös 
liikunnanopettajan haastattelu.

Tulokset 1,86/4

Uudeksi pihaksi pisteet jäivät huomiota herättävän 
alhaisiksi. Koska kyseessä on uusi koulu ja piha, mer-
kittäviä parannuksia ei luultavasti ole tulossa, vaikka 
osittain sellaisille voisi tämän kartoituksen tuloksen ja 
haastatellun opettajan mukaan olla tarvettakin. Hän 
näkee, että pihalla olisi mahdollista jäsennellä ja lisätä 
liikuntamahdollisuuksia. Etenkin isommille lapsille so-
pivat korit ja maalit ovat toivottuja.

Liikuntamahdollisuuksien sijainti 0,44/1

Leikki- ja pelipaikat sijaitsevat heti piha-alueella, mut-
ta liikuntapaikkaa joutuu hakemaan kauempaa. Muita 
ulkoalueita tai -reittejä ei ole aivan lähellä ja liikun-
ta-alueille on matkaa. Haastatellun opettajan mukaan 
Aimo Tukiaisen puiston isohko hiekkakenttä, jossa 
on pari maalia, on ainoa kenttä, jota voidaan käyttää 
koululiikuntaan. Siihen se soveltuu kuitenkin huonosti 
kuntonsa takia. Aimo Tukiaisen puistoa parantamalla 
ja monipuolistamalla tilanne paranisi (myös talvikäy-
tön parantaminen, esim. luistelukentän jäädyttämi-
nen). Välituntialueina käytetään kaikkia mahdollisia 
pieniäkin puistoalueita.

Pihalta löytyy 96  pyöräpaikkaa, mikä riittää 29  %:lle 
koulun oppilaista.

Monikäyttöisyys 0,63/1

Pihan välineistö on suurimmaksi osaksi ikäsopivaa 
ja se soveltuu erinomaisesti välituntikäyttöön. Kou-
luliikuntaan soveltuvaa välineistöä ei kuitenkaan ole 
ollenkaan. Opettajahaastattelun mukaan piha toimii 
huonosti niin välitunti- kuin koululiikunnassakin. Pihaa 
ei hänen mukaansa voida hyödyntää koululiikuntakäyt-
töön.
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Ilmakuva koulupihasta vuodelta 2019. 
Lähde: Helsingin kaupungin karttapalvelu.

Intensiteetti 0,32/1

Vattuniemen ala-asteen koululla kaikkien pihan käyttä-
jäpaikkojen määrä on sen kokoon verrattuna kohtuul-
linen. Oppilasmäärään verrattuna tulos jää välttäväksi 
ja samoin käy pihan käyttöpinta-alaa tarkasteltaessa. 
Vapaata tilaa on vähän.

Liikunnalliset ominaisuudet 0,47/1

Pihan välineistö on uutta ja hyväkuntoista ja sen oles-
kelualueet tukevat liikuntamahdollisuuksia. Pihan pin-
tamateriaalit ovat liikuntaan soveltuvia ja tarpeeksi 
tasaisia, jotta esteettömyys piha-alueella sekä osassa 
toiminnoista toteutuu. Pihalla on toimintojen lisäämis-
mahdollisuus, mutta vaikuttaa siltä, että huolto- ja/tai 
pelastustie vie pihasta paljon tilaa.

Muut ominaisuudet 0,87/1 (ei huomioida yhteis-
pisteissä)

Pihan puut ovat nyt pieniä ja pienilmasto ei tällä het-
kellä ole ihanteellinen, mutta puiden kasvaessa tilanne 
tulee olemaan hyvä. Piha ei ole meluton: kovat pinnat 
aiheuttavat kaikua, jota kasvillisuuden pieni koko ko-
rostaa. Vierestä kulkee myös autotie, jolle johtaa port-
ti suoraan pihalta. Itse piha on siis liikenneturvallinen, 
mutta tämä kulkuväylä on riskialtis. Portissa on varoi-
tuskyltit muistuttamaan autoista.
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21. Zacharias Topeliusskolan 

Stenbäcksgatan 14
Luokat 0–9
Oppilaita 183

+   Liikuntakäyttöön soveltuvia viheralueita, 
vehreys, paljon välineitä

−   Osa välineistöstä huonokuntoista ja jäsentely 
heikkoa, melko vähän välituntiliikuntaan 
soveltuvaa välineistöä kentän lisäksi

Perustiedot

Zacharia Topeliusskolan toimii 1933 valmistuneessa 
rakennuksessa. Välituntipihan puolella on myös pie-
ni varastorakennus. Lisäksi toisella puolella on auto- 
ja jätekatos. Koulu oli mukana Liikuntaan aktivoi-
vaa välineistöä kymmeneen koulunpihaan vuonna 
2019  -hankkeessa. Leikkivälineiden lisäksi pihalla on 
kiipeilyseinä, kivituhkapintainen pallokenttä, pallosei-
nä sekä neljä ulkokuntoiluvälinettä. 

Kartoitus 

Pihan kartoitus tehtiin 20.7.2020. Selvitystyön tueksi 
ei saatu opettajahaastattelua.

Tulokset 2,28/4

Pihan parannuskohtia voisivat olla jäsennellympi vä-
lineiden sijoittelu sekä vanhimpien välineiden pois-
taminen. Välineitä on paljon, mutta ne ovat kaikki eri 
aikakausilta ja eri sarjojen tuotteita, mikä saa kokonai-
suuden tuntumaan suunnittelemattomalta. Välineitä 
on sijoitettu sinne, missä tilaa on sattunut olemaan.

Liikuntamahdollisuuksien sijainti 0,68/1

Leikki-, peli- ja liikuntapaikka löytyvät kaikki jonkinlai-
sessa laajuudessa pihalta. Muihin ulkoalueisiin/-reit-
teihin nähden sijainti on ihanteellinen. Lähimmät puis-
tot ovat Kirjailijanpuisto ja Sibeliuksen puisto. Muita 

liikunta-alueita ei aivan koulun välittömässä läheisyy-
dessä ole.

Pihan pyörätelineistä osa oli ilmeisesti parannustöi-
den takia vielä syrjässä ja oletettavasti huonokuntoi-
simmat poistuisivat pihalta, joten niitä ei huomioitu 
laskettavassa määrässä. Kaiken kaikkiaan ympäri pi-
haa oli 46  paikkaa, jotka riittävät 25 %:lle koulun op-
pilaista.

Monikäyttöisyys 0,72/1

Zacharias Topeliusskolanin ikäjakauma on laaja: esi-
opetuksen 0-luokasta 9-luokkaan saakka. Kouluikäisil-
le välineistö sopii suurimmaksi osaksi hyvin ja ne ovat 
välituntikäyttöön erittäin hyvin soveltuvia. Koululiikun-
taan sopivia välineitä ja toimintoja on vähemmän.

Intensiteetti 0,38/1

Käyttäjäpaikkoja on pihan kokoon nähden vähän. Ete-
läisen Helsingin kouluja tarkasteltaessa koululla on 
poikkeuksellisen paljon käytettävää viheraluetta, joka 
varmasti osaltaan korvaa puuttuvia käyttäjäpaikkoja. 
Pihan käyttöpinta-ala onkin erinomainen oppilasmää-
rään suhteutettuna ja jopa vapaata tilaa on välttäväs-
ti. Käyttäjäpaikkoja on myös oppilasmäärään nähden 
erinomaisesti.
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Ilmakuva koulupihasta vuodelta 2019. 
Lähde: Helsingin kaupungin karttapalvelu.

Liikunnalliset ominaisuudet 0,49/1

Pihan välineistö on hyvin eri ikäistä ja kunto vaihtele-
vaa. Suurimmaksi puutteeksi nousee pihan liikunnal-
lisista ominaisuuksista sen heikko esteettömyyden 
huomioiminen: pintamateriaalit ovat apuvälineellä 
liikkuvalle haastavia, turva-alustat ovat sitomattomia 
materiaaleja ja pihalla on luontaisesti runsaasti mä-
kiä ja rakennukseen johtaa portaat. Kontrasteja ei ole 
käytetty.

Muut ominaisuudet 0,73/1 (ei huomioida yhteis-
pisteissä)

Kartoitushetkellä pihalla oli hiukan irtoroskaa ja ilki-
vallan jälkiä. Välineiden vauriot voivat toki joltain osin 
johtua myös käytön aiheuttamasta luontaisesta kulu-
misesta. Etenkin hiekkakenttä vaikuttaa heikosti va-
laistulta. Varsinaista kenttään kohdistuvaa valaistusta 
ei ole. Pihalle kuuluu useammalta sivulta liikenteen 
melua. Kesällä tilannetta helpottaa isojen puiden tuo-
ma suoja, mutta talvella tilanne on luonnollisesti hei-
kompi.
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Ideasuunnitelmat

Kolme koulupihaa, joissa liikunnallisuuden taso oli 
heikkoa, valittiin ideasuunnitelmien kohteiksi. Kehi-
tettäväksi valittiin pihat, joiden liikunnallisia olosuh-
teita oli välineiden lisäämisellä mahdollista selvästi 
parantaa. Huonoimmat olosuhteet omaavia pihoja ei 
valittu, jos niiden piha oli uusi tai juuri uudistettu tai 
pihan kunnostus oli juuri suunnitteilla. Kohteiden va-
lintaan vaikutti myös niiden yleisilmeen ja viihtyisyyden 
parantamisen mahdollisuus. Katajanokan ala-asteen 
koulun, Ressun peruskoulun ja Sophie Mannerheimin 
koulun pihoille tehtiin piirustukset välineiden sijoitte-
lusta pihalle.

Oppilaiden välituntiliikunta lisääntyi 
selvästi kouluissa, joiden piha-alue 
oli kunnostettu. Kunnostaminen 
lisäsi merkittävästi myös lasten 
vapaa-ajan liikuntaa koulupihalla. 
Lisäksi koululaisten keskittyminen 
ja jaksaminen oppitunneilla parani, 
pihaa käytettiin oppimisympäristönä ja 
välituntien häiriökäyttäytymnen väheni.
Nuori Suomi ry; Koulupihat lähiliikuntapaikkoina, 
Suunnitteluopas 2006, s. 5.

Katajanokan ala-asteen koulun pihan 
ideasuunnitelma

Koulussa on 201 oppilasta 1–6-luokka-asteilla. Pihan 
parannuksen kustannusarvio on noin 77 000 €.

Pihalla on nykyisin kiipeilyteline, asfalttikuvioita ja roi-
kuntatangot. Haastattelussa toivotiin pihalle pyörä-
paikkoja ja koululiikuntaan sopivaa välineistöä. 

Kartoituksen ja haastattelun perusteella on esitety pi-
halle seuraavia toimenpiteitä:

•   Vanhat leikkivälineet poistetaan ja pinnoitteet 
uusitaan, seinustojen nurmikaistat kivetään

•   Uusi street workout -kuntoiluteline
•   Uusia tasapainovälineitä
•   Uusi karuselli
•   Uusi kiipeilyteline
•   Uusi palloseinä palloilua varten
•   Uusi maalattu 25 m juoksusuora, kolme rataa
•   Liikuntaan aktivoivia asfalttimaalauksia
•   Oleva puusto ja istuinryhmät säilytetään ja 

puiden kasvuoloja parannetaan esim. juuristori-
tilöillä
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Ilmakuva Katajanokan ala-asteen koulun pihan nykytilasta vuodelta 2019 1:500. 
Lähde: Helsingin kaupungin karttapalvelu.



62 — Helsingin kaupunki

Ressun peruskoulun pihan 
ideasuunnitelma

Koulussa on 550 oppilasta 1–9-luokka-asteilla. Pihan 
parannuksen kustannusarvio on 210 000 €.

Pihalla on nykyisin leikkivälineiden lisäksi tasapainoi-
luvälineitä (pallot 6 kpl ja pallopyramidit 2kpl), moni-
toimiareena ja palloseinä. Kartoituksen perusteella 
pihalle kaivataan lisää pyöräpaikkoja, koululiikuntaan 
soveltuvaa välineistöä, esteettömiä välineitä ja vihera-
lueita. Myös nykyisten välineiden kunnossa oli paran-
tamisen varaa ja pihan kaikuisuutta tulisi vähentää. 

Pihalle ehdotetaan seuraavia toimenpiteitä:
•   Vanhat leikkivälineet kunnostetaan
•   Viljelylaatikot kunnostetaan ja sijoitetaan uudel-

leen
•   Eteläreunalle rakennetaan istutusalue, jonne 

johdetaan pihan hulevesiä. 
•   Oleva puusto ja säilytetään  ja pihan pohjoisnur-

kalle istutetaan uusi puu
•   Keltainen pyöreä toimintojen alue välineineen  

otetaan osaksi suurempaa toimintojen aluetta 
ja valasimet sijoitetaan uusien pihajärjestelyjen 
mukaisesti

•   Uusia pyörätelineitä sijoitetaan pihalle
•   Uusi kiipeily- ja tasapainoiluvälineiden alue
•   Uudet neljä keinua, joista kaksi pesäkeinuja
•   Uusi koripalloteline monitoimiareenan aitaan
•   Nojailukaiteet siirretään
•   Uusi park our -rata
•   Uusi maalattu 25 m juoksusuora neljällä radalla
•   Liikuntaan aktivoivia asfalttimaalauksia
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Koulupihan kehittämisellä kyetään 
merkittävästi lisäämään organisoitujen 
pelien määrää, vähentämään 
passiivista ja väkivaltaista 
käyttäytymistä sekä pihan rakenteisiin 
kohdistuvaa ilkivaltaa. 
Reitti, Mikko: Koulupiha liikuntaympäristönä teoksessa 
Koulupihan mahdollisuudet -opas, MLL, s. 35.
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Ilmakuva Ressun peruskoulun pihan nykytilasta vuodelta 2019 1:500. 
Lähde: Helsingin kaupungin karttapalvelu.



64 — Helsingin kaupunki

Sophie Mannerheimin koulun pihan 
ideasuunnitelma

Pääkoulussa on 108 oppilasta 1–9-luokka-asteilla. Op-
pilaita on kaiken kaikkiaan 140–150 riippuen osasto-
hoidossa olevien lasten määrästä. Pihan parannuksen 
kustannusarvio on 50 000 €. 

Aidattu piha jakautuu yläpihaan ja alapihaan. Pihalla 
on kiipeilyteline, pesäkeinu, kaksi tasapainoilupuomia 
ja ulkoluokkamahdollisuus. Ulkoluokan istuinkuutioita 
voi käyttää myös tasapainoiluun. Koulurakennus on 
valmistunut 2019. Pihan välineistöä on mahdollista 
lisätä ja huomioida etenkin koululiikunnan tarpeet pi-
halla. 

Pihalle ehdotetaan seuraavia toimenpiteitä:
•   Tasapainopuomit ja istuinkuutiot säilytetään
•   Kiipeilyteline säilytetään
•   Pesäkeinu siirretään pihan takaosaan
•   Pesäkeinun nykyiselle paikalle asennetaan pieni 

pelikenttä ja trampoliinit
•   Isutusaluetta pienennetään ja sen edustalle 

pystytetään kuntoilurata
•   Yläpihalle asennetaan leuanvetopuomit
•   Asfalttiin tehdään liikkumaan aktivoivia maala-

uksia
•   Pyörätelineitä lisätään koulurakennuksen sei-
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Ilmakuva Sophie Mannerheimin koulun pihan nykytilasta 1:500 vuodelta 2020 osoitteessa Sibeliuksenkatu 14. 
Lähde: Helsingin kaupungin karttapalvelu.
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Lapsi oppii liikkumalla
Liikkeen tuottaminen – Oman kehon liikkeellä on lapselle itseisarvoa.

Minäkuvan kehittäminen – Lapsi oppii tuntemaan oman kehonsa ja 
muodostaa itsestään kuvan.

Sosiaalinen tehtävä – Lapsi leikkii yhdessä muiden kanssa ja pelaa muita 
vastaan. Hän vie oman tahtonsa läpi, sopii ja antaa periksi.

Ilmaisun kehittäminen – Liikkeillä lapsi ilmaisee itseään, työstää tunteitaan ja 
tuntemuksiaan.

Tunteiden kokeminen – Liikkuessaan lapsi kokee erilaisia tunteita, kuten 
mielihyvää, iloa, jännitystä ja myös pettymyksiä.

Tilan ja välineiden hallinta – Lapsi oppii tuntemaan kolmiulotteisen 
ympäristönsä, käsittelee esineitä ja laitteita sekä niiden ominaisuuksia.

Vertailun oppiminen – Lapsi vertaa itseään muihin, ottaa mittaa muista ja 
kilpailee muiden kanssa. Hän oppii käsittelemään voittamista ja kestämään 
häviämistä.

Sopeutuminen – Lapsi sietää rasituksia, oppii tuntemaan fyysiset rajansa ja 
nostamaan suoritustasoaan.

Nuori Suomi ry; Koulupihojen liikuntaolosuhteet, valtakunnallinen tutkimus 2003, s. 6. Lasten liikkumisen funktiot 
(Muokattu teoksesta Zimmer, R. 2001).
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Liitteet
Koulujen toimenpidetarpeet taulukkona

KKoouulluuppiihhoojjeenn  ttooiimmeennppiiddeettaarrvvee
KKoouulluuppiihhaatt,,  jjoottkkaa  ttaarrvviittsseevvaatt  llaaaajjoojjaa  ppaarraannnnuukkssiiaa
Nro Koulu Toimipiste Perustelut
1 Drumsö lågstadieskola - Pihalla tarve käyttää tila paremmin hyödyksi ja 

tehdä siitä viihtyisämpi/paremmin toimiva
2 Grundskolan Norsen Cygnaeus enheten Parannettavaa joka osa-alueella, menossa 

peruskorjaukseen
8 Katajanokan ala-asteen koulu 

-

Yksipuolinen ja kulunut varustelu, 
huonokuntoiset pintamateriaalit, erittäin pieni 

piha
13 Ressun peruskoulu - Parannettavaa lähes joka osa-alueella
18 Taivallahden peruskoulu 

-
Pihalla näennäisesti melko paljon kaikkea, mutta 

piha ja sen välineistö kulunutta
KKoouulluuppiihhaatt,,  jjoottkkaa  ttaarrvviittsseevvaatt  vväähhääiissiiää  ppaarraannnnuukkssiiaa
Nro Koulu Toimipiste Perustelut
4 Grundskolan Norsen Norsen enheten Viihtyisyys, pyöräpaikat
11 Lauttasaaren yhteiskoulu - Viihtyisyys
16 Sophie Mannerheimin koulu Pääkoulu Jäsentely, lisätoiminnot
KKoouulluuppiihhaatt,,  jjoottkkaa  hhyyööttyyiissiivväätt  eenniitteenn  oohheeiissaalluueeiiddeenn  ppaarraannnnuukkssiissttaa
Nro Koulu Toimipiste Perustelut
3 Grundskolan Norsen Kronohagen enheten Laajasti uusittu piha, ei  merkittäviä 

parannusmahdollisuuksia
7 Kaisaniemen ala-asteen koulu - Pihaa uudistettu äskettäin, mutta liian pieni
14 Ruoholahden ala-asteen koulu - Pihaa uudistettu äskettäin, mutta liian pieni
15 Snellmanin ala-asteen koulu - Pihaa uudistettu äskettäin, mutta liian pieni
17 Suomenlinnan ala-asteen koulu Suomenlinnan ala-aste Varsinainen piha kulunut, mutta viihtyisä, 

liikuntamahdollisuuksien kunto heikko
19 Töölön ala-asteen koulu - Pieni piha jo melko tehokkaassa käytössä
20 Vattuniemen ala-asteen koulu 

-
Uusi piha, tila tehokkaassa käytössä, mutta ei 

vastaa etenkään koululiikunnan tarpeita
Koulupihat, jotka eivät tarvitse välittömiä parannuksia
Nro Koulu Toimipiste Perustelut
5 Helsingin Normaalilyseo

-
Juuri tehty parannuksia, pihalla ei vanhemmille 

oppilaille mitään (tarve?)
6 Jätkäsaaren peruskoulu

-
Uusi koulu ja piha-alue (jo nyt erinomaiset 

oheisalueet)
9 Kruunuhaan yläasteen koulu - Nyt peruskorjauksessa
10 Lauttasaaren ala-asteen koulu - Nyt peruskorjauksessa
12 Minervaskolan - Uusi, tehokkaassa käytössä oleva piha
21 Zacharias Topeliusskolan - Juuri tehty parannuksia
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Koulupihojen 
kartoituslomakkeet

Drumsö lågstadieskolanin kartoituslomake 

Käytetyt värit: Automaattinen täydennys Vertailuarvo Pisteytys Rivierottelu Kirjausruutu

Pisteet yhteensä (max 58) 27.17 1.97
Sijainti (max 15) 9.52 0.63
Koulupäivään 3.67
Muihin ulkoalueisiin 2.00
Tukevat järjestelyt 3.85
Monikäyttöisyys (max 9) 5.90 0.66

Kaikille koulun ikäryhmille 2.79
Soveltuu koululiikuntaan 0.21
Soveltuu välituntiliikuntaan 2.90
Intensiteetti (max 15) 4.25 0.28
Käyttäjäpaikat/pinta-ala 1.33
Käyttäjäpaikat/oppilas 1.67
Pinta-ala/oppilas 1.25
Liikun. omin. (max 19) 7.50 0.39
Muut omin. (max 15) 10.00 0.67 Tätä ei huomioida pisteissä!

Päivämäärä ja aika:
Tekijät: 
Koulun nimi:
Koulun osoite: 
Koulun rakennusvuosi:
Peruskorjausvuosi:
Tontin pinta-ala (m²):
Oppilasmäärä:
Oppilaiden ikähaitari:
Muuta huomioitavaa:

Sijainti suhteessa koulupäivään Kirjaus Huomiot
Leikkipaikka heti saavutettavissa välitunnilla 5
Pelipaikka heti saavutettavissa välitunnilla 5
Liikuntapaikka heti saavutettavissa välitunnilla 1
Yhteensä (max. 5) 3.666667

Sijainti suhteessa muihin ulkoalueisiin Kirjaus Huomiot
Piha sijaitsee muun ulkoilualueen/-reitin lähellä 1
Piha sijaitsee muun liikunta-alueen lähellä 3
Yhteensä (max. 5) 2

Muut liikkumista tukevat järjestelyt Kirjaus Huomiot
Pyöräsäilytyksen kunto 4
Pyöräsäilytyksen sijainti 4
Pyöräpaikkojen lukumäärä yhteensä 262
Pyöräpaikkojen määrä / oppilasmäärä 3.852941
Kypärän säilytysmahdollisuus 1
Skuutin/skeittilaudan säilytysmahdollisuus 1

Yhteensä Yhteensä (max. 5, jos jokaiselle oppilaalle pp) 3.852941

Leikki-, peli ja 
liikuntapaikkojen 
varusteet Väline

Käyttäjä-
paikkoja/lkm

Välineen 
kunto

Kaikille 
koulun 
ikäryhmille

Soveltuu 
koululiikunta-
käyttöön

Soveltuu 
välitunti-
käyttöön

Esteettömät 
käyttäjä-
paikat/lkm

Välineiden 
lkm

Keinu 8 3 1 0 1 0 2
Huomiot

Pesäkeinu
Huomiot

Jousikeinu 2 3 1 0 1 0 2
Huomiot

Keinulauta tms. 4 3 1 0 1 0 2
Huomiot

Kiipeilyteline 3 2 1 0 1 0 1
Huomiot

Liukumäki/Rinneliuku 3 2 0 0 1 0 1
Huomiot

Hiekkalaatikko 10 2 1 0 1 10 1
Huomiot

Leikkimökki 3 2 1 0 1 0 1
Huomiot

Asfalttikuviot 40 2 1 0 1 20 12
Huomiot

Keinulautamainen väline 2 2 1 0 1 0 1
Huomiot

Monitoimikenttä 8 2 1 1 1 8 1
Huomiot

Palloseinä 2 3 1 1 1 2 1
Huomiot

Ulkokuntoiluvälineet 7 2 1 0 1 0 3
Huomiot

Yhteensä 95 30 11 2 13 40 29
Pisteet jaettuna välineiden määrällä 2.5 0.93 0.07 0.97

Nämä täydennetään toimistolla, ei vaadi maastossa merkitsemistä. Pihan käyttöpinta-ala ei sisällä rakennusta tai pysäköintiä yms. Muut alueet max 100 m päässä
Pihan käyttöpinta-ala (m²) 4600
Vapaan liikkumistilan pinta-ala (m²) 1945
Muut kaikkien välituntikäytössä olevat alueet  (m²)
Muut koululiikunnan käytössä olevat alueet  (m²)
Oppilasmäärä (kpl) 340

Käyttäjäpaikkojen määrä / piha lukumäärä lkm/m² Pisteet
Sykettä nostavien määrä (pelikenttä tms.) 79 0.0172 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 1
Staattisten välineiden määrä (hiekkis tms.) 13 0.0028 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 1
Kaikki käyttäjäpaikat yhteensä 95 0.0207 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 2

1.333333
Käyttäjäpaikkojen määrä / oppilas lukumäärä lkm/opp Pisteet

Sykettä nostavien määrä (pelikenttä tms.) 79 0.2324 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 2
Staattisten välineiden määrä (hiekkis tms.) 13 0.0382 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 1
Kaikki käyttäjäpaikat yhteensä 95 0.2794 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 2

1.666667
Pinta-alat/oppilas Pisteet

Pihan käyttöpinta-ala / oppilas 13.52941 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2 3
Vapaa liikkumistila / oppilas 5.720588 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2 2
Pihan käyttöpinta-ala + muut välituntialueet/oppilas 13.52941 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2
Pihan käyttöpinta-ala + muut koululiikunta-alueet/oppilas 13.52941 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2

1.25

Voit kirjoittaa maastossa sanoin (totta/ei totta) ja arvo täytetään toimistolla. Tämä vähentää virheen mahdollisuutta
Liikunnallinen näkökulma Kirjaus

Oleskelualueet tukevat liikuntamahdollisuuksia 0
Pihan pintamateriaalit ovat liikuntaan soveltuvia 0
Piha kutsuu liikkumaan välitunnilla 1
Piha tarjoaa koululiikunnalle puitteita 0
Pihalla on liikuntatoimintojen lisäämismahdollisuus 1
Pihalla on liikuntatoimintojen jäsentelymahdollisuus 1
Viheralueet tarjoavat mahdollisuuksia välituntiliikuntaan 0
Viheralueet tarjoavat mahdollisuuksia koululiikuntaan 0
Toiminnot ovat esteettömiä apuvälineellä liikkuvalle 0
Piha-alueet ovat esteettömiä apuvälineellä liikkuvalle 1
Toimintojen esteettömyys on huomioitu kontrasteilla 0
Piha-alueiden esteettömyys on huomioitu kontrasteilla 0
Yhteensä (max.12) 4
Esteettömien käyttäjäpaikkojen määrä/kokonaispaikkamäärällä 0.421053 1
Esteettömien käyttäjäpaikkojen määrä/oppilasmäärällä 0.117647 0
Välineiden kunto kohdasta 3 (max. 3) 2.5 1

Kirjaus
Pihan viheralueet ovat monipuolisia 0
Pihan viheralueet ovat hyväkuntoisia 0
Ei ilkivallan jälkiä 1
Ympäristö on siisti, roskaton 1
Käyttökieltoja, estoja, rajoitteita ei ole 1
Liukkaita pintamateriaaleja ei ole 1
Pakoporttien määrä on kohdillaan 1
Liikenneturvallisuus alueella on moitteetonta 1
Pienilmasto-olosuhteet ovat hyvät 0
Luonnonvalon olosuhteet ovat hyvät 1
Valaistus on tarkoituksenmukainen 0
Piha on näköesteetön 0
Piha on sosiaalisen kontrollin alainen 1
Piha on meluton (välineistä, liikenteestä, tms.) 1
Häiritsevä läpikulku on estetty 1
Yhteensä (max. 15) 10

7. Ota myös muutama valokuva pihasta!
8. Muita huomioita
Huom! Käyttäjät sanoivat että pihan valaistus on illalla hämärissä huono ja asfaltti on pintana armoton, kun kaatuu. Pienten polvet ovat ruvella.

aurinkoisina päivinä todella paahteinen pieniä puualueita lukuunottamatta

liian vähän valaisimia, talvi-iltapäivinä pimeää
toista osaa pihasta ei näe toiselta, rakennuksen siipi näköesteenä
asuinrakennuksia ympärillä
paitsi ihmisten äänet, jotka kaikuvat kovia pintoja vasten

pieniä

≤0,33=0 p., ≤0,66=1 p., ≤1=2 p.
≤0,33=0 p., ≤0,66=1 p., ≤1=2 p.

Yhteensä (max.4)
6. Pihan muut laadulliset ominaisuudet, Kirjaa väitteen toteutuminen  (Totta (1), Ei totta (0))
Voit kirjoittaa maastossa sanoin ( totta/ei  totta) ja arvo täytetään toimistolla. Tämä vähentää virheen mahdollisuutta.

Huomiot
pienet viherkaistaleet erillisrakennuksen kahdella laidalla

Yhteensä keskiarvona

Yhteensä keskiarvona
5. Pihan liikunnalliset ominaisuudet   Kirjaa väitteen toteutuminen  (Totta (1), Ei totta (0))

Huomiot

asfaltti on kova jalkojen alla ja kaatuessa joustamaton

4. Intensiteetti  Täydennä pinta-alat ja lukumäärät

Yhteensä keskiarvona

leukapuomi, kaksi tasapainoilupuomia, jotka vaarallisessa kunnossa

jalkapallo+koris, ehjät korit turhan ylhäällä pienille, maalien verkot rikki, kentän keskellä lätäkkö

Avoin systeemi

2 paikkaa /keinulauta

Kiipeilytelineen yhteydessä liukumäki

hiekkaa melko vähän ja laitaparrut painuvat osittain sisäänpäin

Toinen kulunut

Nuori Suomi-puisto lähellä, jossa pari pelikenttää. Saako käyttää?

Ok, jokunen rikki

Vain tämä huomioidaan pisteenlaskussa

3. Monikäyttöisyys Kirjaa havaintosi numeroin (1 vaarallinen, 2 kulunut, 3 hyvä) (0 Ei, 1 Kyllä)

LPä

1.�Yleistiedot kohteesta ja kartoituksesta
12.6.2020, 14.45

Drumsö lågstadieskola
Tallbergs Allén 12, 00200 Helsinki
1929

7700
340
1-6 luokka-asteet
Samassa pihassa paviljonkiesikoulu, joka on auki 17.30 asti.

2. Liikuntamahdollisuuksien sijainti Kirjaa havaintosi numeroin (1 ei ole, 2 huonosti, 3 tyydyttävästi, 4 hyvin, 5 erinomaisesti) 
Lisäohjeita
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Grundskola Norsen, Cygnaeus-enhetenin kartoituslomake 

Käytetyt värit: Automaattinen täydennys Vertailuarvo Pisteytys Rivierottelu Kirjausruutu

Pisteet yhteensä (max 58) 24.193 1.80
Sijainti (max 15) 7.47 0.50
Koulupäivään 3.67
Muihin ulkoalueisiin 3.00
Tukevat järjestelyt 0.80
Monikäyttöisyys (max 9) 6.50 0.72
Kaikille koulun ikäryhmille 3.00
Soveltuu koululiikuntaan 0.50
Soveltuu välituntiliikuntaan 3.00
Intensiteetti (max 15) 3.08 0.21
Käyttäjäpaikat/pinta-ala 1.33
Käyttäjäpaikat/oppilas 1.00
Pinta-ala/oppilas 0.75
Liikun. omin. (max 19) 7.14 0.38
Muut omin. (max 15) 10.00 0.67 Tätä ei huomioida pisteissä!

Päivämäärä ja aika:
Tekijät: 
Koulun nimi:
Koulun osoite: 
Koulun rakennusvuosi:
Peruskorjausvuosi:
Tontin pinta-ala (m²):
Oppilasmäärä:
Oppilaiden ikähaitari:
Muuta huomioitavaa:

Sijainti suhteessa koulupäivään Kirjaus Huomiot
Leikkipaikka heti saavutettavissa välitunnilla 5
Pelipaikka heti saavutettavissa välitunnilla 5
Liikuntapaikka heti saavutettavissa välitunnilla 1
Yhteensä (max. 5) 3.666667

Sijainti suhteessa muihin ulkoalueisiin Kirjaus Huomiot
Piha sijaitsee muun ulkoilualueen/-reitin lähellä 2
Piha sijaitsee muun liikunta-alueen lähellä 4
Yhteensä (max. 5) 3

Muut liikkumista tukevat järjestelyt Kirjaus Huomiot
Pyöräsäilytyksen kunto 5
Pyöräsäilytyksen sijainti 4
Pyöräpaikkojen lukumäärä yhteensä 36
Pyöräpaikkojen määrä / oppilasmäärä 0.8
Kypärän säilytysmahdollisuus 1
Skuutin/skeittilaudan säilytysmahdollisuus 1

Yhteensä Yhteensä (max. 5, jos jokaiselle oppilaalle pp) 0.8

Leikki-, peli ja 
liikuntapaikkojen 
varusteet Väline

Käyttäjä-
paikkoja/lkm

Välineen 
kunto

Kaikille 
koulun 
ikäryhmille

Soveltuu 
koululiikunta-
käyttöön

Soveltuu 
välitunti-
käyttöön

Esteettömät 
käyttäjä-
paikat/lkm

Välineiden 
lkm

Kiipeilyteline 9 2 1 0 1 0 1
Huomiot

Tasapainoiluväline 5 2 1 0 1 0 5
Huomiot

Karuselli 4 3 1 0 1 0 4
Huomiot

Asfalttikuviot 3 2 1 0 1 3 1
Huomiot

Tasapainoilulauta 3 2 1 0 1 0 3
Huomiot

Koripallokori ilman kenttää 9 2 1 1 1 9 3
Huomiot

Palloseinä 3 2 1 0 1 3 1
Huomiot

Yhteensä 36 15 7 1 7 15 18
Pisteet jaettuna välineiden määrällä 2.1429 1.00 0.17 1.00

Nämä täydennetään toimistolla, ei vaadi maastossa merkitsemistä. Pihan käyttöpinta-ala ei sisällä rakennusta tai pysäköintiä yms. Muut alueet max 100 m päässä
Pihan käyttöpinta-ala (m²) 1500
Vapaan liikkumistilan pinta-ala (m²) 400
Muut kaikkien välituntikäytössä olevat alueet  (m²)
Muut koululiikunnan käytössä olevat alueet  (m²)
Oppilasmäärä (kpl) 225

Käyttäjäpaikkojen määrä / piha lukumäärä lkm/m² Pisteet
Sykettä nostavien määrä (pelikenttä tms.) 29 0.0193 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 1
Staattisten välineiden määrä (hiekkis tms.) 7 0.0047 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 1
Kaikki käyttäjäpaikat yhteensä 36 0.024 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 2

1.333333
Käyttäjäpaikkojen määrä / oppilas lukumäärä lkm/opp Pisteet

Sykettä nostavien määrä (pelikenttä tms.) 29 0.1289 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 1
Staattisten välineiden määrä (hiekkis tms.) 7 0.0311 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 1
Kaikki käyttäjäpaikat yhteensä 36 0.16 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 1

1
Pinta-alat/oppilas Pisteet

Pihan käyttöpinta-ala / oppilas 6.666667 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2 2
Vapaa liikkumistila / oppilas 1.777778 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2 1
Pihan käyttöpinta-ala + muut välituntialueet/oppilas 6.666667 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2
Pihan käyttöpinta-ala + muut koululiikunta-alueet/oppilas 6.666667 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2

0.75

Voit kirjoittaa maastossa sanoin (totta/ei totta) ja arvo täytetään toimistolla. Tämä vähentää virheen mahdollisuutta
Liikunnallinen näkökulma Kirjaus

Oleskelualueet tukevat liikuntamahdollisuuksia 1
Pihan pintamateriaalit ovat liikuntaan soveltuvia 0
Piha kutsuu liikkumaan välitunnilla 1
Piha tarjoaa koululiikunnalle puitteita 0
Pihalla on liikuntatoimintojen lisäämismahdollisuus 1
Pihalla on liikuntatoimintojen jäsentelymahdollisuus 1
Viheralueet tarjoavat mahdollisuuksia välituntiliikuntaan 0
Viheralueet tarjoavat mahdollisuuksia koululiikuntaan 0
Toiminnot ovat esteettömiä apuvälineellä liikkuvalle 0
Piha-alueet ovat esteettömiä apuvälineellä liikkuvalle 0
Toimintojen esteettömyys on huomioitu kontrasteilla 0
Piha-alueiden esteettömyys on huomioitu kontrasteilla 0
Yhteensä (max.12) 4
Esteettömien käyttäjäpaikkojen määrä/kokonaispaikkamäärällä 0.416667 1
Esteettömien käyttäjäpaikkojen määrä/oppilasmäärällä 0.066667 0
Välineiden kunto kohdasta 3 (max. 3) 2.142857 1

Kirjaus
Pihan viheralueet ovat monipuolisia 1
Pihan viheralueet ovat hyväkuntoisia 1
Ei ilkivallan jälkiä 1
Ympäristö on siisti, roskaton 0
Käyttökieltoja, estoja, rajoitteita ei ole 1
Liukkaita pintamateriaaleja ei ole 1
Pakoporttien määrä on kohdillaan 1
Liikenneturvallisuus alueella on moitteetonta 1
Pienilmasto-olosuhteet ovat hyvät 0
Luonnonvalon olosuhteet ovat hyvät 1
Valaistus on tarkoituksenmukainen 0
Piha on näköesteetön 0
Piha on sosiaalisen kontrollin alainen 1
Piha on meluton (välineistä, liikenteestä, tms.) 0
Häiritsevä läpikulku on estetty 1
Yhteensä (max. 15) 10

7. Ota myös muutama valokuva pihasta!
8. Muita huomioita

piha on aidattu

jonkin verran roskaa

toisen puolen asfalttikenttä paljas

leikkialueella ei valaistusta

liikenne

paljon isojakin korkoeroja ja epätasaisia pintoja

≤0,33=0 p., ≤0,66=1 p., ≤1=2 p.
≤0,33=0 p., ≤0,66=1 p., ≤1=2 p.

Yhteensä (max.4)
6. Pihan muut laadulliset ominaisuudet, Kirjaa väitteen toteutuminen  (Totta (1), Ei totta (0))
Voit kirjoittaa maastossa sanoin ( totta/ei  totta) ja arvo täytetään toimistolla. Tämä vähentää virheen mahdollisuutta.

Huomiot
puita ja pensaita, köynnöksiä
vähän hoitamatonta, mutta yleisilme ok

Yhteensä keskiarvona

Yhteensä keskiarvona
5. Pihan liikunnalliset ominaisuudet   Kirjaa väitteen toteutuminen  (Totta (1), Ei totta (0))

Huomiot

paljon melko epätasaista graniittikiveystä, muutenkin epätasaista

4. Intensiteetti  Täydennä pinta-alat ja lukumäärät

Yhteensä keskiarvona

yhden koriskorin kanssa samassa paikassa

Turva-alusta huonossa kunnossa

erittäin kuluneita, turva-alusta huonossa kunnossa

Turva-alusta huonossa kunnossa

hyppyruudukko

Turva-alusta huonossa kunnossa

Vain tämä huomioidaan pisteenlaskussa

3. Monikäyttöisyys Kirjaa havaintosi numeroin (1 vaarallinen, 2 kulunut, 3 hyvä) (0 Ei, 1 Kyllä)

14+6+16

1-4 lk
huollon edustajan mukaan menossa parin vuoden sisällä perusparannukseen

2. Liikuntamahdollisuuksien sijainti Kirjaa havaintosi numeroin (1 ei ole, 2 huonosti, 3 tyydyttävästi, 4 hyvin, 5 erinomaisesti) 
Lisäohjeita

lähellä, mutta ei luontaisesti osa pihaa

Tähtitorninmäki, Kaivopuisto
Johanneksenpuisto, (Kaivopuisto)

toisella puolella kenttäkiveyksellä

225

1.�Yleistiedot kohteesta ja kartoituksesta
15.7.2020 klo 10.30
IEe
Grundskola Norsen, Cygnaeus-enheten
Sjömansgatan 9
1910

2761

Grundskola Norsen, Kronohagen-enhetenin kartoituslomake 

Käytetyt värit: Automaattinen täydennys Vertailuarvo Pisteytys Rivierottelu Kirjausruutu

Pisteet yhteensä (max 58) 24.62 1.78
Sijainti (max 15) 5.57 0.37
Koulupäivään 3.67
Muihin ulkoalueisiin 1.00
Tukevat järjestelyt 0.90
Monikäyttöisyys (max 9) 5.25 0.58
Kaikille koulun ikäryhmille 1.75
Soveltuu koululiikuntaan 0.50
Soveltuu välituntiliikuntaan 3.00
Intensiteetti (max 15) 6.92 0.46
Käyttäjäpaikat/pinta-ala 2.00
Käyttäjäpaikat/oppilas 3.67
Pinta-ala/oppilas 1.25
Liikun. omin. (max 19) 6.89 0.36
Muut omin. (max 15) 13.00 0.87 Tätä ei huomioida pisteissä!

Päivämäärä ja aika:
Tekijät: 
Koulun nimi:
Koulun osoite: 
Koulun rakennusvuosi:
Peruskorjausvuosi:
Tontin pinta-ala (m²):
Oppilasmäärä:
Oppilaiden ikähaitari:
Muuta huomioitavaa:

Sijainti suhteessa koulupäivään Kirjaus Huomiot
Leikkipaikka heti saavutettavissa välitunnilla 5
Pelipaikka heti saavutettavissa välitunnilla 5
Liikuntapaikka heti saavutettavissa välitunnilla 1
Yhteensä (max. 5) 3.666667

Sijainti suhteessa muihin ulkoalueisiin Kirjaus Huomiot
Piha sijaitsee muun ulkoilualueen/-reitin lähellä 1
Piha sijaitsee muun liikunta-alueen lähellä 1
Yhteensä (max. 5) 1

Muut liikkumista tukevat järjestelyt Kirjaus Huomiot
Pyöräsäilytyksen kunto 5
Pyöräsäilytyksen sijainti 5
Pyöräpaikkojen lukumäärä yhteensä 9
Pyöräpaikkojen määrä / oppilasmäärä 0.9
Kypärän säilytysmahdollisuus 1
Skuutin/skeittilaudan säilytysmahdollisuus 1

Yhteensä Yhteensä (max. 5, jos jokaiselle oppilaalle pp) 0.9

Leikki-, peli- ja 
liikuntapaikkojen 
varusteet Väline

Käyttäjä-
paikkoja/lkm

Välineen 
kunto

Kaikille 
koulun 
ikäryhmille

Soveltuu 
koululiikunta-
käyttöön

Soveltuu 
välitunti-
käyttöön

Esteettömät 
käyttäjä-
paikat/lkm

Välineiden 
lkm

Keinu 1 3 1 0 1 0 1
Huomiot

Pesäkeinu 2 3 1 0 1 2 2
Huomiot

Jousikeinu 3 3 0 0 1 0 3
Huomiot

Kiipeilyteline 10 3 1 0 1 0 1
Huomiot

Liukumäki/Rinneliuku 1 3 1 0 1 0 1
Huomiot

Hiekkalaatikko 4 3 0 0 1 0 1
Huomiot

Leivontapöytä 2 3 0 0 1 0 1
Huomiot

Monitoimiareena (Areena) 6 3 1 1 1 0 1
Huomiot

Koripallokori ilman kenttää 3 2 1 1 1 3 1
Huomiot

Yhteensä 32 26 6 2 9 5 12
Pisteet jaettuna välineiden määrällä 2.8889 0.58 0.17 1.00

Nämä täydennetään toimistolla, ei vaadi maastossa merkitsemistä. Pihan käyttöpinta-ala ei sisällä rakennusta tai pysäköintiä yms. Muut alueet max 100 m päässä
Pihan käyttöpinta-ala (m²) 880
Vapaan liikkumistilan pinta-ala (m²) 100
Muut kaikkien välituntikäytössä olevat alueet  (m²)
Muut koululiikunnan käytössä olevat alueet  (m²)
Oppilasmäärä (kpl) 50

Käyttäjäpaikkojen määrä / piha lukumäärä lkm/m² Pisteet
Sykettä nostavien määrä (pelikenttä tms.) 26 0.0295 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 2
Staattisten välineiden määrä (hiekkis tms.) 6 0.0068 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 1
Kaikki käyttäjäpaikat yhteensä 32 0.0364 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 3

2
Käyttäjäpaikkojen määrä / oppilas lukumäärä lkm/opp Pisteet

Sykettä nostavien määrä (pelikenttä tms.) 26 0.52 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 5
Staattisten välineiden määrä (hiekkis tms.) 6 0.12 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 1
Kaikki käyttäjäpaikat yhteensä 32 0.64 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 5

3.666667
Pinta-alat/oppilas Pisteet

Pihan käyttöpinta-ala / oppilas 17.6 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2 4
Vapaa liikkumistila / oppilas 2 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2 1
Pihan käyttöpinta-ala + muut välituntialueet/oppilas 17.6 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2
Pihan käyttöpinta-ala + muut koululiikunta-alueet/oppilas 17.6 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2

1.25

Voit kirjoittaa maastossa sanoin (totta/ei totta) ja arvo täytetään toimistolla. Tämä vähentää virheen mahdollisuutta
Liikunnallinen näkökulma Kirjaus

Oleskelualueet tukevat liikuntamahdollisuuksia 1
Pihan pintamateriaalit ovat liikuntaan soveltuvia 1
Piha kutsuu liikkumaan välitunnilla 1
Piha tarjoaa koululiikunnalle puitteita 0
Pihalla on liikuntatoimintojen lisäämismahdollisuus 0
Pihalla on liikuntatoimintojen jäsentelymahdollisuus 0
Viheralueet tarjoavat mahdollisuuksia välituntiliikuntaan 0
Viheralueet tarjoavat mahdollisuuksia koululiikuntaan 0
Toiminnot ovat esteettömiä apuvälineellä liikkuvalle 1 osa
Piha-alueet ovat esteettömiä apuvälineellä liikkuvalle 0
Toimintojen esteettömyys on huomioitu kontrasteilla 0
Piha-alueiden esteettömyys on huomioitu kontrasteilla 0
Yhteensä (max.12) 4
Esteettömien käyttäjäpaikkojen määrä/kokonaispaikkamäärällä 0.15625 0
Esteettömien käyttäjäpaikkojen määrä/oppilasmäärällä 0.1 0
Välineiden kunto kohdasta 3 (max. 3) 2.888889 0

Kirjaus
Pihan viheralueet ovat monipuolisia 0
Pihan viheralueet ovat hyväkuntoisia 1
Ei ilkivallan jälkiä 1
Ympäristö on siisti, roskaton 1
Käyttökieltoja, estoja, rajoitteita ei ole 1
Liukkaita pintamateriaaleja ei ole 1
Pakoporttien määrä on kohdillaan 1
Liikenneturvallisuus alueella on moitteetonta 1
Pienilmasto-olosuhteet ovat hyvät 1
Luonnonvalon olosuhteet ovat hyvät 1
Valaistus on tarkoituksenmukainen 1
Piha on näköesteetön 1
Piha on sosiaalisen kontrollin alainen 1
Piha on meluton (välineistä, liikenteestä, tms.) 0
Häiritsevä läpikulku on estetty 1
Yhteensä (max. 15) 13

7. Ota myös muutama valokuva pihasta!
8. Muita huomioita

ei läpikulkumahdollisuutta

pihalla vain yksi mahdollinen poistumistie

puut hiukan varjostavat pihavalaisimia
näköesteenä olevat pensaat tullaan leikkaamaan alas
asuinhuoneistojen ikkunat pihalle
koris, pallopelit areenassa (verkkoaita-areena)

jyrkkä nousu pihalle, kynnyksiä

≤0,33=0 p., ≤0,66=1 p., ≤1=2 p.
≤0,33=0 p., ≤0,66=1 p., ≤1=2 p.

Yhteensä (max.4)
6. Pihan muut laadulliset ominaisuudet, Kirjaa väitteen toteutuminen  (Totta (1), Ei totta (0))
Voit kirjoittaa maastossa sanoin ( totta/ei  totta) ja arvo täytetään toimistolla. Tämä vähentää virheen mahdollisuutta.

Huomiot

hoitotoimia tulossa

Yhteensä keskiarvona

Yhteensä keskiarvona
5. Pihan liikunnalliset ominaisuudet   Kirjaa väitteen toteutuminen  (Totta (1), Ei totta (0))

Huomiot

4. Intensiteetti  Täydennä pinta-alat ja lukumäärät

Yhteensä keskiarvona

hiekkalaatikon keskellä

pieni

turva-alueelle kynnys

osa kiipeilytelinettä

pieni

Kaisaniemen puisto taitaa olla lähin paikka
Kaisaniemen puisto taitaa olla lähin paikka

siirretty pois piharemontin ajaksi, oletan, että sisäpihalla
ei sis. runkolukittavia telineitä, jotka talon edessä kadulla
Vain tämä huomioidaan pisteenlaskussa

3. Monikäyttöisyys Kirjaa havaintosi numeroin (1 vaarallinen, 2 kulunut, 3 hyvä) (0 Ei, 1 Kyllä)

IEe 

1.�Yleistiedot kohteesta ja kartoituksesta
13.7.2020 klo 10.00

Grundskola Norsen, Kronohagen-enheten
Gengatan 7
1905

2101
50
1-4 lk
Pihan uudistustyöt kesken/käynnissä

2. Liikuntamahdollisuuksien sijainti Kirjaa havaintosi numeroin (1 ei ole, 2 huonosti, 3 tyydyttävästi, 4 hyvin, 5 erinomaisesti) 
Lisäohjeita



70 — Helsingin kaupunki

Grundskola Norsen, Norsen-enhetenin kartoituslomake 

Käytetyt värit: Automaattinen täydennys Vertailuarvo Pisteytys Rivierottelu Kirjausruutu

Pisteet yhteensä (max 58) 26.61 1.9992
Sijainti (max 15) 7.44 0.50
Koulupäivään 5.00
Muihin ulkoalueisiin 2.00
Tukevat järjestelyt 0.44
Monikäyttöisyys (max 9) 7.88 0.88
Kaikille koulun ikäryhmille 3.00
Soveltuu koululiikuntaan 1.88
Soveltuu välituntiliikuntaan 3.00
Intensiteetti (max 15) 2.42 0.16
Käyttäjäpaikat/pinta-ala 0.67
Käyttäjäpaikat/oppilas 1.00
Pinta-ala/oppilas 0.75
Liikun. omin. (max 19) 8.88 0.47
Muut omin. (max 15) 10.00 0.67 Tätä ei huomioida pisteissä!

Päivämäärä ja aika:
Tekijät: 
Koulun nimi:
Koulun osoite: 
Koulun rakennusvuosi:
Peruskorjausvuosi:
Tontin pinta-ala (m²):
Oppilasmäärä:
Oppilaiden ikähaitari:
Muuta huomioitavaa:

Sijainti suhteessa koulupäivään Kirjaus Huomiot
Leikkipaikka heti saavutettavissa välitunnilla 5
Pelipaikka heti saavutettavissa välitunnilla 5
Liikuntapaikka heti saavutettavissa välitunnilla 5
Yhteensä (max. 5) 5

Sijainti suhteessa muihin ulkoalueisiin Kirjaus Huomiot
Piha sijaitsee muun ulkoilualueen/-reitin lähellä 2
Piha sijaitsee muun liikunta-alueen lähellä 2
Yhteensä (max. 5) 2

Muut liikkumista tukevat järjestelyt Kirjaus Huomiot
Pyöräsäilytyksen kunto 4
Pyöräsäilytyksen sijainti 5
Pyöräpaikkojen lukumäärä yhteensä 44
Pyöräpaikkojen määrä / oppilasmäärä 0.44
Kypärän säilytysmahdollisuus 1
Skuutin/skeittilaudan säilytysmahdollisuus 1

Yhteensä Yhteensä (max. 5, jos jokaiselle oppilaalle pp) 0.44

Leikki-, peli- ja 
liikuntapaikkojen 
varusteet Väline

Käyttäjä-
paikkoja/lkm

Välineen 
kunto

Kaikille 
koulun 
ikäryhmille

Soveltuu 
koululiikunta-
käyttöön

Soveltuu 
välitunti-
käyttöön

Esteettömät 
käyttäjä-
paikat/lkm

Välineiden 
lkm

Keinu 2 3 1 0 1 0 1
Huomiot

Pesäkeinu 4 3 1 0 1 0 1
Huomiot

Kiipeilyteline 7 3 1 0 1 7 1
Huomiot

Monitoimiareena 12 3 1 1 1 10 1
Huomiot

Koripallokenttä (5+5 pelaajaa) 10 2 1 1 1 10 1
Huomiot

Pöytätennis 4 3 1 1 1 0 1
Huomiot

Teqball 2 3 1 1 1 0 1
Huomiot

Ulkokuntoiluvälineet 8 3 1 1 1 0 1
Huomiot

Yhteensä 49 23 8 5 8 27 8
Pisteet jaettuna välineiden määrällä 2.875 1 0.63 1

Nämä täydennetään toimistolla, ei vaadi maastossa merkitsemistä. Pihan käyttöpinta-ala ei sisällä rakennusta tai pysäköintiä yms. Muut alueet max 100 m päässä
Pihan käyttöpinta-ala (m²) 2600
Vapaan liikkumistilan pinta-ala (m²) 740
Muut kaikkien välituntikäytössä olevat alueet  (m²)
Muut koululiikunnan käytössä olevat alueet  (m²)
Oppilasmäärä (kpl) 500

Käyttäjäpaikkojen määrä / piha lukumäärä lkm/m² Pisteet
Sykettä nostavien määrä (pelikenttä tms.) 45 0.0173 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 1
Staattisten välineiden määrä (hiekkis tms.) 0 0 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 0
Kaikki käyttäjäpaikat yhteensä 49 0.0188 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 1

0.666667
Käyttäjäpaikkojen määrä / oppilas lukumäärä lkm/opp Pisteet

Sykettä nostavien määrä (pelikenttä tms.) 45 0.09 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 1
Staattisten välineiden määrä (hiekkis tms.) 0 0 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 1
Kaikki käyttäjäpaikat yhteensä 49 0.098 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 1

1
Pinta-alat/oppilas Pisteet

Pihan käyttöpinta-ala / oppilas 5.2 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2 2
Vapaa liikkumistila / oppilas 1.48 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2 1
Pihan käyttöpinta-ala + muut välituntialueet/oppilas 5.2 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2
Pihan käyttöpinta-ala + muut koululiikunta-alueet/oppilas 5.2 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2

0.75

Voit kirjoittaa maastossa sanoin (totta/ei totta) ja arvo täytetään toimistolla. Tämä vähentää virheen mahdollisuutta
Liikunnallinen näkökulma Kirjaus

Oleskelualueet tukevat liikuntamahdollisuuksia 1
Pihan pintamateriaalit ovat liikuntaan soveltuvia 1
Piha kutsuu liikkumaan välitunnilla 1
Piha tarjoaa koululiikunnalle puitteita 1
Pihalla on liikuntatoimintojen lisäämismahdollisuus 0
Pihalla on liikuntatoimintojen jäsentelymahdollisuus 0
Viheralueet tarjoavat mahdollisuuksia välituntiliikuntaan 0
Viheralueet tarjoavat mahdollisuuksia koululiikuntaan 0
Toiminnot ovat esteettömiä apuvälineellä liikkuvalle 1
Piha-alueet ovat esteettömiä apuvälineellä liikkuvalle 0
Toimintojen esteettömyys on huomioitu kontrasteilla 0
Piha-alueiden esteettömyys on huomioitu kontrasteilla 0
Yhteensä (max.12) 5
Esteettömien käyttäjäpaikkojen määrä/kokonaispaikkamäärällä 0.55102 1
Esteettömien käyttäjäpaikkojen määrä/oppilasmäärällä 0.054 0
Välineiden kunto kohdasta 3 (max. 3) 2.875 1

Kirjaus
Pihan viheralueet ovat monipuolisia 0
Pihan viheralueet ovat hyväkuntoisia 1
Ei ilkivallan jälkiä 1
Ympäristö on siisti, roskaton 1
Käyttökieltoja, estoja, rajoitteita ei ole 1
Liukkaita pintamateriaaleja ei ole 1
Pakoporttien määrä on kohdillaan 1
Liikenneturvallisuus alueella on moitteetonta 0
Pienilmasto-olosuhteet ovat hyvät 1
Luonnonvalon olosuhteet ovat hyvät 1
Valaistus on tarkoituksenmukainen 0
Piha on näköesteetön 0
Piha on sosiaalisen kontrollin alainen 1
Piha on meluton (välineistä, liikenteestä, tms.) 0
Häiritsevä läpikulku on estetty 1
Yhteensä (max. 15) 10

7. Ota myös muutama valokuva pihasta!
8. Muita huomioita

ei havaittavaa läpikulkua

pihan käyttö ulkopuolisille rajattu

autoja pysäköi pihalla
kookas puusto luo suojaa

uutta monitoimiareenaa ei ole valaistu
rakennuksen muoto

liikenne, työmaat, varmaan myös välineet

pihalla kynnyksiä, tasoeroja, kivetty luiska epätasainen (painuma)

≤0,33=0 p., ≤0,66=1 p., ≤1=2 p.
≤0,33=0 p., ≤0,66=1 p., ≤1=2 p.

Yhteensä (max.4)
6. Pihan muut laadulliset ominaisuudet, Kirjaa väitteen toteutuminen  (Totta (1), Ei totta (0))
Voit kirjoittaa maastossa sanoin ( totta/ei  totta) ja arvo täytetään toimistolla. Tämä vähentää virheen mahdollisuutta.

Huomiot

Yhteensä keskiarvona

Yhteensä keskiarvona
5. Pihan liikunnalliset ominaisuudet   Kirjaa väitteen toteutuminen  (Totta (1), Ei totta (0))

Huomiot

ei juurikaan tilaa jäljellä

ei isoja, yhtenäisiä viheralueita

4. Intensiteetti  Täydennä pinta-alat ja lukumäärät

Yhteensä keskiarvona

sijoittelu huono estettömyyden kannalta

sijoittelu huono estettömyyden kannalta

käyttäjäpaikkojen määrä riippuu pelistä

turvasoralla

kiipeilyverkko

Vain tämä huomioidaan pisteenlaskussa

3. Monikäyttöisyys Kirjaa havaintosi numeroin (1 vaarallinen, 2 kulunut, 3 hyvä) (0 Ei, 1 Kyllä)

turvasoralla

24+20

5-9 lk
pihan parannustöitä tehty äskettäin

2. Liikuntamahdollisuuksien sijainti Kirjaa havaintosi numeroin (1 ei ole, 2 huonosti, 3 tyydyttävästi, 4 hyvin, 5 erinomaisesti) 
Lisäohjeita

Kaivopuisto lähin?
Kaivopuisto lähin?

vähän vääntyneitä osia

500

1.�Yleistiedot kohteesta ja kartoituksesta
15.7.2020 klo 8.30
IEe
Grundskola Norsen, Norsen-enheten
Unionsgatan 2
1880

4598

Helsingin Normaalilyseon kartoituslomake 

Käytetyt värit: Automaattinen täydennys Vertailuarvo Pisteytys Rivierottelu Kirjausruutu

Pisteet yhteensä (max 58) 26.49 1.97
Sijainti (max 15) 6.74 0.45
Koulupäivään 2.67
Muihin ulkoalueisiin 3.50
Tukevat järjestelyt 0.57
Monikäyttöisyys (max 9) 7.33 0.81
Kaikille koulun ikäryhmille 2.33
Soveltuu koululiikuntaan 2.00
Soveltuu välituntiliikuntaan 3.00
Intensiteetti (max 15) 3.42 0.23
Käyttäjäpaikat/pinta-ala 1.67
Käyttäjäpaikat/oppilas 1.00
Pinta-ala/oppilas 0.75
Liikun. omin. (max 19) 9.00 0.47
Muut omin. (max 15) 11.00 0.73 Tätä ei huomioida pisteissä!

Päivämäärä ja aika:
Tekijät: 
Koulun nimi:
Koulun osoite: 
Koulun rakennusvuosi:
Peruskorjausvuosi:
Tontin pinta-ala (m²):
Oppilasmäärä:
Oppilaiden ikähaitari:
Muuta huomioitavaa:

Sijainti suhteessa koulupäivään Kirjaus Huomiot
Leikkipaikka heti saavutettavissa välitunnilla 5
Pelipaikka heti saavutettavissa välitunnilla 2
Liikuntapaikka heti saavutettavissa välitunnilla 1
Yhteensä (max. 5) 2.666667

Sijainti suhteessa muihin ulkoalueisiin Kirjaus Huomiot
Piha sijaitsee muun ulkoilualueen/-reitin lähellä 2
Piha sijaitsee muun liikunta-alueen lähellä 5
Yhteensä (max. 5) 3.5

Muut liikkumista tukevat järjestelyt Kirjaus Huomiot
Pyöräsäilytyksen kunto 5
Pyöräsäilytyksen sijainti 5
Pyöräpaikkojen lukumäärä yhteensä 28
Pyöräpaikkojen määrä / oppilasmäärä 0.571429
Kypärän säilytysmahdollisuus 1
Skuutin/skeittilaudan säilytysmahdollisuus 1

Yhteensä Yhteensä (max. 5, jos jokaiselle oppilaalle pp) 0.571429

Leikki-, peli- ja 
liikuntapaikkojen 
varusteet Väline

Käyttäjä-
paikkoja/lkm

Välineen 
kunto

Kaikille 
koulun 
ikäryhmille

Soveltuu 
koululiikunta-
käyttöön

Soveltuu 
välitunti-
käyttöön

Esteettömät 
käyttäjä-
paikat/lkm

Välineiden 
lkm

Jousikeinu 4 3 0 0 1 0 1
Huomiot

Tasapainoiluväline 9 3 1 1 1 0 10
Huomiot

Asfalttikuviot 18 3 0 0 1 18 3
Huomiot

Ruusut -taideteos 7 3 1 0 1 7 2
Huomiot

Rekkitanko 2 3 1 1 1 0 1
Huomiot

Parkour 3 3 1 1 1 0 1
Huomiot

Yhteensä 43 18 4 3 6 25 18
Pisteet jaettuna välineiden määrällä 3 0.78 0.67 1

Nämä täydennetään toimistolla, ei vaadi maastossa merkitsemistä. Pihan käyttöpinta-ala ei sisällä rakennusta tai pysäköintiä yms. Muut alueet max 100 m päässä
Pihan käyttöpinta-ala (m²) 1470
Vapaan liikkumistilan pinta-ala (m²) 870
Muut kaikkien välituntikäytössä olevat alueet  (m²)
Muut koululiikunnan käytössä olevat alueet  (m²)
Oppilasmäärä (kpl) 245

Käyttäjäpaikkojen määrä / piha lukumäärä lkm/m² Pisteet
Sykettä nostavien määrä (pelikenttä tms.) 36 0.0245 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 2
Staattisten välineiden määrä (hiekkis tms.) 7 0.0048 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 1
Kaikki käyttäjäpaikat yhteensä 43 0.0293 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 2

1.666667
Käyttäjäpaikkojen määrä / oppilas lukumäärä lkm/opp Pisteet

Sykettä nostavien määrä (pelikenttä tms.) 36 0.1469 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 1
Staattisten välineiden määrä (hiekkis tms.) 7 0.0286 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 1
Kaikki käyttäjäpaikat yhteensä 43 0.1755 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 1

1
Pinta-alat/oppilas Pisteet

Pihan käyttöpinta-ala / oppilas 6 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2 2
Vapaa liikkumistila / oppilas 3.55102 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2 1
Pihan käyttöpinta-ala + muut välituntialueet/oppilas 6 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2
Pihan käyttöpinta-ala + muut koululiikunta-alueet/oppilas 6 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2

0.75

Voit kirjoittaa maastossa sanoin (totta/ei totta) ja arvo täytetään toimistolla. Tämä vähentää virheen mahdollisuutta
Liikunnallinen näkökulma Kirjaus

Oleskelualueet tukevat liikuntamahdollisuuksia 1
Pihan pintamateriaalit ovat liikuntaan soveltuvia 0
Piha kutsuu liikkumaan välitunnilla 0
Piha tarjoaa koululiikunnalle puitteita 0
Pihalla on liikuntatoimintojen lisäämismahdollisuus 1
Pihalla on liikuntatoimintojen jäsentelymahdollisuus 1
Viheralueet tarjoavat mahdollisuuksia välituntiliikuntaan 0
Viheralueet tarjoavat mahdollisuuksia koululiikuntaan 0
Toiminnot ovat esteettömiä apuvälineellä liikkuvalle 1
Piha-alueet ovat esteettömiä apuvälineellä liikkuvalle 1
Toimintojen esteettömyys on huomioitu kontrasteilla 0
Piha-alueiden esteettömyys on huomioitu kontrasteilla 0
Yhteensä (max.12) 5
Esteettömien käyttäjäpaikkojen määrä/kokonaispaikkamäärällä 0.581395 1
Esteettömien käyttäjäpaikkojen määrä/oppilasmäärällä 0.102041 0
Välineiden kunto kohdasta 3 (max. 3) 3 1

Kirjaus
Pihan viheralueet ovat monipuolisia 0
Pihan viheralueet ovat hyväkuntoisia 1
Ei ilkivallan jälkiä 1
Ympäristö on siisti, roskaton 1
Käyttökieltoja, estoja, rajoitteita ei ole 1
Liukkaita pintamateriaaleja ei ole 1
Pakoporttien määrä on kohdillaan 1
Liikenneturvallisuus alueella on moitteetonta 0
Pienilmasto-olosuhteet ovat hyvät 0
Luonnonvalon olosuhteet ovat hyvät 1
Valaistus on tarkoituksenmukainen 1
Piha on näköesteetön 1
Piha on sosiaalisen kontrollin alainen 1
Piha on meluton (välineistä, liikenteestä, tms.) 0
Häiritsevä läpikulku on estetty 1
Yhteensä (max. 15) 11

245

1.�Yleistiedot kohteesta ja kartoituksesta
16.7.2020 klo 9.30, rakenteilla oleva aidattu piha-alue arviotu suunnitelman perusteella
IEe
Helsingin Normaalilyseo
Ratakatu 6
1905

4884

10+18

1, 7-9 lk sekä lukio
piha-aluetta kunnostetaan Helsingin Yliopiston toimesta (rakennuksen päätyyn tulossa päiväkoti, aidattu piha-alue), myös ala-asteen käytössä

2. Liikuntamahdollisuuksien sijainti Kirjaa havaintosi numeroin (1 ei ole, 2 huonosti, 3 tyydyttävästi, 4 hyvin, 5 erinomaisesti) 
Lisäohjeita

onko lupa käyttää?

Tähtitorninmäki, Kaivopuisto
Johanneksenpuisto (heti tien toisella puolella)

Valssi

Vain tämä huomioidaan pisteenlaskussa

3. Monikäyttöisyys Kirjaa havaintosi numeroin (1 vaarallinen, 2 kulunut, 3 hyvä) (0 Ei, 1 Kyllä)

pallo, tasapainoaskelmat

tervapata, numerokäärme, kolmihaarainen hyppyruudukko

Yhteensä keskiarvona

Yhteensä keskiarvona
5. Pihan liikunnalliset ominaisuudet   Kirjaa väitteen toteutuminen  (Totta (1), Ei totta (0))

Huomiot

suurin osa pihasta pelkkää asfalttia

kaksi eri tasossa olevaa tankoa, toisessa roikuntarenkaat

4. Intensiteetti  Täydennä pinta-alat ja lukumäärät

Yhteensä keskiarvona

pk:n puoli ok

jos pysäköinnin saisi pois piha-alueelta

vain puita

≤0,33=0 p., ≤0,66=1 p., ≤1=2 p.
≤0,33=0 p., ≤0,66=1 p., ≤1=2 p.

Yhteensä (max.4)

pysäköinti pihalla
asfalttikenttä

6. Pihan muut laadulliset ominaisuudet, Kirjaa väitteen toteutuminen  (Totta (1), Ei totta (0))
Voit kirjoittaa maastossa sanoin ( totta/ei  totta) ja arvo täytetään toimistolla. Tämä vähentää virheen mahdollisuutta.

Huomiot
vain puita
kaipaavat vähän hoitoa

7. Ota myös muutama valokuva pihasta!
8. Muita huomioita

ei mahdollisuutta läpikululle
liikenne



Helsingin kaupunki — 71

Jätkäsaaren peruskoulun kartoituslomake 

Käytetyt värit: Automaattinen täydennys Vertailuarvo Pisteytys Rivierottelu Kirjausruutu

Pisteet yhteensä (max 58) 25.58 1.84
Sijainti (max 15) 9.73 0.65
Koulupäivään 3.67
Muihin ulkoalueisiin 5.00
Tukevat järjestelyt 1.06
Monikäyttöisyys (max 9) 5.60 0.62
Kaikille koulun ikäryhmille 2.60
Soveltuu koululiikuntaan 0.00
Soveltuu välituntiliikuntaan 3.00
Intensiteetti (max 15) 2.25 0.15
Käyttäjäpaikat/pinta-ala 1.00
Käyttäjäpaikat/oppilas 1.00
Pinta-ala/oppilas 0.25
Liikun. omin. (max 19) 8.00 0.42
Muut omin. (max 15) 14.00 0.93 Tätä ei huomioida pisteissä!

Päivämäärä ja aika:
Tekijät: 
Koulun nimi:
Koulun osoite: 
Koulun rakennusvuosi:
Peruskorjausvuosi:
Tontin pinta-ala (m²):
Oppilasmäärä:
Oppilaiden ikähaitari:
Muuta huomioitavaa:

Sijainti suhteessa koulupäivään Kirjaus Huomiot
Leikkipaikka heti saavutettavissa välitunnilla 5
Pelipaikka heti saavutettavissa välitunnilla 3
Liikuntapaikka heti saavutettavissa välitunnilla 3
Yhteensä (max. 5) 3.666667

Sijainti suhteessa muihin ulkoalueisiin Kirjaus Huomiot
Piha sijaitsee muun ulkoilualueen/-reitin lähellä 5
Piha sijaitsee muun liikunta-alueen lähellä 5
Yhteensä (max. 5) 5

Muut liikkumista tukevat järjestelyt Kirjaus Huomiot
Pyöräsäilytyksen kunto 5
Pyöräsäilytyksen sijainti 5
Pyöräpaikkojen lukumäärä yhteensä 170
Pyöräpaikkojen määrä / oppilasmäärä 1.0625
Kypärän säilytysmahdollisuus 1
Skuutin/skeittilaudan säilytysmahdollisuus 1

Yhteensä Yhteensä (max. 5, jos jokaiselle oppilaalle pp) 1.0625

Leikki-, peli- ja 
liikuntapaikkojen 
varusteet Väline

Käyttäjä-
paikkoja/lkm

Välineen 
kunto

Kaikille 
koulun 
ikäryhmille

Soveltuu 
koululiikunta-
käyttöön

Soveltuu 
välitunti-
käyttöön

Esteettömät 
käyttäjä-
paikat/lkm

Välineiden 
lkm

Keinulauta tms. 2 3 0 0 1 0 1
Huomiot

Kiipeilyteline 4 3 1 0 1 4 1
Huomiot

Liukumäki/Rinneliuku 1 3 0 0 1 0 1
Huomiot

Tasapainoiluväline 6 3 1 0 1 1 6
Huomiot

Köysirata 4 3 1 0 1 0 1
Huomiot

Asfalttikuviot 10 3 1 0 1 4 4
Huomiot

Roikuntatangot 4 3 1 0 1 1 1
Huomiot

Yhteensä 31 21 5 0 7 10 15
Pisteet jaettuna välineiden määrällä 3 0.86667 0 1

Nämä täydennetään toimistolla, ei vaadi maastossa merkitsemistä. Pihan käyttöpinta-ala ei sisällä rakennusta tai pysäköintiä yms. Muut alueet max 100 m päässä
Pihan käyttöpinta-ala (m²) 2130
Vapaan liikkumistilan pinta-ala (m²) 270
Muut kaikkien välituntikäytössä olevat alueet  (m²)
Muut koululiikunnan käytössä olevat alueet  (m²)
Oppilasmäärä (kpl) 800

Käyttäjäpaikkojen määrä / piha lukumäärä lkm/m² Pisteet
Sykettä nostavien määrä (pelikenttä tms.) 29 0.0136 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 1
Staattisten välineiden määrä (hiekkis tms.) 0 0 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 1
Kaikki käyttäjäpaikat yhteensä 31 0.0146 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 1

1
Käyttäjäpaikkojen määrä / oppilas lukumäärä lkm/opp Pisteet

Sykettä nostavien määrä (pelikenttä tms.) 29 0.0363 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 1
Staattisten välineiden määrä (hiekkis tms.) 0 0 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 1
Kaikki käyttäjäpaikat yhteensä 31 0.0388 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 1

1
Pinta-alat/oppilas Pisteet

Pihan käyttöpinta-ala / oppilas 2.6625 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2 1
Vapaa liikkumistila / oppilas 0.3375 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2 0
Pihan käyttöpinta-ala + muut välituntialueet/oppilas 2.6625 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2
Pihan käyttöpinta-ala + muut koululiikunta-alueet/oppilas 2.6625 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2

0.25

Voit kirjoittaa maastossa sanoin (totta/ei totta) ja arvo täytetään toimistolla. Tämä vähentää virheen mahdollisuutta
Liikunnallinen näkökulma Kirjaus

Oleskelualueet tukevat liikuntamahdollisuuksia 1
Pihan pintamateriaalit ovat liikuntaan soveltuvia 1
Piha kutsuu liikkumaan välitunnilla 1
Piha tarjoaa koululiikunnalle puitteita 0
Pihalla on liikuntatoimintojen lisäämismahdollisuus 0
Pihalla on liikuntatoimintojen jäsentelymahdollisuus 0
Viheralueet tarjoavat mahdollisuuksia välituntiliikuntaan 0
Viheralueet tarjoavat mahdollisuuksia koululiikuntaan 0
Toiminnot ovat esteettömiä apuvälineellä liikkuvalle 1 Osa
Piha-alueet ovat esteettömiä apuvälineellä liikkuvalle 1
Toimintojen esteettömyys on huomioitu kontrasteilla 0
Piha-alueiden esteettömyys on huomioitu kontrasteilla 0
Yhteensä (max.12) 5
Esteettömien käyttäjäpaikkojen määrä/kokonaispaikkamäärällä 0.322581 0
Esteettömien käyttäjäpaikkojen määrä/oppilasmäärällä 0.0125 0
Välineiden kunto kohdasta 3 (max. 3) 3 0

Kirjaus
Pihan viheralueet ovat monipuolisia 1
Pihan viheralueet ovat hyväkuntoisia 1
Ei ilkivallan jälkiä 1
Ympäristö on siisti, roskaton 1
Käyttökieltoja, estoja, rajoitteita ei ole 1
Liukkaita pintamateriaaleja ei ole 1
Pakoporttien määrä on kohdillaan 1
Liikenneturvallisuus alueella on moitteetonta 1
Pienilmasto-olosuhteet ovat hyvät 1
Luonnonvalon olosuhteet ovat hyvät 1
Valaistus on tarkoituksenmukainen 1
Piha on näköesteetön 1
Piha on sosiaalisen kontrollin alainen 1
Piha on meluton (välineistä, liikenteestä, tms.) 0
Häiritsevä läpikulku on estetty 1
Yhteensä (max. 15) 14

800

1.�Yleistiedot kohteesta ja kartoituksesta
8.7.2020, klo 10.15
IEe
Jätkäsaaren peruskoulu
Hyväntoivonkatu 5
2019

4989

32x2+30x2 (piha), 12x2+11x2 (katu)

1-9 lk
uusi koulu

2. Liikuntamahdollisuuksien sijainti Kirjaa havaintosi numeroin (1 ei ole, 2 huonosti, 3 tyydyttävästi, 4 hyvin, 5 erinomaisesti) 
Lisäohjeita

viereinen urheilupuisto ei luultavasti välituntikäytössä
viereinen urheilupuisto ei luultavasti välituntikäytössä

Hyväntoivonpuisto (rakenteilla)
Jätkäsaaren liikuntapuisto koulun vieressä

Vain tämä huomioidaan pisteenlaskussa

3. Monikäyttöisyys Kirjaa havaintosi numeroin (1 vaarallinen, 2 kulunut, 3 hyvä) (0 Ei, 1 Kyllä)

1 hlö/väline, jousinappulatx3 kpl, tasapainonappulat turvakumistax3 kpl

2 hlö/kuvio, kartta, kaksi hyppyruudukkoa, ruudukko

yläasteikäiset eivät varmaan käytä tätä

yläasteikäiset eivät varmaan käytä tätä, liian jyrkkä nousu ollakseen esteetön

4. Intensiteetti  Täydennä pinta-alat ja lukumäärät

Yhteensä keskiarvona

Yhteensä keskiarvona

Yhteensä keskiarvona
5. Pihan liikunnalliset ominaisuudet   Kirjaa väitteen toteutuminen  (Totta (1), Ei totta (0))

Huomiot

≤0,33=0 p., ≤0,66=1 p., ≤1=2 p.
≤0,33=0 p., ≤0,66=1 p., ≤1=2 p.

Yhteensä (max.4)

Piha ei, mutta vieressä liikuntapuisto

Istutuksia, joissa ei tarkoitus liikkua, ei nurmialueita
Istutuksia, joissa ei tarkoitus liikkua, ei nurmialueita

Kun puut hiukan kasvavat, saadaan tuulen- ja melunsuojaa

6. Pihan muut laadulliset ominaisuudet, Kirjaa väitteen toteutuminen  (Totta (1), Ei totta (0))
Voit kirjoittaa maastossa sanoin ( totta/ei  totta) ja arvo täytetään toimistolla. Tämä vähentää virheen mahdollisuutta.

Huomiot

Osa jo tallattu, vaikka piha on uusi

Voi olla jonkin verran liukas sateella (valettu alusta)
Aitaa ja portti vain pihan yhdellä sivulla

7. Ota myös muutama valokuva pihasta!
8. Muita huomioita

Ei havaittavia läpikulun reittejä, pihan kiertäminen helppoa

Asuinhuoneista näköyhteys pihalle
Sataman, liikenteen ja rakennustyömaiden ääniä

Kaisaniemen ala-asteen koulun kartoituslomake 

Käytetyt värit: Automaattinen täydennys Vertailuarvo Pisteytys Rivierottelu Kirjausruutu

Pisteet yhteensä (max 58) 30.85 2.20
Sijainti (max 15) 8.77 0.58
Koulupäivään 3.67
Muihin ulkoalueisiin 5.00
Tukevat järjestelyt 0.10
Monikäyttöisyys (max 9) 6.75 0.75
Kaikille koulun ikäryhmille 2.50
Soveltuu koululiikuntaan 1.25
Soveltuu välituntiliikuntaan 3.00
Intensiteetti (max 15) 4.50 0.30
Käyttäjäpaikat/pinta-ala 3.00
Käyttäjäpaikat/oppilas 1.00
Pinta-ala/oppilas 0.50
Liikun. omin. (max 19) 10.83 0.57
Muut omin. (max 15) 8.00 0.53 Tätä ei huomioida pisteissä!

Päivämäärä ja aika:
Tekijät: 
Koulun nimi:
Koulun osoite: 
Koulun rakennusvuosi:
Peruskorjausvuosi:
Tontin pinta-ala (m²):
Oppilasmäärä:
Oppilaiden ikähaitari:
Muuta huomioitavaa:

Sijainti suhteessa koulupäivään Kirjaus Huomiot
Leikkipaikka heti saavutettavissa välitunnilla 5
Pelipaikka heti saavutettavissa välitunnilla 5
Liikuntapaikka heti saavutettavissa välitunnilla 1
Yhteensä (max. 5) 3.666667

Sijainti suhteessa muihin ulkoalueisiin Kirjaus Huomiot
Piha sijaitsee muun ulkoilualueen/-reitin lähellä 5
Piha sijaitsee muun liikunta-alueen lähellä 5
Yhteensä (max. 5) 5

Muut liikkumista tukevat järjestelyt Kirjaus Huomiot
Pyöräsäilytyksen kunto 5
Pyöräsäilytyksen sijainti 5
Pyöräpaikkojen lukumäärä yhteensä 9
Pyöräpaikkojen määrä / oppilasmäärä 0.104651
Kypärän säilytysmahdollisuus 1
Skuutin/skeittilaudan säilytysmahdollisuus 1

Yhteensä Yhteensä (max. 5, jos jokaiselle oppilaalle pp) 0.104651

Leikki-, peli- ja 
liikuntapaikkojen 
varusteet Väline

Käyttäjä-
paikkoja/lkm

Välineen 
kunto

Kaikille 
koulun 
ikäryhmille

Soveltuu 
koululiikunta-
käyttöön

Soveltuu 
välitunti-
käyttöön

Esteettömät 
käyttäjä-
paikat/lkm

Välineiden 
lkm

Keinu 2 3 0 0 1 0 2
Huomiot

Pesäkeinu 4 3 1 0 1 1 1
Huomiot

Asfalttikuviot 13 3 1 0 1 13 3
Huomiot

Wall-holla 21 3 1 0 1 0 1
Huomiot

Koripallokori ilman kenttää 3 2 1 1 1 3 1
Huomiot

Ulkokuntoiluvälineet 12 3 1 1 1 3 4
Huomiot

Yhteensä 55 17 5 2 6 20 12
Pisteet jaettuna välineiden määrällä 2.8333 0.83 0.42 1.00

Nämä täydennetään toimistolla, ei vaadi maastossa merkitsemistä. Pihan käyttöpinta-ala ei sisällä rakennusta tai pysäköintiä yms. Muut alueet max 100 m päässä
Pihan käyttöpinta-ala (m²) 1350
Vapaan liikkumistilan pinta-ala (m²) 700
Muut kaikkien välituntikäytössä olevat alueet  (m²)
Muut koululiikunnan käytössä olevat alueet  (m²)
Oppilasmäärä (kpl) 430

Käyttäjäpaikkojen määrä / piha lukumäärä lkm/m² Pisteet
Sykettä nostavien määrä (pelikenttä tms.) 55 0.0407 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 4
Staattisten välineiden määrä (hiekkis tms.) 0 0 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 1
Kaikki käyttäjäpaikat yhteensä 55 0.0407 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 4

3
Käyttäjäpaikkojen määrä / oppilas lukumäärä lkm/opp Pisteet

Sykettä nostavien määrä (pelikenttä tms.) 24 0.0558 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 1
Staattisten välineiden määrä (hiekkis tms.) 29 0.0674 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 1
Kaikki käyttäjäpaikat yhteensä 55 0.1279 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 1

1
Pinta-alat/oppilas Pisteet

Pihan käyttöpinta-ala / oppilas 3.139535 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2 1
Vapaa liikkumistila / oppilas 1.627907 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2 1
Pihan käyttöpinta-ala + muut välituntialueet/oppilas 3.139535 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2
Pihan käyttöpinta-ala + muut koululiikunta-alueet/oppilas 3.139535 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2

0.5

Voit kirjoittaa maastossa sanoin (totta/ei totta) ja arvo täytetään toimistolla. Tämä vähentää virheen mahdollisuutta
Liikunnallinen näkökulma Kirjaus

Oleskelualueet tukevat liikuntamahdollisuuksia 0
Pihan pintamateriaalit ovat liikuntaan soveltuvia 1
Piha kutsuu liikkumaan välitunnilla 1
Piha tarjoaa koululiikunnalle puitteita 1
Pihalla on liikuntatoimintojen lisäämismahdollisuus 1
Pihalla on liikuntatoimintojen jäsentelymahdollisuus 1
Viheralueet tarjoavat mahdollisuuksia välituntiliikuntaan 0
Viheralueet tarjoavat mahdollisuuksia koululiikuntaan 0
Toiminnot ovat esteettömiä apuvälineellä liikkuvalle 1 osittain
Piha-alueet ovat esteettömiä apuvälineellä liikkuvalle 1
Toimintojen esteettömyys on huomioitu kontrasteilla 0
Piha-alueiden esteettömyys on huomioitu kontrasteilla 0
Yhteensä (max.12) 7
Esteettömien käyttäjäpaikkojen määrä/kokonaispaikkamäärällä 0.363636 1
Esteettömien käyttäjäpaikkojen määrä/oppilasmäärällä 0.046512 0
Välineiden kunto kohdasta 3 (max. 3) 2.833333 1

Kirjaus
Pihan viheralueet ovat monipuolisia 0
Pihan viheralueet ovat hyväkuntoisia 1
Ei ilkivallan jälkiä 0
Ympäristö on siisti, roskaton 0
Käyttökieltoja, estoja, rajoitteita ei ole 1
Liukkaita pintamateriaaleja ei ole 1
Pakoporttien määrä on kohdillaan 1
Liikenneturvallisuus alueella on moitteetonta 0
Pienilmasto-olosuhteet ovat hyvät 0
Luonnonvalon olosuhteet ovat hyvät 1
Valaistus on tarkoituksenmukainen 1
Piha on näköesteetön 1
Piha on sosiaalisen kontrollin alainen 0
Piha on meluton (välineistä, liikenteestä, tms.) 0
Häiritsevä läpikulku on estetty 1
Yhteensä (max. 15) 8

7. Ota myös muutama valokuva pihasta!
8. Muita huomioita

yksi portti lukittu

roskaa

autot pysäköivät pihalla, heti leikki- ja pelialueen vieressä
suojaton

yksi kulma jää mahdollisesti piiloon
vain liikekiinteistöjä/hotelli viesressä, katos suojaa
liikenne, kaikuva piha

töhryjä

≤0,33=0 p., ≤0,66=1 p., ≤1=2 p.
≤0,33=0 p., ≤0,66=1 p., ≤1=2 p.

Yhteensä (max.4)
6. Pihan muut laadulliset ominaisuudet, Kirjaa väitteen toteutuminen  (Totta (1), Ei totta (0))
Voit kirjoittaa maastossa sanoin ( totta/ei  totta) ja arvo täytetään toimistolla. Tämä vähentää virheen mahdollisuutta.

Huomiot
vain kolme (isoa) puuta

Yhteensä keskiarvona

Yhteensä keskiarvona
5. Pihan liikunnalliset ominaisuudet   Kirjaa väitteen toteutuminen  (Totta (1), Ei totta (0))

Huomiot

rajallisesti, koska pysäköintiä pihalla

4. Intensiteetti  Täydennä pinta-alat ja lukumäärät

Yhteensä keskiarvona

yksi välinekokonaisuus

numerokäärme, kolmihaarainen hyppyruudukko, tervapata

Vain tämä huomioidaan pisteenlaskussa

3. Monikäyttöisyys Kirjaa havaintosi numeroin (1 vaarallinen, 2 kulunut, 3 hyvä) (0 Ei, 1 Kyllä)

pienet

5+4

1-6 lk
Parannuksia vasta tehty (työ kesken, Wall-holla 7 sivuliu'ulla puuttuu)

2. Liikuntamahdollisuuksien sijainti Kirjaa havaintosi numeroin (1 ei ole, 2 huonosti, 3 tyydyttävästi, 4 hyvin, 5 erinomaisesti) 
Lisäohjeita

Kaisaniemen puisto
Kaisaniemen puisto

430

1.�Yleistiedot kohteesta ja kartoituksesta
13.7.2020 klo 11.00
IEe
Kaisaniemen ala-asteen koulu
Puutarhakatu 1
1924

2299



72 — Helsingin kaupunki

Katajanokan ala-asteen koulun kartoituslomake 

Käytetyt värit: Automaattinen täydennys Vertailuarvo Pisteytys Rivierottelu Kirjausruutu

Pisteet yhteensä (max 58) 21.70 1.65
Sijainti (max 15) 7.87 0.52
Koulupäivään 3.67
Muihin ulkoalueisiin 4.00
Tukevat järjestelyt 0.20
Monikäyttöisyys (max 9) 6.00 0.67

Kaikille koulun ikäryhmille 3.00
Soveltuu koululiikuntaan 0.00
Soveltuu välituntiliikuntaan 3.00
Intensiteetti (max 15) 3.50 0.23
Käyttäjäpaikat/pinta-ala 2.00
Käyttäjäpaikat/oppilas 1.00
Pinta-ala/oppilas 0.50
Liikun. omin. (max 19) 4.33 0.23
Muut omin. (max 15) 12.00 0.80 Tätä ei huomioida pisteissä!

Päivämäärä ja aika:
Tekijät: 
Koulun nimi:
Koulun osoite: 
Koulun rakennusvuosi:
Peruskorjausvuosi:
Tontin pinta-ala (m²):
Oppilasmäärä:
Oppilaiden ikähaitari:
Muuta huomioitavaa:

Sijainti suhteessa koulupäivään Kirjaus Huomiot
Leikkipaikka heti saavutettavissa välitunnilla 5
Pelipaikka heti saavutettavissa välitunnilla 5
Liikuntapaikka heti saavutettavissa välitunnilla 1
Yhteensä (max. 5) 3.666667

Sijainti suhteessa muihin ulkoalueisiin Kirjaus Huomiot
Piha sijaitsee muun ulkoilualueen/-reitin lähellä 3
Piha sijaitsee muun liikunta-alueen lähellä 5
Yhteensä (max. 5) 4

Muut liikkumista tukevat järjestelyt Kirjaus Huomiot
Pyöräsäilytyksen kunto 4
Pyöräsäilytyksen sijainti 2
Pyöräpaikkojen lukumäärä yhteensä 8
Pyöräpaikkojen määrä / oppilasmäärä 0.199005
Kypärän säilytysmahdollisuus 1
Skuutin/skeittilaudan säilytysmahdollisuus 1

Yhteensä Yhteensä (max. 5, jos jokaiselle oppilaalle pp) 0.199005

Leikki-, peli- ja 
liikuntapaikkojen 
varusteet Väline

Käyttäjä-
paikkoja/lkm

Välineen 
kunto

Kaikille 
koulun 
ikäryhmille

Soveltuu 
koululiikunta-
käyttöön

Soveltuu 
välitunti-
käyttöön

Esteettömät 
käyttäjä-
paikat/lkm

Välineiden 
lkm

Kiipeilyteline 8 2 1 0 1 0 1
Huomiot

Asfalttikuviot 21 3 1 0 1 10 5
Huomiot

Roikuntatangot 3 2 1 0 1 0 1
Huomiot

Yhteensä 32 7 3 0 3 10 7
Pisteet jaettuna välineiden määrällä 2.3333 1 0 1

Nämä täydennetään toimistolla, ei vaadi maastossa merkitsemistä. Pihan käyttöpinta-ala ei sisällä rakennusta tai pysäköintiä yms. Muut alueet max 100 m päässä
Pihan käyttöpinta-ala (m²) 900 puiston kenttä n. 1000 m²
Vapaan liikkumistilan pinta-ala (m²) 325
Muut kaikkien välituntikäytössä olevat alueet  (m²)
Muut koululiikunnan käytössä olevat alueet  (m²)
Oppilasmäärä (kpl) 201

Käyttäjäpaikkojen määrä / piha lukumäärä lkm/m² Pisteet
Sykettä nostavien määrä (pelikenttä tms.) 32 0.0356 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 3
Staattisten välineiden määrä (hiekkis tms.) 0 0 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 0
Kaikki käyttäjäpaikat yhteensä 32 0.0356 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 3

2
Käyttäjäpaikkojen määrä / oppilas lukumäärä lkm/opp Pisteet

Sykettä nostavien määrä (pelikenttä tms.) 32 0.1592 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 1
Staattisten välineiden määrä (hiekkis tms.) 0 0 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 1
Kaikki käyttäjäpaikat yhteensä 32 0.1592 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 1

1
Pinta-alat/oppilas Pisteet

Pihan käyttöpinta-ala / oppilas 4.477612 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2 1
Vapaa liikkumistila / oppilas 1.616915 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2 1
Pihan käyttöpinta-ala + muut välituntialueet/oppilas 4.477612 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2
Pihan käyttöpinta-ala + muut koululiikunta-alueet/oppilas 4.477612 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2

0.5

Voit kirjoittaa maastossa sanoin (totta/ei totta) ja arvo täytetään toimistolla. Tämä vähentää virheen mahdollisuutta
Liikunnallinen näkökulma Kirjaus

Oleskelualueet tukevat liikuntamahdollisuuksia 0
Pihan pintamateriaalit ovat liikuntaan soveltuvia 0
Piha kutsuu liikkumaan välitunnilla 0
Piha tarjoaa koululiikunnalle puitteita 0
Pihalla on liikuntatoimintojen lisäämismahdollisuus 1
Pihalla on liikuntatoimintojen jäsentelymahdollisuus 1
Viheralueet tarjoavat mahdollisuuksia välituntiliikuntaan 0
Viheralueet tarjoavat mahdollisuuksia koululiikuntaan 0
Toiminnot ovat esteettömiä apuvälineellä liikkuvalle 0
Piha-alueet ovat esteettömiä apuvälineellä liikkuvalle 0
Toimintojen esteettömyys on huomioitu kontrasteilla 0
Piha-alueiden esteettömyys on huomioitu kontrasteilla 0
Yhteensä (max.12) 2
Esteettömien käyttäjäpaikkojen määrä/kokonaispaikkamäärällä 0.3125 0
Esteettömien käyttäjäpaikkojen määrä/oppilasmäärällä 0.049751 0
Välineiden kunto kohdasta 3 (max. 3) 2.333333 0

Kirjaus
Pihan viheralueet ovat monipuolisia 0
Pihan viheralueet ovat hyväkuntoisia 1
Ei ilkivallan jälkiä 0
Ympäristö on siisti, roskaton 1
Käyttökieltoja, estoja, rajoitteita ei ole 1
Liukkaita pintamateriaaleja ei ole 1
Pakoporttien määrä on kohdillaan 1
Liikenneturvallisuus alueella on moitteetonta 1
Pienilmasto-olosuhteet ovat hyvät 1
Luonnonvalon olosuhteet ovat hyvät 1
Valaistus on tarkoituksenmukainen 1
Piha on näköesteetön 1
Piha on sosiaalisen kontrollin alainen 1
Piha on meluton (välineistä, liikenteestä, tms.) 0
Häiritsevä läpikulku on estetty 1
Yhteensä (max. 15) 12

7. Ota myös muutama valokuva pihasta!
8. Muita huomioita

sisäpiha, ei läpikulkua

ei aidattu piha

piha itsessään näköesteetön, pihan ja puiston välissä muuri
vieressä asuinrakennuksia, mutta piha osittain näkösuojassa

jonkin verran graffiteja ym. Seinissä

jonkin verran kynnyksiä, epätasaisuutta

≤0,33=0 p., ≤0,66=1 p., ≤1=2 p.
≤0,33=0 p., ≤0,66=1 p., ≤1=2 p.

Yhteensä (max.4)
6. Pihan muut laadulliset ominaisuudet, Kirjaa väitteen toteutuminen  (Totta (1), Ei totta (0))
Voit kirjoittaa maastossa sanoin ( totta/ei  totta) ja arvo täytetään toimistolla. Tämä vähentää virheen mahdollisuutta.

Huomiot
vain muutama vaahtera, seinustan istutusalueet nurmea
puut ok

Yhteensä keskiarvona

Yhteensä keskiarvona
5. Pihan liikunnalliset ominaisuudet   Kirjaa väitteen toteutuminen  (Totta (1), Ei totta (0))

Huomiot

lähinnä asfaltti
yksipuolinen

vähän

pihalla lähinnä puita ja pari nurmettunutta viherkaistaa

4. Intensiteetti  Täydennä pinta-alat ja lukumäärät

Yhteensä keskiarvona

tervapata,  4 kpl hyppyruudukko

Vain tämä huomioidaan pisteenlaskussa

3. Monikäyttöisyys Kirjaa havaintosi numeroin (1 vaarallinen, 2 kulunut, 3 hyvä) (0 Ei, 1 Kyllä)

1-6 lk
Varsinainen koulun piha vain rakennuksen pieni sisäpiha. Viereinen Linnanpuisto kuitenkin selkeä osa piha-aluetta.

2. Liikuntamahdollisuuksien sijainti Kirjaa havaintosi numeroin (1 ei ole, 2 huonosti, 3 tyydyttävästi, 4 hyvin, 5 erinomaisesti) 
Lisäohjeita

puiston puolella

rantapuisto
lähellä ainakin isompi kenttä jalkapallomaaleilla

vain (ilmeisesti) henkilökunnan sisäänkäynnillä

201

1.�Yleistiedot kohteesta ja kartoituksesta
13.7.2020 klo 8.15
IEe
Katajanokan ala-asteen koulu
Laivastokuja 6
1844

3292

Kruununhaan yläasteen koulun kartoituslomake 

Käytetyt värit: Automaattinen täydennys Vertailuarvo Pisteytys Rivierottelu Kirjausruutu

Pisteet yhteensä (max 58) 29.65 2.16
Sijainti (max 15) 8.90 0.59
Koulupäivään 3.67
Muihin ulkoalueisiin 4.00
Tukevat järjestelyt 1.23
Monikäyttöisyys (max 9) 7.50 0.83
Kaikille koulun ikäryhmille 2.50
Soveltuu koululiikuntaan 2.00
Soveltuu välituntiliikuntaan 3.00
Intensiteetti (max 15) 2.25 0.15
Käyttäjäpaikat/pinta-ala 1.00
Käyttäjäpaikat/oppilas 1.00
Pinta-ala/oppilas 0.25
Liikun. omin. (max 19) 11.00 0.58
Muut omin. (max 15) 14.00 0.93 Tätä ei huomioida pisteissä!

Päivämäärä ja aika:
Tekijät: 
Koulun nimi:
Koulun osoite: 
Koulun rakennusvuosi:
Peruskorjausvuosi:
Tontin pinta-ala (m²):
Oppilasmäärä:
Oppilaiden ikähaitari:
Muuta huomioitavaa:

Sijainti suhteessa koulupäivään Kirjaus Huomiot
Leikkipaikka heti saavutettavissa välitunnilla 1
Pelipaikka heti saavutettavissa välitunnilla 5
Liikuntapaikka heti saavutettavissa välitunnilla 5
Yhteensä (max. 5) 3.666667

Sijainti suhteessa muihin ulkoalueisiin Kirjaus Huomiot
Piha sijaitsee muun ulkoilualueen/-reitin lähellä 4
Piha sijaitsee muun liikunta-alueen lähellä 4
Yhteensä (max. 5) 4

Muut liikkumista tukevat järjestelyt Kirjaus Huomiot
Pyöräsäilytyksen kunto 5
Pyöräsäilytyksen sijainti 5
Pyöräpaikkojen lukumäärä yhteensä 120
Pyöräpaikkojen määrä / oppilasmäärä 1.229508
Kypärän säilytysmahdollisuus 1
Skuutin/skeittilaudan säilytysmahdollisuus 1

Yhteensä Yhteensä (max. 5, jos jokaiselle oppilaalle pp) 1.229508

Leikki-, peli- ja 
liikuntapaikkojen 
varusteet Väline

Käyttäjä-
paikkoja/lkm

Välineen 
kunto

Kaikille 
koulun 
ikäryhmille

Soveltuu 
koululiikunta-
käyttöön

Soveltuu 
välitunti-
käyttöön

Esteettömät 
käyttäjä-
paikat/lkm

Välineiden 
lkm

Asfalttikuviot 10 3 0 0 1 10 1
Huomiot

Koripallokori ilman kenttää 3 3 1 1 1 3 1
Huomiot

Palloseinä 3 3 1 0 1 3 1
Huomiot

Pöytätennis 8 3 1 1 1 4 2
Huomiot

Ulkokuntoiluvälineet 3 3 1 1 1 3 1
Huomiot

Yhteensä 27 15 4 3 5 23 6
Pisteet jaettuna välineiden määrällä 3 0.83333 0.666667 1

Nämä täydennetään toimistolla, ei vaadi maastossa merkitsemistä. Pihan käyttöpinta-ala ei sisällä rakennusta tai pysäköintiä yms. Muut alueet max 100 m päässä
Pihan käyttöpinta-ala (m²) 1800
Vapaan liikkumistilan pinta-ala (m²) 265
Muut kaikkien välituntikäytössä olevat alueet  (m²)
Muut koululiikunnan käytössä olevat alueet  (m²)
Oppilasmäärä (kpl) 488

Käyttäjäpaikkojen määrä / piha lukumäärä lkm/m² Pisteet
Sykettä nostavien määrä (pelikenttä tms.) 17 0.0094 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 1
Staattisten välineiden määrä (hiekkis tms.) 10 0.0056 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 1
Kaikki käyttäjäpaikat yhteensä 27 0.015 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 1

1
Käyttäjäpaikkojen määrä / oppilas lukumäärä lkm/opp Pisteet

Sykettä nostavien määrä (pelikenttä tms.) 17 0.0348 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 1
Staattisten välineiden määrä (hiekkis tms.) 10 0.0205 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 1
Kaikki käyttäjäpaikat yhteensä 27 0.0553 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 1

1
Pinta-alat/oppilas Pisteet

Pihan käyttöpinta-ala / oppilas 3.688525 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2 1
Vapaa liikkumistila / oppilas 0.543033 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2 0
Pihan käyttöpinta-ala + muut välituntialueet/oppilas 3.688525 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2
Pihan käyttöpinta-ala + muut koululiikunta-alueet/oppilas 3.688525 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2

0.25

Voit kirjoittaa maastossa sanoin (totta/ei totta) ja arvo täytetään toimistolla. Tämä vähentää virheen mahdollisuutta
Liikunnallinen näkökulma Kirjaus

Oleskelualueet tukevat liikuntamahdollisuuksia 1
Pihan pintamateriaalit ovat liikuntaan soveltuvia 1
Piha kutsuu liikkumaan välitunnilla 1
Piha tarjoaa koululiikunnalle puitteita 1
Pihalla on liikuntatoimintojen lisäämismahdollisuus 1
Pihalla on liikuntatoimintojen jäsentelymahdollisuus 0
Viheralueet tarjoavat mahdollisuuksia välituntiliikuntaan 0
Viheralueet tarjoavat mahdollisuuksia koululiikuntaan 0
Toiminnot ovat esteettömiä apuvälineellä liikkuvalle 1 mahdollisesti
Piha-alueet ovat esteettömiä apuvälineellä liikkuvalle 1
Toimintojen esteettömyys on huomioitu kontrasteilla 0
Piha-alueiden esteettömyys on huomioitu kontrasteilla 0
Yhteensä (max.12) 7
Esteettömien käyttäjäpaikkojen määrä/kokonaispaikkamäärällä 0.851852 1
Esteettömien käyttäjäpaikkojen määrä/oppilasmäärällä 0.047131 0
Välineiden kunto kohdasta 3 (max. 3) 3 1

Kirjaus
Pihan viheralueet ovat monipuolisia 1
Pihan viheralueet ovat hyväkuntoisia 1
Ei ilkivallan jälkiä 1
Ympäristö on siisti, roskaton 1
Käyttökieltoja, estoja, rajoitteita ei ole 1
Liukkaita pintamateriaaleja ei ole 1
Pakoporttien määrä on kohdillaan 1
Liikenneturvallisuus alueella on moitteetonta 1
Pienilmasto-olosuhteet ovat hyvät 1
Luonnonvalon olosuhteet ovat hyvät 1
Valaistus on tarkoituksenmukainen 1
Piha on näköesteetön 1
Piha on sosiaalisen kontrollin alainen 1
Piha on meluton (välineistä, liikenteestä, tms.) 0
Häiritsevä läpikulku on estetty 1
Yhteensä (max. 15) 14

7. Ota myös muutama valokuva pihasta!
8. Muita huomioita

koripallo (kovia pintoja, kaiku)

≤0,33=0 p., ≤0,66=1 p., ≤1=2 p.
≤0,33=0 p., ≤0,66=1 p., ≤1=2 p.

Yhteensä (max.4)
6. Pihan muut laadulliset ominaisuudet, Kirjaa väitteen toteutuminen  (Totta (1), Ei totta (0))
Voit kirjoittaa maastossa sanoin ( totta/ei  totta) ja arvo täytetään toimistolla. Tämä vähentää virheen mahdollisuutta.

Huomiot

Yhteensä keskiarvona

Yhteensä keskiarvona
5. Pihan liikunnalliset ominaisuudet   Kirjaa väitteen toteutuminen  (Totta (1), Ei totta (0))

Huomiot

vähän, esim. jotain tasapainoilua
pieni tila

4. Intensiteetti  Täydennä pinta-alat ja lukumäärät

Yhteensä keskiarvona

tarkka väline ei tiedossa

koripallokorin kanssa samassa kohdassa

erivärisiä raitoja, onko leikkiarvoa?

Vain tämä huomioidaan pisteenlaskussa

3. Monikäyttöisyys Kirjaa havaintosi numeroin (1 vaarallinen, 2 kulunut, 3 hyvä) (0 Ei, 1 Kyllä)

7-9 lk
Rakennustyöt käynnissä, piha arvioitu suunnitelman perusteella (väistötila Agrikolankatu 1-3)

2. Liikuntamahdollisuuksien sijainti Kirjaa havaintosi numeroin (1 ei ole, 2 huonosti, 3 tyydyttävästi, 4 hyvin, 5 erinomaisesti) 
Lisäohjeita

pihalla ei leikkivälineitä asfalttimaalaisten lisäksi (yläaste)

Kaisaniemen puisto
Kaisaniemen puisto

488

1.�Yleistiedot kohteesta ja kartoituksesta
13.7.2020 klo 14.00
IEe
Kruununhaan yläasteen koulu
Snellmaninkatu 18
1897

3410



Helsingin kaupunki — 73

Lauttasaaren ala-asteen koulun kartoituslomake 

Käytetyt värit: Automaattinen täydennys Vertailuarvo Pisteytys Rivierottelu Kirjausruutu

Pisteet yhteensä (max 58) 33.14 2.34
Sijainti (max 15) 10.53 0.70
Koulupäivään 5.00
Muihin ulkoalueisiin 4.50
Tukevat järjestelyt 1.03
Monikäyttöisyys (max 9) 6.93 0.77

Kaikille koulun ikäryhmille 3.00
Soveltuu koululiikuntaan 0.93
Soveltuu välituntiliikuntaan 3.00
Intensiteetti (max 15) 2.75 0.18
Käyttäjäpaikat/pinta-ala 1.00
Käyttäjäpaikat/oppilas 1.00
Pinta-ala/oppilas 0.75
Liikun. omin. (max 19) 12.93 0.68
Muut omin. (max 15) 13.00 0.87 Tätä ei huomioida pisteissä!

Päivämäärä ja aika:
Tekijät: 
Koulun nimi:
Koulun osoite: 
Koulun rakennusvuosi:
Peruskorjausvuosi:
Tontin pinta-ala (m²):
Oppilasmäärä:
Oppilaiden ikähaitari:
Muuta huomioitavaa:

Sijainti suhteessa koulupäivään Kirjaus Huomiot
Leikkipaikka heti saavutettavissa välitunnilla 5
Pelipaikka heti saavutettavissa välitunnilla 5
Liikuntapaikka heti saavutettavissa välitunnilla 5
Yhteensä (max. 5) 5

Sijainti suhteessa muihin ulkoalueisiin Kirjaus Huomiot
Piha sijaitsee muun ulkoilualueen/-reitin lähellä 5
Piha sijaitsee muun liikunta-alueen lähellä 4
Yhteensä (max. 5) 4.5

Muut liikkumista tukevat järjestelyt Kirjaus Huomiot
Pyöräsäilytyksen kunto 5
Pyöräsäilytyksen sijainti 5
Pyöräpaikkojen lukumäärä yhteensä 208
Pyöräpaikkojen määrä / oppilasmäärä 1.031746
Kypärän säilytysmahdollisuus 1
Skuutin/skeittilaudan säilytysmahdollisuus 1

Yhteensä Yhteensä (max. 5, jos jokaiselle oppilaalle pp) 1.031746

Leikki-, peli- ja 
liikuntapaikkojen 
varusteet Väline

Käyttäjä-
paikkoja/lkm

Välineen 
kunto

Kaikille 
koulun 
ikäryhmille

Soveltuu 
koululiikunta-
käyttöön

Soveltuu 
välitunti-
käyttöön

Esteettömät 
käyttäjä-
paikat/lkm

Välineiden 
lkm

Keinu 8 3 1 0 1 0 4
Huomiot

Pesäkeinu 8 3 1 0 1 2 2
Huomiot

Kiipeilyteline 21 3 1 0 1 0 2
Huomiot

Tasapainoiluväline 12 3 1 0 1 0 1
Huomiot

Karuselli 7 3 1 0 1 0 2
Huomiot

Asfalttikuviot 35 3 1 0 1 15 7
Huomiot

Leikkitanko 2 2 1 0 1 0 1
Huomiot

Apollo -pyörivä verkkokiipeilyteline 20 3 1 0 1 0 1
Huomiot

Pallokenttä 12 3 1 1 1 12 1
Huomiot

Monitoimikenttä 12 3 1 1 1 12 1
Huomiot

Monitoimiareena 10 3 1 1 1 10 1
Huomiot

Koripallokori ilman kenttää 12 3 1 1 1 12 4
Huomiot

Pöytätennis 4 3 1 1 1 2 1
Huomiot

Juoksusuora 5 3 1 1 1 5 1
Huomiot

Yhteensä 168 41 14 6 14 70 29
Pisteet jaettuna välineiden määrällä 2.9286 1.00 0.31 1.00

Nämä täydennetään toimistolla, ei vaadi maastossa merkitsemistä. Pihan käyttöpinta-ala ei sisällä rakennusta tai pysäköintiä yms. Muut alueet max 100 m päässä
Pihan käyttöpinta-ala (m²) 9985
Vapaan liikkumistilan pinta-ala (m²) 4450
Muut kaikkien välituntikäytössä olevat alueet  (m²)
Muut koululiikunnan käytössä olevat alueet  (m²)
Oppilasmäärä (kpl) 1008

Käyttäjäpaikkojen määrä / piha lukumäärä lkm/m² Pisteet
Sykettä nostavien määrä (pelikenttä tms.) 168 0.0168 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 1
Staattisten välineiden määrä (hiekkis tms.) 0 0 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 1
Kaikki käyttäjäpaikat yhteensä 168 0.0168 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 1

1
Käyttäjäpaikkojen määrä / oppilas lukumäärä lkm/opp Pisteet

Sykettä nostavien määrä (pelikenttä tms.) 168 0.1667 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 1
Staattisten välineiden määrä (hiekkis tms.) 0 0 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 1
Kaikki käyttäjäpaikat yhteensä 168 0.1667 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 1

1
Pinta-alat/oppilas Pisteet

Pihan käyttöpinta-ala / oppilas 9.905754 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2 2
Vapaa liikkumistila / oppilas 4.414683 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2 1
Pihan käyttöpinta-ala + muut välituntialueet/oppilas 9.905754 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2
Pihan käyttöpinta-ala + muut koululiikunta-alueet/oppilas 9.905754 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2

0.75

Voit kirjoittaa maastossa sanoin (totta/ei totta) ja arvo täytetään toimistolla. Tämä vähentää virheen mahdollisuutta
Liikunnallinen näkökulma Kirjaus

Oleskelualueet tukevat liikuntamahdollisuuksia 1
Pihan pintamateriaalit ovat liikuntaan soveltuvia 1
Piha kutsuu liikkumaan välitunnilla 1
Piha tarjoaa koululiikunnalle puitteita 1
Pihalla on liikuntatoimintojen lisäämismahdollisuus 1
Pihalla on liikuntatoimintojen jäsentelymahdollisuus 1
Viheralueet tarjoavat mahdollisuuksia välituntiliikuntaan 1
Viheralueet tarjoavat mahdollisuuksia koululiikuntaan 0
Toiminnot ovat esteettömiä apuvälineellä liikkuvalle 1 osa
Piha-alueet ovat esteettömiä apuvälineellä liikkuvalle 1
Toimintojen esteettömyys on huomioitu kontrasteilla 0 ei voi arvioda toimitetun suunnitelman perusteella
Piha-alueiden esteettömyys on huomioitu kontrasteilla 0
Yhteensä (max.12) 9
Esteettömien käyttäjäpaikkojen määrä/kokonaispaikkamäärällä 0.416667 1
Esteettömien käyttäjäpaikkojen määrä/oppilasmäärällä 0.069444 0
Välineiden kunto kohdasta 3 (max. 3) 2.928571 1

Kirjaus
Pihan viheralueet ovat monipuolisia 1
Pihan viheralueet ovat hyväkuntoisia 1
Ei ilkivallan jälkiä 1
Ympäristö on siisti, roskaton 1
Käyttökieltoja, estoja, rajoitteita ei ole 1
Liukkaita pintamateriaaleja ei ole 1
Pakoporttien määrä on kohdillaan 1
Liikenneturvallisuus alueella on moitteetonta 1
Pienilmasto-olosuhteet ovat hyvät 1
Luonnonvalon olosuhteet ovat hyvät 1
Valaistus on tarkoituksenmukainen 1
Piha on näköesteetön 0
Piha on sosiaalisen kontrollin alainen 0
Piha on meluton (välineistä, liikenteestä, tms.) 1
Häiritsevä läpikulku on estetty 1
Yhteensä (max. 15) 13

7. Ota myös muutama valokuva pihasta!
8. Muita huomioita

liikerakennuksia ja puistoa vieressä

ei voi arvioda toimitetun suunnitelman perusteella

≤0,33=0 p., ≤0,66=1 p., ≤1=2 p.
≤0,33=0 p., ≤0,66=1 p., ≤1=2 p.

Yhteensä (max.4)
6. Pihan muut laadulliset ominaisuudet, Kirjaa väitteen toteutuminen  (Totta (1), Ei totta (0))
Voit kirjoittaa maastossa sanoin ( totta/ei  totta) ja arvo täytetään toimistolla. Tämä vähentää virheen mahdollisuutta.

Huomiot

Yhteensä keskiarvona

Yhteensä keskiarvona
5. Pihan liikunnalliset ominaisuudet   Kirjaa väitteen toteutuminen  (Totta (1), Ei totta (0))

Huomiot

mutta ei varmaan tarpeen
mutta ei varmaan tarpeen

4. Intensiteetti  Täydennä pinta-alat ja lukumäärät

Yhteensä keskiarvona

miniareena, jalkapallo ja koris

4 koria, vain korin alueen viivat

roikuntatanko? Ei tarkemmin suunnitelmassa

kivituhkakenttä

htn-kenttä, verkkoaidat (ei tietoa, mitä maaleja tai viivoja)

tasapainoilurata

heiluva (muuten esteetön, mutta turvasoralla) ja kuppikaruselli

tervapata x2, iso hyppyruudukko x3, pallorypäs x 2

kaari jossa köysiverkko ja kiipeilyseinää sekä pyramidi

Vain tämä huomioidaan pisteenlaskussa

3. Monikäyttöisyys Kirjaa havaintosi numeroin (1 vaarallinen, 2 kulunut, 3 hyvä) (0 Ei, 1 Kyllä)

turvasoralla olevat välineet eivät esteettömiä

1-6 lk
nyt peruskorjauksessa, piha arvioitu suunnitelman perusteella

2. Liikuntamahdollisuuksien sijainti Kirjaa havaintosi numeroin (1 ei ole, 2 huonosti, 3 tyydyttävästi, 4 hyvin, 5 erinomaisesti) 
Lisäohjeita

Lintutorni
Lauttasaaren urheilupuisto

1008
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IEe
Lauttasaaren ala-asteen koulu
Myllykalliontie 3 ja Lauttasaarentie 50
päärakennus 1954, sivurakennus 1955
2020
14800

Lauttasaaren yhteiskoulun kartoituslomake 

Käytetyt värit: Automaattinen täydennys Vertailuarvo Pisteytys Rivierottelu Kirjausruutu

Pisteet yhteensä (max 58) 27.86 2.07
Sijainti (max 15) 6.94 0.46
Koulupäivään 3.00
Muihin ulkoalueisiin 3.00
Tukevat järjestelyt 0.94
Monikäyttöisyys (max 9) 8.00 0.89

Kaikille koulun ikäryhmille 3.00
Soveltuu koululiikuntaan 2.50
Soveltuu välituntiliikuntaan 2.50
Intensiteetti (max 15) 2.92 0.19
Käyttäjäpaikat/pinta-ala 1.67
Käyttäjäpaikat/oppilas 1.00
Pinta-ala/oppilas 0.25
Liikun. omin. (max 19) 10.00 0.53
Muut omin. (max 15) 11.00 0.73 Tätä ei huomioida pisteissä!

Päivämäärä ja aika:
Tekijät: 
Koulun nimi:
Koulun osoite: 
Koulun rakennusvuosi:
Peruskorjausvuosi:
Tontin pinta-ala (m²):
Oppilasmäärä:
Oppilaiden ikähaitari:
Muuta huomioitavaa:

Sijainti suhteessa koulupäivään Kirjaus Huomiot
Leikkipaikka heti saavutettavissa välitunnilla 1
Pelipaikka heti saavutettavissa välitunnilla 4
Liikuntapaikka heti saavutettavissa välitunnilla 4
Yhteensä (max. 5) 3

Sijainti suhteessa muihin ulkoalueisiin Kirjaus Huomiot
Piha sijaitsee muun ulkoilualueen/-reitin lähellä 4
Piha sijaitsee muun liikunta-alueen lähellä 2
Yhteensä (max. 5) 3

Muut liikkumista tukevat järjestelyt Kirjaus Huomiot
Pyöräsäilytyksen kunto 3
Pyöräsäilytyksen sijainti 4
Pyöräpaikkojen lukumäärä yhteensä 113
Pyöräpaikkojen määrä / oppilasmäärä 0.941667
Kypärän säilytysmahdollisuus 1
Skuutin/skeittilaudan säilytysmahdollisuus 1

Yhteensä Yhteensä (max. 5, jos jokaiselle oppilaalle pp) 0.941667

Leikki-, peli- ja 
liikuntapaikkojen 
varusteet Väline

Käyttäjä-
paikkoja/lkm

Välineen 
kunto

Kaikille 
koulun 
ikäryhmille

Soveltuu 
koululiikunta-
käyttöön

Soveltuu 
välitunti-
käyttöön

Esteettömät 
käyttäjä-
paikat/lkm

Välineiden 
lkm

Koripallokenttä (5+5 pelaajaa) 10 3 1 1 1 10 1
Huomiot

Yhden korin koripallokenttä (3+3 pelaajaa) 6 3 1 0 1 6 1
Huomiot

Pöytätennis 8 3 1 1 1 0 2
Huomiot

Ulkokuntoiluvälineet 7 3 1 1 1 0 1
Huomiot

Uimahalli 30 3 1 1 0 0 1
Huomiot

Yhteensä 61 15 5 4 4 16 6
Pisteet jaettuna välineiden määrällä 3 1 0.83 0.83

Nämä täydennetään toimistolla, ei vaadi maastossa merkitsemistä. Pihan käyttöpinta-ala ei sisällä rakennusta tai pysäköintiä yms. Muut alueet max 100 m päässä
Pihan käyttöpinta-ala (m²) 2140
Vapaan liikkumistilan pinta-ala (m²) 420
Muut kaikkien välituntikäytössä olevat alueet  (m²)
Muut koululiikunnan käytössä olevat alueet  (m²)
Oppilasmäärä (kpl) 600

Käyttäjäpaikkojen määrä / piha lukumäärä lkm/m² Pisteet
Sykettä nostavien määrä (pelikenttä tms.) 61 0.0285 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 2
Staattisten välineiden määrä (hiekkis tms.) 0 0 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 1
Kaikki käyttäjäpaikat yhteensä 61 0.0285 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 2

1.666667
Käyttäjäpaikkojen määrä / oppilas lukumäärä lkm/opp Pisteet

Sykettä nostavien määrä (pelikenttä tms.) 61 0.1017 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 1
Staattisten välineiden määrä (hiekkis tms.) 0 0 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 1
Kaikki käyttäjäpaikat yhteensä 61 0.1017 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 1

1
Pinta-alat/oppilas Pisteet

Pihan käyttöpinta-ala / oppilas 3.566667 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2 1
Vapaa liikkumistila / oppilas 0.7 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2 0
Pihan käyttöpinta-ala + muut välituntialueet/oppilas 3.566667 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2
Pihan käyttöpinta-ala + muut koululiikunta-alueet/oppilas 3.566667 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2

0.25

Voit kirjoittaa maastossa sanoin (totta/ei totta) ja arvo täytetään toimistolla. Tämä vähentää virheen mahdollisuutta
Liikunnallinen näkökulma Kirjaus

Oleskelualueet tukevat liikuntamahdollisuuksia 1
Pihan pintamateriaalit ovat liikuntaan soveltuvia 1
Piha kutsuu liikkumaan välitunnilla 1
Piha tarjoaa koululiikunnalle puitteita 1
Pihalla on liikuntatoimintojen lisäämismahdollisuus 1
Pihalla on liikuntatoimintojen jäsentelymahdollisuus 1
Viheralueet tarjoavat mahdollisuuksia välituntiliikuntaan 0
Viheralueet tarjoavat mahdollisuuksia koululiikuntaan 0
Toiminnot ovat esteettömiä apuvälineellä liikkuvalle 0 "normivälineet"
Piha-alueet ovat esteettömiä apuvälineellä liikkuvalle 1
Toimintojen esteettömyys on huomioitu kontrasteilla 0 koriskentän rajaviivat
Piha-alueiden esteettömyys on huomioitu kontrasteilla 0
Yhteensä (max.12) 7
Esteettömien käyttäjäpaikkojen määrä/kokonaispaikkamäärällä 0.262295 0
Esteettömien käyttäjäpaikkojen määrä/oppilasmäärällä 0.026667 0
Välineiden kunto kohdasta 3 (max. 3) 3 0

Kirjaus
Pihan viheralueet ovat monipuolisia 0
Pihan viheralueet ovat hyväkuntoisia 0
Ei ilkivallan jälkiä 1
Ympäristö on siisti, roskaton 1
Käyttökieltoja, estoja, rajoitteita ei ole 1
Liukkaita pintamateriaaleja ei ole 0
Pakoporttien määrä on kohdillaan 1
Liikenneturvallisuus alueella on moitteetonta 1
Pienilmasto-olosuhteet ovat hyvät 1
Luonnonvalon olosuhteet ovat hyvät 1
Valaistus on tarkoituksenmukainen 1
Piha on näköesteetön 1
Piha on sosiaalisen kontrollin alainen 1
Piha on meluton (välineistä, liikenteestä, tms.) 0
Häiritsevä läpikulku on estetty 1
Yhteensä (max. 15) 11

600

1.�Yleistiedot kohteesta ja kartoituksesta
17.7.2020
LPä
Lauttasaaren yhteiskoulu
Isokaari 19
1968

16225

osa vanhoista telineistä poistumassa uusien tultua?

7-9 lk

2. Liikuntamahdollisuuksien sijainti Kirjaa havaintosi numeroin (1 ei ole, 2 huonosti, 3 tyydyttävästi, 4 hyvin, 5 erinomaisesti) 
Lisäohjeita

portaita/tasoeroja/luiskia

Lauttasaaren urheilukenttä melko kaukana

maassa olevat telineet vanhoja ja maali kulunut, siivousta/remppaa?
suojaisalla sisäpihalla+uimahallin pääty, katu vieressä

Vain tämä huomioidaan pisteenlaskussa

3. Monikäyttöisyys Kirjaa havaintosi numeroin (1 vaarallinen, 2 kulunut, 3 hyvä) (0 Ei, 1 Kyllä)

pöytä normikorkuinen, välituntipihalla

asfalttia, korit korkealla (esteettömyys?), välituntipihalla

tai kahdelle pelaajalle?

välituntipihalla

Yhteensä keskiarvona

ei päässyt katsomaan sisälle

4. Intensiteetti  Täydennä pinta-alat ja lukumäärät

Yhteensä keskiarvona

Yhteensä keskiarvona
5. Pihan liikunnalliset ominaisuudet   Kirjaa väitteen toteutuminen  (Totta (1), Ei totta (0))

Huomiot

asfaltti (koris), tekonurmi (kuntoilurata), bet.laatta (pingis)

koris ja pingis välituntipihalla

jyrkkää betoniramppia epäilen syys-talviliukkailla
ei portteja

asfalttia, bet.laattaa, rampit

≤0,33=0 p., ≤0,66=1 p., ≤1=2 p.
≤0,33=0 p., ≤0,66=1 p., ≤1=2 p.

Yhteensä (max.4)

suojaisa, mutta vähän varjopaikkoja

6. Pihan muut laadulliset ominaisuudet, Kirjaa väitteen toteutuminen  (Totta (1), Ei totta (0))
Voit kirjoittaa maastossa sanoin ( totta/ei  totta) ja arvo täytetään toimistolla. Tämä vähentää virheen mahdollisuutta.

Huomiot

rikkaruohottuneet, villiviinit ok

7. Ota myös muutama valokuva pihasta!
8. Muita huomioita

yläpihan istuinryhmien luona ei valaistusta, valonheittimiä, pylväsv.
melko hyvin
asuinrakennuksia+luontoreitti/torni?
kaikua



74 — Helsingin kaupunki

Minervaskolanin kartoituslomake 

Käytetyt värit: Automaattinen täydennys Vertailuarvo Pisteytys Rivierottelu Kirjausruutu

Pisteet yhteensä (max 58) 29.02 2.10
Sijainti (max 15) 7.08 0.47
Koulupäivään 3.67
Muihin ulkoalueisiin 2.50
Tukevat järjestelyt 0.91
Monikäyttöisyys (max 9) 6.86 0.76

Kaikille koulun ikäryhmille 2.57
Soveltuu koululiikuntaan 1.29
Soveltuu välituntiliikuntaan 3.00
Intensiteetti (max 15) 5.08 0.34
Käyttäjäpaikat/pinta-ala 2.33
Käyttäjäpaikat/oppilas 2.00
Pinta-ala/oppilas 0.75
Liikun. omin. (max 19) 10.00 0.53
Muut omin. (max 15) 13.00 0.87 Tätä ei huomioida pisteissä!

Päivämäärä ja aika:
Tekijät: 
Koulun nimi:
Koulun osoite: 
Koulun rakennusvuosi:
Peruskorjausvuosi:
Tontin pinta-ala (m²):
Oppilasmäärä:
Oppilaiden ikähaitari:
Muuta huomioitavaa:

Sijainti suhteessa koulupäivään Kirjaus Huomiot
Leikkipaikka heti saavutettavissa välitunnilla 5
Pelipaikka heti saavutettavissa välitunnilla 5
Liikuntapaikka heti saavutettavissa välitunnilla 1
Yhteensä (max. 5) 3.666667

Sijainti suhteessa muihin ulkoalueisiin Kirjaus Huomiot
Piha sijaitsee muun ulkoilualueen/-reitin lähellä 4
Piha sijaitsee muun liikunta-alueen lähellä 1
Yhteensä (max. 5) 2.5

Muut liikkumista tukevat järjestelyt Kirjaus Huomiot
Pyöräsäilytyksen kunto 5
Pyöräsäilytyksen sijainti 5
Pyöräpaikkojen lukumäärä yhteensä 30
Pyöräpaikkojen määrä / oppilasmäärä 0.909091
Kypärän säilytysmahdollisuus 1
Skuutin/skeittilaudan säilytysmahdollisuus 1

Yhteensä Yhteensä (max. 5, jos jokaiselle oppilaalle pp) 0.909091

Leikki-, peli- ja 
liikuntapaikkojen 
varusteet Väline

Käyttäjä-
paikkoja/lkm

Välineen 
kunto

Kaikille 
koulun 
ikäryhmille

Soveltuu 
koululiikunta-
käyttöön

Soveltuu 
välitunti-
käyttöön

Esteettömät 
käyttäjä-
paikat/lkm

Välineiden 
lkm

Kiipeilyteline 12 3 1 0 1 0 1
Huomiot

Hiekkalaatikko 12 3 1 0 1 1 1
Huomiot

Leikkimökki 10 3 0 0 1 0 2
Huomiot

Asfalttikuviot 4 3 1 0 1 1 2
Huomiot

Pallokenttä 8 3 1 1 1 8 1
Huomiot

Koripallokenttä (5+5 pelaajaa) 10 3 1 1 1 6 1
Huomiot

Palloseinä 6 3 1 0 1 6 2
Huomiot

Häkkimäinen kiipeilyteline 4 3 1 1 1 0 1
Huomiot

Vino kuutio 2 3 1 1 1 0 1
Huomiot

Kaartuva puomi 2 3 1 1 1 0 1
Huomiot

Pallo 1 3 1 1 1 0 1
Huomiot

Yhteensä 71 33 10 6 11 22 14
Pisteet jaettuna välineiden määrällä 3 0.86 0.43 1.00

Nämä täydennetään toimistolla, ei vaadi maastossa merkitsemistä. Pihan käyttöpinta-ala ei sisällä rakennusta tai pysäköintiä yms. Muut alueet max 100 m päässä
Pihan käyttöpinta-ala (m²) 1430
Vapaan liikkumistilan pinta-ala (m²) 300
Muut kaikkien välituntikäytössä olevat alueet  (m²)
Muut koululiikunnan käytössä olevat alueet  (m²)
Oppilasmäärä (kpl) 165

Käyttäjäpaikkojen määrä / piha lukumäärä lkm/m² Pisteet
Sykettä nostavien määrä (pelikenttä tms.) 40 0.028 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 2
Staattisten välineiden määrä (hiekkis tms.) 22 0.0154 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 1
Kaikki käyttäjäpaikat yhteensä 71 0.0497 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 4

2.333333
Käyttäjäpaikkojen määrä / oppilas lukumäärä lkm/opp Pisteet

Sykettä nostavien määrä (pelikenttä tms.) 40 0.2424 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 2
Staattisten välineiden määrä (hiekkis tms.) 22 0.1333 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 1
Kaikki käyttäjäpaikat yhteensä 71 0.4303 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 3

2
Pinta-alat/oppilas Pisteet

Pihan käyttöpinta-ala / oppilas 8.666667 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2 2
Vapaa liikkumistila / oppilas 1.818182 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2 1
Pihan käyttöpinta-ala + muut välituntialueet/oppilas 8.666667 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2
Pihan käyttöpinta-ala + muut koululiikunta-alueet/oppilas 8.666667 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2

0.75

Voit kirjoittaa maastossa sanoin (totta/ei totta) ja arvo täytetään toimistolla. Tämä vähentää virheen mahdollisuutta
Liikunnallinen näkökulma Kirjaus

Oleskelualueet tukevat liikuntamahdollisuuksia 1
Pihan pintamateriaalit ovat liikuntaan soveltuvia 1
Piha kutsuu liikkumaan välitunnilla 1
Piha tarjoaa koululiikunnalle puitteita 1
Pihalla on liikuntatoimintojen lisäämismahdollisuus 0
Pihalla on liikuntatoimintojen jäsentelymahdollisuus 0
Viheralueet tarjoavat mahdollisuuksia välituntiliikuntaan 0
Viheralueet tarjoavat mahdollisuuksia koululiikuntaan 0
Toiminnot ovat esteettömiä apuvälineellä liikkuvalle 1 osa
Piha-alueet ovat esteettömiä apuvälineellä liikkuvalle 1
Toimintojen esteettömyys on huomioitu kontrasteilla 0
Piha-alueiden esteettömyys on huomioitu kontrasteilla 0
Yhteensä (max.12) 6
Esteettömien käyttäjäpaikkojen määrä/kokonaispaikkamäärällä 0.309859 1
Esteettömien käyttäjäpaikkojen määrä/oppilasmäärällä 0.133333 0
Välineiden kunto kohdasta 3 (max. 3) 3 1

Kirjaus
Pihan viheralueet ovat monipuolisia 1
Pihan viheralueet ovat hyväkuntoisia 1
Ei ilkivallan jälkiä 1
Ympäristö on siisti, roskaton 1
Käyttökieltoja, estoja, rajoitteita ei ole 1
Liukkaita pintamateriaaleja ei ole 1
Pakoporttien määrä on kohdillaan 1
Liikenneturvallisuus alueella on moitteetonta 1
Pienilmasto-olosuhteet ovat hyvät 1
Luonnonvalon olosuhteet ovat hyvät 1
Valaistus on tarkoituksenmukainen 1
Piha on näköesteetön 0
Piha on sosiaalisen kontrollin alainen 1
Piha on meluton (välineistä, liikenteestä, tms.) 0
Häiritsevä läpikulku on estetty 1
Yhteensä (max. 15) 13

suljettu sisäpiha

rakennuksen kulmat
asuintaloja vieressä
kaiku

7. Ota myös muutama valokuva pihasta!
8. Muita huomioita

6. Pihan muut laadulliset ominaisuudet, Kirjaa väitteen toteutuminen  (Totta (1), Ei totta (0))
Voit kirjoittaa maastossa sanoin ( totta/ei  totta) ja arvo täytetään toimistolla. Tämä vähentää virheen mahdollisuutta.

Huomiot

osa tallautunut, mutta yleisilme hyvä

yläpihalta alapihalle melko jyrkkä luiska

≤0,33=0 p., ≤0,66=1 p., ≤1=2 p.
≤0,33=0 p., ≤0,66=1 p., ≤1=2 p.

Yhteensä (max.4)

ei tilaa
ei tilaa
lähinnä puita

Yhteensä keskiarvona
5. Pihan liikunnalliset ominaisuudet   Kirjaa väitteen toteutuminen  (Totta (1), Ei totta (0))

Huomiot

osa parkour-kokonaisuutta

osa parkour-kokonaisuutta

osa parkour-kokonaisuutta

osa parkour-kokonaisuutta

Yhteensä keskiarvona

4. Intensiteetti  Täydennä pinta-alat ja lukumäärät

Yhteensä keskiarvona

pienet maalit

ruudukko, hyppyruudukko

jalkapallokentän päissä, nyt edessä maalit

pieni

Vain tämä huomioidaan pisteenlaskussa

3. Monikäyttöisyys Kirjaa havaintosi numeroin (1 vaarallinen, 2 kulunut, 3 hyvä) (0 Ei, 1 Kyllä)

10 (alapiha) + 20 (portin vieressä yläpihalla)

1-6 lk
melko uusi piha

2. Liikuntamahdollisuuksien sijainti Kirjaa havaintosi numeroin (1 ei ole, 2 huonosti, 3 tyydyttävästi, 4 hyvin, 5 erinomaisesti) 
Lisäohjeita

Sibeliuksen puisto

165

1.�Yleistiedot kohteesta ja kartoituksesta
29.9.2020 klo 9.00
IEe
Minervaskolan
Apollonkatu 12
1928
2018
2838

Ressun peruskoulun kartoituslomake 

Käytetyt värit: Automaattinen täydennys Vertailuarvo Pisteytys Rivierottelu Kirjausruutu

Pisteet yhteensä (max 58) 26.06 1.87
Sijainti (max 15) 6.57 0.44
Koulupäivään 3.67
Muihin ulkoalueisiin 2.50
Tukevat järjestelyt 0.40
Monikäyttöisyys (max 9) 6.20 0.69
Kaikille koulun ikäryhmille 3.00
Soveltuu koululiikuntaan 0.20
Soveltuu välituntiliikuntaan 3.00
Intensiteetti (max 15) 3.17 0.21
Käyttäjäpaikat/pinta-ala 1.67
Käyttäjäpaikat/oppilas 1.00
Pinta-ala/oppilas 0.50
Liikun. omin. (max 19) 10.13 0.53
Muut omin. (max 15) 8.00 0.53 Tätä ei huomioida pisteissä!

Päivämäärä ja aika:
Tekijät: 
Koulun nimi:
Koulun osoite: 
Koulun rakennusvuosi:
Peruskorjausvuosi:
Tontin pinta-ala (m²):
Oppilasmäärä:
Oppilaiden ikähaitari:
Muuta huomioitavaa:

Sijainti suhteessa koulupäivään Kirjaus Huomiot
Leikkipaikka heti saavutettavissa välitunnilla 5
Pelipaikka heti saavutettavissa välitunnilla 5
Liikuntapaikka heti saavutettavissa välitunnilla 1
Yhteensä (max. 5) 3.666667

Sijainti suhteessa muihin ulkoalueisiin Kirjaus Huomiot
Piha sijaitsee muun ulkoilualueen/-reitin lähellä 2
Piha sijaitsee muun liikunta-alueen lähellä 3
Yhteensä (max. 5) 2.5

Muut liikkumista tukevat järjestelyt Kirjaus Huomiot
Pyöräsäilytyksen kunto 5
Pyöräsäilytyksen sijainti 5
Pyöräpaikkojen lukumäärä yhteensä 44
Pyöräpaikkojen määrä / oppilasmäärä 0.4
Kypärän säilytysmahdollisuus 1
Skuutin/skeittilaudan säilytysmahdollisuus 1

Yhteensä Yhteensä (max. 5, jos jokaiselle oppilaalle pp) 0.4

Leikki-, peli- ja 
liikuntapaikkojen 
varusteet Väline

Käyttäjä-
paikkoja/lkm

Välineen 
kunto

Kaikille 
koulun 
ikäryhmille

Soveltuu 
koululiikunta-
käyttöön

Soveltuu 
välitunti-
käyttöön

Esteettömät 
käyttäjä-
paikat/lkm

Välineiden 
lkm

Kiipeilyteline 7 2 1 0 1 0 1
Huomiot

Liukumäki/Rinneliuku 1 2 1 0 1 0 1
Huomiot

Tasapainoiluväline 26 2 1 0 1 0 8
Huomiot

Karuselli 1 2 1 0 1 0 1
Huomiot

Volttikone 1 3 1 0 1 0 1
Huomiot

Ressun koppi & Kaustinen -puuveistos 0 2 1 0 1 0 1
Huomiot

Monitoimiareena 12 2 1 1 1 12 1
Huomiot

Palloseinä 3 2 1 0 1 3 1
Huomiot

Yhteensä 51 17 8 1 8 15 15
Pisteet jaettuna välineiden määrällä 2.125 1.00 0.07 1.00

Nämä täydennetään toimistolla, ei vaadi maastossa merkitsemistä. Pihan käyttöpinta-ala ei sisällä rakennusta tai pysäköintiä yms. Muut alueet max 100 m päässä
Pihan käyttöpinta-ala (m²) 2408
Vapaan liikkumistilan pinta-ala (m²) 950
Muut kaikkien välituntikäytössä olevat alueet  (m²)
Muut koululiikunnan käytössä olevat alueet  (m²)
Oppilasmäärä (kpl) 550

Käyttäjäpaikkojen määrä / piha lukumäärä lkm/m² Pisteet
Sykettä nostavien määrä (pelikenttä tms.) 51 0.0212 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 2
Staattisten välineiden määrä (hiekkis tms.) 0 0 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 1
Kaikki käyttäjäpaikat yhteensä 51 0.0212 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 2

1.666667
Käyttäjäpaikkojen määrä / oppilas lukumäärä lkm/opp Pisteet

Sykettä nostavien määrä (pelikenttä tms.) 51 0.0927 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 1
Staattisten välineiden määrä (hiekkis tms.) 0 0 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 1
Kaikki käyttäjäpaikat yhteensä 51 0.0927 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 1

1
Pinta-alat/oppilas Pisteet

Pihan käyttöpinta-ala / oppilas 4.378182 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2 1
Vapaa liikkumistila / oppilas 1.727273 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2 1
Pihan käyttöpinta-ala + muut välituntialueet/oppilas 4.378182 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2
Pihan käyttöpinta-ala + muut koululiikunta-alueet/oppilas 4.378182 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2

0.5

Voit kirjoittaa maastossa sanoin (totta/ei totta) ja arvo täytetään toimistolla. Tämä vähentää virheen mahdollisuutta
Liikunnallinen näkökulma Kirjaus

Oleskelualueet tukevat liikuntamahdollisuuksia 1
Pihan pintamateriaalit ovat liikuntaan soveltuvia 1
Piha kutsuu liikkumaan välitunnilla 1
Piha tarjoaa koululiikunnalle puitteita 1
Pihalla on liikuntatoimintojen lisäämismahdollisuus 1
Pihalla on liikuntatoimintojen jäsentelymahdollisuus 1
Viheralueet tarjoavat mahdollisuuksia välituntiliikuntaan 0
Viheralueet tarjoavat mahdollisuuksia koululiikuntaan 0
Toiminnot ovat esteettömiä apuvälineellä liikkuvalle 1 osittain
Piha-alueet ovat esteettömiä apuvälineellä liikkuvalle 1
Toimintojen esteettömyys on huomioitu kontrasteilla 0
Piha-alueiden esteettömyys on huomioitu kontrasteilla 0
Yhteensä (max.12) 8
Esteettömien käyttäjäpaikkojen määrä/kokonaispaikkamäärällä 0.294118 0
Esteettömien käyttäjäpaikkojen määrä/oppilasmäärällä 0.027273 0
Välineiden kunto kohdasta 3 (max. 3) 2.125 0

Kirjaus
Pihan viheralueet ovat monipuolisia 0
Pihan viheralueet ovat hyväkuntoisia 1
Ei ilkivallan jälkiä 0
Ympäristö on siisti, roskaton 0
Käyttökieltoja, estoja, rajoitteita ei ole 1
Liukkaita pintamateriaaleja ei ole 1
Pakoporttien määrä on kohdillaan 1
Liikenneturvallisuus alueella on moitteetonta 1
Pienilmasto-olosuhteet ovat hyvät 0
Luonnonvalon olosuhteet ovat hyvät 1
Valaistus on tarkoituksenmukainen 1
Piha on näköesteetön 0
Piha on sosiaalisen kontrollin alainen 0
Piha on meluton (välineistä, liikenteestä, tms.) 0
Häiritsevä läpikulku on estetty 1
Yhteensä (max. 15) 8

7. Ota myös muutama valokuva pihasta!
8. Muita huomioita

ei mahdollisuutta läpikululle

irtoroskaa
ei koululaisia koskevia

ajoportti pihalle
avoin asfalttikenttä

varasto
vain huoneistohotelli
kaikuu, liikenne

töhryjä

≤0,33=0 p., ≤0,66=1 p., ≤1=2 p.
≤0,33=0 p., ≤0,66=1 p., ≤1=2 p.

Yhteensä (max.4)
6. Pihan muut laadulliset ominaisuudet, Kirjaa väitteen toteutuminen  (Totta (1), Ei totta (0))
Voit kirjoittaa maastossa sanoin ( totta/ei  totta) ja arvo täytetään toimistolla. Tämä vähentää virheen mahdollisuutta.

Huomiot
lähinnä kadunvarren puut ja viljelylaatikot

Yhteensä keskiarvona

Yhteensä keskiarvona
5. Pihan liikunnalliset ominaisuudet   Kirjaa väitteen toteutuminen  (Totta (1), Ei totta (0))

Huomiot
vapaata tilaa
osittain, paljon asfalttia

4. Intensiteetti  Täydennä pinta-alat ja lukumäärät

Yhteensä keskiarvona

2 kpl koriskenttiä ja pitkittäin maalit päädyissä

ei voi kiivetä päälle ja koppiin ei ole aukkoa

pallot 6 kpl, pallopyramidit 2 kpl

Lappset Sector: pystytanko, josta pidetään kiinni, puuttuu välineestä

osa kiipeilytelinettä, ei perinteinen

Vain tämä huomioidaan pisteenlaskussa

3. Monikäyttöisyys Kirjaa havaintosi numeroin (1 vaarallinen, 2 kulunut, 3 hyvä) (0 Ei, 1 Kyllä)

6x8-4

1-9 lk

2. Liikuntamahdollisuuksien sijainti Kirjaa havaintosi numeroin (1 ei ole, 2 huonosti, 3 tyydyttävästi, 4 hyvin, 5 erinomaisesti) 
Lisäohjeita

550

1.�Yleistiedot kohteesta ja kartoituksesta
20.7.2020 klo 11:30
IEe
Ressun peruskoulu
Lapinlahdenkatu 10
1942

5460



Helsingin kaupunki — 75

Ruoholahden ala-asteen koulun kartoituslomake 

Käytetyt värit: Automaattinen täydennys Vertailuarvo Pisteytys Rivierottelu Kirjausruutu

Pisteet yhteensä (max 58) 29.25 2.09
Sijainti (max 15) 8.11 0.54
Koulupäivään 5.00
Muihin ulkoalueisiin 3.00
Tukevat järjestelyt 0.11
Monikäyttöisyys (max 9) 6.60 0.73
Kaikille koulun ikäryhmille 3.00
Soveltuu koululiikuntaan 0.60
Soveltuu välituntiliikuntaan 3.00
Intensiteetti (max 15) 3.83 0.26
Käyttäjäpaikat/pinta-ala 2.33
Käyttäjäpaikat/oppilas 1.00
Pinta-ala/oppilas 0.50
Liikun. omin. (max 19) 10.71 0.56
Muut omin. (max 15) 11.00 0.73 Tätä ei huomioida pisteissä!

Päivämäärä ja aika:
Tekijät: 
Koulun nimi:
Koulun osoite: 
Koulun rakennusvuosi:
Peruskorjausvuosi:
Tontin pinta-ala (m²):
Oppilasmäärä:
Oppilaiden ikähaitari:
Muuta huomioitavaa:

Sijainti suhteessa koulupäivään Kirjaus Huomiot
Leikkipaikka heti saavutettavissa välitunnilla 5
Pelipaikka heti saavutettavissa välitunnilla 5
Liikuntapaikka heti saavutettavissa välitunnilla 5
Yhteensä (max. 5) 5

Sijainti suhteessa muihin ulkoalueisiin Kirjaus Huomiot
Piha sijaitsee muun ulkoilualueen/-reitin lähellä 3
Piha sijaitsee muun liikunta-alueen lähellä 3
Yhteensä (max. 5) 3

Muut liikkumista tukevat järjestelyt Kirjaus Huomiot
Pyöräsäilytyksen kunto 5
Pyöräsäilytyksen sijainti 5
Pyöräpaikkojen lukumäärä yhteensä 7
Pyöräpaikkojen määrä / oppilasmäärä 0.106707
Kypärän säilytysmahdollisuus 1
Skuutin/skeittilaudan säilytysmahdollisuus 1

Yhteensä Yhteensä (max. 5, jos jokaiselle oppilaalle pp) 0.106707

Leikki-, peli- ja 
liikuntapaikkojen 
varusteet Väline

Käyttäjä-
paikkoja/lkm

Välineen 
kunto

Kaikille 
koulun 
ikäryhmille

Soveltuu 
koululiikunta-
käyttöön

Soveltuu 
välitunti-
käyttöön

Esteettömät 
käyttäjä-
paikat/lkm

Välineiden 
lkm

Keinu 2 3 1 0 1 0 2
Huomiot

Pesäkeinu 12 3 1 0 1 3 3
Huomiot

Kiipeilyteline 23 3 1 0 1 0 1
Huomiot

Liukumäki/Rinneliuku 1 2 1 0 1 0 1
Huomiot

Monitoimiareena 6 3 1 1 1 6 1
Huomiot

Koripallokori ilman kenttää 3 2 1 1 1 3 1
Huomiot

Boulderointi 10 3 1 0 1 0 1
Huomiot

Yhteensä 57 19 7 2 7 12 10
Pisteet jaettuna välineiden määrällä 2.7143 1.00 0.20 1.00

Nämä täydennetään toimistolla, ei vaadi maastossa merkitsemistä. Pihan käyttöpinta-ala ei sisällä rakennusta tai pysäköintiä yms. Muut alueet max 100 m päässä
Pihan käyttöpinta-ala (m²) 1577
Vapaan liikkumistilan pinta-ala (m²) 510
Muut kaikkien välituntikäytössä olevat alueet  (m²)
Muut koululiikunnan käytössä olevat alueet  (m²)
Oppilasmäärä (kpl) 328

Käyttäjäpaikkojen määrä / piha lukumäärä lkm/m² Pisteet
Sykettä nostavien määrä (pelikenttä tms.) 57 0.0361 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 3
Staattisten välineiden määrä (hiekkis tms.) 0 0 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 1
Kaikki käyttäjäpaikat yhteensä 57 0.0361 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 3

2.333333
Käyttäjäpaikkojen määrä / oppilas lukumäärä lkm/opp Pisteet

Sykettä nostavien määrä (pelikenttä tms.) 57 0.1738 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 1
Staattisten välineiden määrä (hiekkis tms.) 0 0 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 1
Kaikki käyttäjäpaikat yhteensä 57 0.1738 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 1

1
Pinta-alat/oppilas Pisteet

Pihan käyttöpinta-ala / oppilas 4.807927 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2 1
Vapaa liikkumistila / oppilas 1.554878 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2 1
Pihan käyttöpinta-ala + muut välituntialueet/oppilas 4.807927 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2
Pihan käyttöpinta-ala + muut koululiikunta-alueet/oppilas 4.807927 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2

0.5

Voit kirjoittaa maastossa sanoin (totta/ei totta) ja arvo täytetään toimistolla. Tämä vähentää virheen mahdollisuutta
Liikunnallinen näkökulma Kirjaus

Oleskelualueet tukevat liikuntamahdollisuuksia 1
Pihan pintamateriaalit ovat liikuntaan soveltuvia 1
Piha kutsuu liikkumaan välitunnilla 1
Piha tarjoaa koululiikunnalle puitteita 1
Pihalla on liikuntatoimintojen lisäämismahdollisuus 0
Pihalla on liikuntatoimintojen jäsentelymahdollisuus 0
Viheralueet tarjoavat mahdollisuuksia välituntiliikuntaan 0
Viheralueet tarjoavat mahdollisuuksia koululiikuntaan 0
Toiminnot ovat esteettömiä apuvälineellä liikkuvalle 1
Piha-alueet ovat esteettömiä apuvälineellä liikkuvalle 1
Toimintojen esteettömyys on huomioitu kontrasteilla 0
Piha-alueiden esteettömyys on huomioitu kontrasteilla 0
Yhteensä (max.12) 6
Esteettömien käyttäjäpaikkojen määrä/kokonaispaikkamäärällä 0.210526 2
Esteettömien käyttäjäpaikkojen määrä/oppilasmäärällä 0.036585 0
Välineiden kunto kohdasta 3 (max. 3) 2.714286 2

Kirjaus
Pihan viheralueet ovat monipuolisia 1
Pihan viheralueet ovat hyväkuntoisia 1
Ei ilkivallan jälkiä 1
Ympäristö on siisti, roskaton 0
Käyttökieltoja, estoja, rajoitteita ei ole 1
Liukkaita pintamateriaaleja ei ole 1
Pakoporttien määrä on kohdillaan 1
Liikenneturvallisuus alueella on moitteetonta 1
Pienilmasto-olosuhteet ovat hyvät 1
Luonnonvalon olosuhteet ovat hyvät 1
Valaistus on tarkoituksenmukainen 1
Piha on näköesteetön 0
Piha on sosiaalisen kontrollin alainen 1
Piha on meluton (välineistä, liikenteestä, tms.) 0
Häiritsevä läpikulku on estetty 0
Yhteensä (max. 15) 11

7. Ota myös muutama valokuva pihasta!
8. Muita huomioita

irtoroskaa

ei aidattu piha

rakennuksen kulman taakse ei näe
asuinrakennuksia, vilkas ohikulku
liikenne, kaikuvia pintoja

≤0,33=0 p., ≤0,66=1 p., ≤1=2 p.
≤0,33=0 p., ≤0,66=1 p., ≤1=2 p.

Yhteensä (max.4)
6. Pihan muut laadulliset ominaisuudet, Kirjaa väitteen toteutuminen  (Totta (1), Ei totta (0))
Voit kirjoittaa maastossa sanoin ( totta/ei  totta) ja arvo täytetään toimistolla. Tämä vähentää virheen mahdollisuutta.

Huomiot

huonokuntoisille puille tulossa hoitotoimia

lähinnä puita ja istutusaltaita

Yhteensä keskiarvona

Yhteensä keskiarvona
5. Pihan liikunnalliset ominaisuudet   Kirjaa väitteen toteutuminen  (Totta (1), Ei totta (0))

Huomiot
vapaata tilaa

uudistuksia tehty vähän aikaa sitten

4. Intensiteetti  Täydennä pinta-alat ja lukumäärät

Yhteensä keskiarvona

miniareena pienillä maaleilla

ei perinteinen, osa kiipeilytelinettä

Vain tämä huomioidaan pisteenlaskussa

3. Monikäyttöisyys Kirjaa havaintosi numeroin (1 vaarallinen, 2 kulunut, 3 hyvä) (0 Ei, 1 Kyllä)

erikoiskeinulauta, pienet keinurungot

1-6 lk
kunnostustoimia juuri tehty

2. Liikuntamahdollisuuksien sijainti Kirjaa havaintosi numeroin (1 ei ole, 2 huonosti, 3 tyydyttävästi, 4 hyvin, 5 erinomaisesti) 
Lisäohjeita

328

1.�Yleistiedot kohteesta ja kartoituksesta
20.7.2020 klo 10:15
IEe
Ruoholahden ala-asteen koulu
Santakatu 6
1996

4100

Snellmanin ala-asteen koulun kartoituslomake 

Käytetyt värit: Automaattinen täydennys Vertailuarvo Pisteytys Rivierottelu Kirjausruutu

Pisteet yhteensä (max 58) 27.77 2.04
Sijainti (max 15) 8.19 0.55
Koulupäivään 5.00
Muihin ulkoalueisiin 3.00
Tukevat järjestelyt 0.19
Monikäyttöisyys (max 9) 6.67 0.74
Kaikille koulun ikäryhmille 3.00
Soveltuu koululiikuntaan 0.67
Soveltuu välituntiliikuntaan 3.00
Intensiteetti (max 15) 4.92 0.33
Käyttäjäpaikat/pinta-ala 3.67
Käyttäjäpaikat/oppilas 1.00
Pinta-ala/oppilas 0.25
Liikun. omin. (max 19) 8.00 0.42
Muut omin. (max 15) 13.00 0.87 Tätä ei huomioida pisteissä!

Päivämäärä ja aika:
Tekijät: 
Koulun nimi:
Koulun osoite: 
Koulun rakennusvuosi:
Peruskorjausvuosi:
Tontin pinta-ala (m²):
Oppilasmäärä:
Oppilaiden ikähaitari:
Muuta huomioitavaa:

Sijainti suhteessa koulupäivään Kirjaus Huomiot
Leikkipaikka heti saavutettavissa välitunnilla 5
Pelipaikka heti saavutettavissa välitunnilla 5
Liikuntapaikka heti saavutettavissa välitunnilla 5
Yhteensä (max. 5) 5

Sijainti suhteessa muihin ulkoalueisiin Kirjaus Huomiot
Piha sijaitsee muun ulkoilualueen/-reitin lähellä 3
Piha sijaitsee muun liikunta-alueen lähellä 3
Yhteensä (max. 5) 3

Muut liikkumista tukevat järjestelyt Kirjaus Huomiot
Pyöräsäilytyksen kunto 5
Pyöräsäilytyksen sijainti 5
Pyöräpaikkojen lukumäärä yhteensä 13
Pyöräpaikkojen määrä / oppilasmäärä 0.190058
Kypärän säilytysmahdollisuus 1
Skuutin/skeittilaudan säilytysmahdollisuus 1

Yhteensä Yhteensä (max. 5, jos jokaiselle oppilaalle pp) 0.190058

Leikki-, peli- ja 
liikuntapaikkojen 
varusteet Väline

Käyttäjä-
paikkoja/lkm

Välineen 
kunto

Kaikille 
koulun 
ikäryhmille

Soveltuu 
koululiikunta-
käyttöön

Soveltuu 
välitunti-
käyttöön

Esteettömät 
käyttäjä-
paikat/lkm

Välineiden 
lkm

Pesäkeinu 8 3 1 0 1 0 2
Huomiot

Kiipeilyteline 18 3 1 0 1 0 1
Huomiot

Tasapainoiluväline 3 3 1 0 1 0 1
Huomiot

Asfalttikuviot 12 3 1 0 1 6 2
Huomiot

Verkkoaita-areena 6 3 1 1 1 0 1
Huomiot

Pöytätennis 4 3 1 1 1 2 1
Huomiot

Boulderointikuutio, iso 8 3 1 0 1 0 1
Huomiot

Yhteensä 59 21 7 2 7 8 9
Pisteet jaettuna välineiden määrällä 3 1.00 0.22 1.00

Nämä täydennetään toimistolla, ei vaadi maastossa merkitsemistä. Pihan käyttöpinta-ala ei sisällä rakennusta tai pysäköintiä yms. Muut alueet max 100 m päässä
Pihan käyttöpinta-ala (m²) 980 ei sis. päiväkodin aluetta
Vapaan liikkumistilan pinta-ala (m²) 200
Muut kaikkien välituntikäytössä olevat alueet  (m²)
Muut koululiikunnan käytössä olevat alueet  (m²)
Oppilasmäärä (kpl) 342

Käyttäjäpaikkojen määrä / piha lukumäärä lkm/m² Pisteet
Sykettä nostavien määrä (pelikenttä tms.) 59 0.0602 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 5
Staattisten välineiden määrä (hiekkis tms.) 0 0 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 1
Kaikki käyttäjäpaikat yhteensä 59 0.0602 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 5

3.666667
Käyttäjäpaikkojen määrä / oppilas lukumäärä lkm/opp Pisteet

Sykettä nostavien määrä (pelikenttä tms.) 59 0.1725 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 1
Staattisten välineiden määrä (hiekkis tms.) 0 0 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 1
Kaikki käyttäjäpaikat yhteensä 59 0.1725 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 1

1
Pinta-alat/oppilas Pisteet

Pihan käyttöpinta-ala / oppilas 2.865497 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2 1
Vapaa liikkumistila / oppilas 0.584795 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2 0
Pihan käyttöpinta-ala + muut välituntialueet/oppilas 2.865497 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2
Pihan käyttöpinta-ala + muut koululiikunta-alueet/oppilas 2.865497 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2

0.25

Voit kirjoittaa maastossa sanoin (totta/ei totta) ja arvo täytetään toimistolla. Tämä vähentää virheen mahdollisuutta
Liikunnallinen näkökulma Kirjaus

Oleskelualueet tukevat liikuntamahdollisuuksia 1
Pihan pintamateriaalit ovat liikuntaan soveltuvia 1
Piha kutsuu liikkumaan välitunnilla 1
Piha tarjoaa koululiikunnalle puitteita 1
Pihalla on liikuntatoimintojen lisäämismahdollisuus 0
Pihalla on liikuntatoimintojen jäsentelymahdollisuus 0
Viheralueet tarjoavat mahdollisuuksia välituntiliikuntaan 0
Viheralueet tarjoavat mahdollisuuksia koululiikuntaan 0
Toiminnot ovat esteettömiä apuvälineellä liikkuvalle 0
Piha-alueet ovat esteettömiä apuvälineellä liikkuvalle 1
Toimintojen esteettömyys on huomioitu kontrasteilla 0
Piha-alueiden esteettömyys on huomioitu kontrasteilla 0
Yhteensä (max.12) 5
Esteettömien käyttäjäpaikkojen määrä/kokonaispaikkamäärällä 0.135593 0
Esteettömien käyttäjäpaikkojen määrä/oppilasmäärällä 0.023392 0
Välineiden kunto kohdasta 3 (max. 3) 3 0

Kirjaus
Pihan viheralueet ovat monipuolisia 0
Pihan viheralueet ovat hyväkuntoisia 1
Ei ilkivallan jälkiä 1
Ympäristö on siisti, roskaton 1
Käyttökieltoja, estoja, rajoitteita ei ole 0
Liukkaita pintamateriaaleja ei ole 1
Pakoporttien määrä on kohdillaan 1
Liikenneturvallisuus alueella on moitteetonta 1
Pienilmasto-olosuhteet ovat hyvät 1
Luonnonvalon olosuhteet ovat hyvät 1
Valaistus on tarkoituksenmukainen 1
Piha on näköesteetön 1
Piha on sosiaalisen kontrollin alainen 1
Piha on meluton (välineistä, liikenteestä, tms.) 1
Häiritsevä läpikulku on estetty 1
Yhteensä (max. 15) 13

7. Ota myös muutama valokuva pihasta!
8. Muita huomioita

piha on suljettu

piha jaettu aidoin ja portein (pk-koulu)

asuinhuoneistojen ikkunat pihan suuntaan

pääseekö rakenukseen esim. pyörätuolilla?

≤0,33=0 p., ≤0,66=1 p., ≤1=2 p.
≤0,33=0 p., ≤0,66=1 p., ≤1=2 p.

Yhteensä (max.4)
6. Pihan muut laadulliset ominaisuudet, Kirjaa väitteen toteutuminen  (Totta (1), Ei totta (0))
Voit kirjoittaa maastossa sanoin ( totta/ei  totta) ja arvo täytetään toimistolla. Tämä vähentää virheen mahdollisuutta.

Huomiot

Yhteensä keskiarvona

Yhteensä keskiarvona
5. Pihan liikunnalliset ominaisuudet   Kirjaa väitteen toteutuminen  (Totta (1), Ei totta (0))

Huomiot

portaat leikkipaikalle

4. Intensiteetti  Täydennä pinta-alat ja lukumäärät

Yhteensä keskiarvona

portaat leikkipaikalle

portaat leikkipaikalle, tasapainoilusilta

portaat leikkipaikalle

portaat leikkipaikalle

Vain tämä huomioidaan pisteenlaskussa

3. Monikäyttöisyys Kirjaa havaintosi numeroin (1 vaarallinen, 2 kulunut, 3 hyvä) (0 Ei, 1 Kyllä)

8+5

1-6 lk
Päiväkoti samalla tontilla (piha-alue erotettu aidoin ja portein, ei mukana kartoituksessa). Portti lukossa käyntihetkellä, arvioitu kuvien perusteella

2. Liikuntamahdollisuuksien sijainti Kirjaa havaintosi numeroin (1 ei ole, 2 huonosti, 3 tyydyttävästi, 4 hyvin, 5 erinomaisesti) 
Lisäohjeita

Tehtaanpuisto lähin
Tehtaanpuisto lähin

342

1.�Yleistiedot kohteesta ja kartoituksesta
15.7.2020 klo 10.15 (täyttö loppuun toimistolla)
IEe
Snellmanin ala-asteen koulu
Punavuorenkatu 8-10
1921

2834



76 — Helsingin kaupunki

Sophie Mannerheimin koulun kartoituslomake 

Käytetyt värit: Automaattinen täydennys Vertailuarvo Pisteytys Rivierottelu Kirjausruutu

Pisteet yhteensä (max 58) 25.94 1.88
Sijainti (max 15) 5.53 0.37
Koulupäivään 2.33
Muihin ulkoalueisiin 2.50
Tukevat järjestelyt 0.69
Monikäyttöisyys (max 9) 6.00 0.67

Kaikille koulun ikäryhmille 3.00
Soveltuu koululiikuntaan 0.00
Soveltuu välituntiliikuntaan 3.00
Intensiteetti (max 15) 6.42 0.43
Käyttäjäpaikat/pinta-ala 3.33
Käyttäjäpaikat/oppilas 2.33
Pinta-ala/oppilas 0.75
Liikun. omin. (max 19) 8.00 0.42
Muut omin. (max 15) 11.00 0.73 Tätä ei huomioida pisteissä!

Päivämäärä ja aika:
Tekijät: 
Koulun nimi:
Koulun osoite: 
Koulun rakennusvuosi:
Peruskorjausvuosi:
Tontin pinta-ala (m²):
Oppilasmäärä:
Oppilaiden ikähaitari:
Muuta huomioitavaa:

Sijainti suhteessa koulupäivään Kirjaus Huomiot
Leikkipaikka heti saavutettavissa välitunnilla 5
Pelipaikka heti saavutettavissa välitunnilla 1
Liikuntapaikka heti saavutettavissa välitunnilla 1
Yhteensä (max. 5) 2.333333

Sijainti suhteessa muihin ulkoalueisiin Kirjaus Huomiot
Piha sijaitsee muun ulkoilualueen/-reitin lähellä 4
Piha sijaitsee muun liikunta-alueen lähellä 1
Yhteensä (max. 5) 2.5

Muut liikkumista tukevat järjestelyt Kirjaus Huomiot
Pyöräsäilytyksen kunto 5
Pyöräsäilytyksen sijainti 5
Pyöräpaikkojen lukumäärä yhteensä 15
Pyöräpaikkojen määrä / oppilasmäärä 0.694444
Kypärän säilytysmahdollisuus 1
Skuutin/skeittilaudan säilytysmahdollisuus 1

Yhteensä Yhteensä (max. 5, jos jokaiselle oppilaalle pp) 0.694444

Leikki-, peli- ja 
liikuntapaikkojen 
varusteet Väline

Käyttäjä-
paikkoja/lkm

Välineen 
kunto

Kaikille 
koulun 
ikäryhmille

Soveltuu 
koululiikunta-
käyttöön

Soveltuu 
välitunti-
käyttöön

Esteettömät 
käyttäjä-
paikat/lkm

Välineiden 
lkm

Pesäkeinu 1 3 1 0 1 0 1
Huomiot

Kiipeilyteline 8 3 1 0 1 0 1
Huomiot

Tasapainoiluväline 4 3 1 0 1 0 2
Huomiot

Tasapainoilu-/istumiskuutio 24 3 1 0 1 0 24
Huomiot

Yhteensä 37 12 4 0 4 0 28
Pisteet jaettuna välineiden määrällä 3 1.00 0.00 1.00

Nämä täydennetään toimistolla, ei vaadi maastossa merkitsemistä. Pihan käyttöpinta-ala ei sisällä rakennusta tai pysäköintiä yms. Muut alueet max 100 m päässä
Pihan käyttöpinta-ala (m²) 710
Vapaan liikkumistilan pinta-ala (m²) 200
Muut kaikkien välituntikäytössä olevat alueet  (m²)
Muut koululiikunnan käytössä olevat alueet  (m²)
Oppilasmäärä (kpl) 108

Käyttäjäpaikkojen määrä / piha lukumäärä lkm/m² Pisteet
Sykettä nostavien määrä (pelikenttä tms.) 37 0.0521 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 5
Staattisten välineiden määrä (hiekkis tms.) 0 0 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 0
Kaikki käyttäjäpaikat yhteensä 37 0.0521 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 5

3.333333
Käyttäjäpaikkojen määrä / oppilas lukumäärä lkm/opp Pisteet

Sykettä nostavien määrä (pelikenttä tms.) 37 0.3426 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 3
Staattisten välineiden määrä (hiekkis tms.) 0 0 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 1
Kaikki käyttäjäpaikat yhteensä 37 0.3426 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 3

2.333333
Pinta-alat/oppilas Pisteet

Pihan käyttöpinta-ala / oppilas 6.574074 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2 2
Vapaa liikkumistila / oppilas 1.851852 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2 1
Pihan käyttöpinta-ala + muut välituntialueet/oppilas 6.574074 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2
Pihan käyttöpinta-ala + muut koululiikunta-alueet/oppilas 6.574074 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2

0.75

Voit kirjoittaa maastossa sanoin (totta/ei totta) ja arvo täytetään toimistolla. Tämä vähentää virheen mahdollisuutta
Liikunnallinen näkökulma Kirjaus

Oleskelualueet tukevat liikuntamahdollisuuksia 0
Pihan pintamateriaalit ovat liikuntaan soveltuvia 1
Piha kutsuu liikkumaan välitunnilla 1
Piha tarjoaa koululiikunnalle puitteita 0
Pihalla on liikuntatoimintojen lisäämismahdollisuus 1
Pihalla on liikuntatoimintojen jäsentelymahdollisuus 1
Viheralueet tarjoavat mahdollisuuksia välituntiliikuntaan 0
Viheralueet tarjoavat mahdollisuuksia koululiikuntaan 0
Toiminnot ovat esteettömiä apuvälineellä liikkuvalle 0
Piha-alueet ovat esteettömiä apuvälineellä liikkuvalle 1
Toimintojen esteettömyys on huomioitu kontrasteilla 0
Piha-alueiden esteettömyys on huomioitu kontrasteilla 0
Yhteensä (max.12) 5
Esteettömien käyttäjäpaikkojen määrä/kokonaispaikkamäärällä 0 0
Esteettömien käyttäjäpaikkojen määrä/oppilasmäärällä 0 0
Välineiden kunto kohdasta 3 (max. 3) 3 0

Kirjaus
Pihan viheralueet ovat monipuolisia 0
Pihan viheralueet ovat hyväkuntoisia 1
Ei ilkivallan jälkiä 1
Ympäristö on siisti, roskaton 1
Käyttökieltoja, estoja, rajoitteita ei ole 1
Liukkaita pintamateriaaleja ei ole 1
Pakoporttien määrä on kohdillaan 1
Liikenneturvallisuus alueella on moitteetonta 1
Pienilmasto-olosuhteet ovat hyvät 1
Luonnonvalon olosuhteet ovat hyvät 1
Valaistus on tarkoituksenmukainen 1
Piha on näköesteetön 0
Piha on sosiaalisen kontrollin alainen 0
Piha on meluton (välineistä, liikenteestä, tms.) 0
Häiritsevä läpikulku on estetty 1
Yhteensä (max. 15) 11

7. Ota myös muutama valokuva pihasta!
8. Muita huomioita
Erityiskoulu, joka tarjoaa vaativan erityistuen ohjausta ja opetusta sekä sairaalaopetusta

koko piha aidattu

etupiha avoin

rakennusten kulmat 

liikenne

≤0,33=0 p., ≤0,66=1 p., ≤1=2 p.
≤0,33=0 p., ≤0,66=1 p., ≤1=2 p.

Yhteensä (max.4)
6. Pihan muut laadulliset ominaisuudet, Kirjaa väitteen toteutuminen  (Totta (1), Ei totta (0))
Voit kirjoittaa maastossa sanoin ( totta/ei  totta) ja arvo täytetään toimistolla. Tämä vähentää virheen mahdollisuutta.

Huomiot

Yhteensä keskiarvona

Yhteensä keskiarvona
5. Pihan liikunnalliset ominaisuudet   Kirjaa väitteen toteutuminen  (Totta (1), Ei totta (0))

Huomiot

melko paljon asfalttia

4. Intensiteetti  Täydennä pinta-alat ja lukumäärät

Yhteensä keskiarvona

tasapainoilupuomit

pieni (ei kuitenkaan pikkulasten), turvasoralla

Vain tämä huomioidaan pisteenlaskussa

3. Monikäyttöisyys Kirjaa havaintosi numeroin (1 vaarallinen, 2 kulunut, 3 hyvä) (0 Ei, 1 Kyllä)

1.-9. lk
uusi rakennus ja piha, omia oppilaita 108, 140-150 oppilasta päivässä (vaihtelee osastohoidossa olevien oppilaiden määrän mukaan)

2. Liikuntamahdollisuuksien sijainti Kirjaa havaintosi numeroin (1 ei ole, 2 huonosti, 3 tyydyttävästi, 4 hyvin, 5 erinomaisesti) 
Lisäohjeita

Sibeliuksen puisto

108

1.�Yleistiedot kohteesta ja kartoituksesta
30.9.2020 klo 8.15
IEe
Sophie Mannerheimin koulu
Sibeliuksenkatu 14
2019

2355 (osa isoa sairaalan tonttia)

Suomenlinnan ala-asteen koulun kartoituslomake 

Käytetyt värit: Automaattinen täydennys Vertailuarvo Pisteytys Rivierottelu Kirjausruutu

Pisteet yhteensä (max 58) 28.53 2.07
Sijainti (max 15) 9.37 0.62
Koulupäivään 3.33
Muihin ulkoalueisiin 4.00
Tukevat järjestelyt 2.03
Monikäyttöisyys (max 9) 6.33 0.70
Kaikille koulun ikäryhmille 3.00
Soveltuu koululiikuntaan 0.33
Soveltuu välituntiliikuntaan 3.00
Intensiteetti (max 15) 4.67 0.31
Käyttäjäpaikat/pinta-ala 1.00
Käyttäjäpaikat/oppilas 1.67
Pinta-ala/oppilas 2.00
Liikun. omin. (max 19) 8.17 0.43
Muut omin. (max 15) 13.00 0.87 Tätä ei huomioida pisteissä!

Päivämäärä ja aika:
Tekijät: 
Koulun nimi:
Koulun osoite: 
Koulun rakennusvuosi:
Peruskorjausvuosi:
Tontin pinta-ala (m²):
Oppilasmäärä:
Oppilaiden ikähaitari:
Muuta huomioitavaa:

Sijainti suhteessa koulupäivään Kirjaus Huomiot
Leikkipaikka heti saavutettavissa välitunnilla 5
Pelipaikka heti saavutettavissa välitunnilla 4
Liikuntapaikka heti saavutettavissa välitunnilla 1
Yhteensä (max. 5) 3.333333

Sijainti suhteessa muihin ulkoalueisiin Kirjaus Huomiot
Piha sijaitsee muun ulkoilualueen/-reitin lähellä 4
Piha sijaitsee muun liikunta-alueen lähellä 4
Yhteensä (max. 5) 4

Muut liikkumista tukevat järjestelyt Kirjaus Huomiot
Pyöräsäilytyksen kunto 3
Pyöräsäilytyksen sijainti 3
Pyöräpaikkojen lukumäärä yhteensä 35
Pyöräpaikkojen määrä / oppilasmäärä 2.034884
Kypärän säilytysmahdollisuus 1
Skuutin/skeittilaudan säilytysmahdollisuus 1

Yhteensä Yhteensä (max. 5, jos jokaiselle oppilaalle pp) 2.034884

Leikki-, peli- ja 
liikuntapaikkojen 
varusteet Väline

Käyttäjä-
paikkoja/lkm

Välineen 
kunto

Kaikille 
koulun 
ikäryhmille

Soveltuu 
koululiikunta-
käyttöön

Soveltuu 
välitunti-
käyttöön

Esteettömät 
käyttäjä-
paikat/lkm

Välineiden 
lkm

Kiipeilyteline 4 2 1 0 1 0 1
Huomiot

Tasapainoiluväline 3 2 1 0 1 0 1
Huomiot

Asfalttikuviot 8 2 1 0 1 4 4
Huomiot

Pallokenttä
Huomiot

Koripallokori ilman kenttää 3 2 1 1 1 3 1
Huomiot

Palloseinä 3 3 1 0 1 3 1
Huomiot

Jääurheilukenttä
Huomiot

Roikuntatangot 3 2 1 0 1 0 1
Huomiot

Yhteensä 24 13 6 1 6 10 9
Pisteet jaettuna välineiden määrällä 2.1667 1.00 0.11 1.00

Nämä täydennetään toimistolla, ei vaadi maastossa merkitsemistä. Pihan käyttöpinta-ala ei sisällä rakennusta tai pysäköintiä yms. Muut alueet max 100 m päässä
Pihan käyttöpinta-ala (m²) 2400
Vapaan liikkumistilan pinta-ala (m²) 1200
Muut kaikkien välituntikäytössä olevat alueet  (m²)
Muut koululiikunnan käytössä olevat alueet  (m²) Paraatikenttä
Oppilasmäärä (kpl) 86

Käyttäjäpaikkojen määrä / piha lukumäärä lkm/m² Pisteet
Sykettä nostavien määrä (pelikenttä tms.) 24 0.01 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 1
Staattisten välineiden määrä (hiekkis tms.) 0 0 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 1
Kaikki käyttäjäpaikat yhteensä 24 0.01 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 1

1
Käyttäjäpaikkojen määrä / oppilas lukumäärä lkm/opp Pisteet

Sykettä nostavien määrä (pelikenttä tms.) 24 0.2791 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 2
Staattisten välineiden määrä (hiekkis tms.) 0 0 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 1
Kaikki käyttäjäpaikat yhteensä 24 0.2791 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 2

1.666667
Pinta-alat/oppilas Pisteet

Pihan käyttöpinta-ala / oppilas 27.90698 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2 5
Vapaa liikkumistila / oppilas 13.95349 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2 3
Pihan käyttöpinta-ala + muut välituntialueet/oppilas 27.90698 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2
Pihan käyttöpinta-ala + muut koululiikunta-alueet/oppilas 27.90698 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2

2

Voit kirjoittaa maastossa sanoin (totta/ei totta) ja arvo täytetään toimistolla. Tämä vähentää virheen mahdollisuutta
Liikunnallinen näkökulma Kirjaus

Oleskelualueet tukevat liikuntamahdollisuuksia 1
Pihan pintamateriaalit ovat liikuntaan soveltuvia 0
Piha kutsuu liikkumaan välitunnilla 1
Piha tarjoaa koululiikunnalle puitteita 0
Pihalla on liikuntatoimintojen lisäämismahdollisuus 1
Pihalla on liikuntatoimintojen jäsentelymahdollisuus 1
Viheralueet tarjoavat mahdollisuuksia välituntiliikuntaan 1
Viheralueet tarjoavat mahdollisuuksia koululiikuntaan 0
Toiminnot ovat esteettömiä apuvälineellä liikkuvalle 0 turva-alustana sora
Piha-alueet ovat esteettömiä apuvälineellä liikkuvalle 0
Toimintojen esteettömyys on huomioitu kontrasteilla 0
Piha-alueiden esteettömyys on huomioitu kontrasteilla 0
Yhteensä (max.12) 5
Esteettömien käyttäjäpaikkojen määrä/kokonaispaikkamäärällä 0.416667 1
Esteettömien käyttäjäpaikkojen määrä/oppilasmäärällä 0.116279 0
Välineiden kunto kohdasta 3 (max. 3) 2.166667 1

Kirjaus
Pihan viheralueet ovat monipuolisia 1
Pihan viheralueet ovat hyväkuntoisia 0
Ei ilkivallan jälkiä 1
Ympäristö on siisti, roskaton 1
Käyttökieltoja, estoja, rajoitteita ei ole 1
Liukkaita pintamateriaaleja ei ole 1
Pakoporttien määrä on kohdillaan 1
Liikenneturvallisuus alueella on moitteetonta 1
Pienilmasto-olosuhteet ovat hyvät 1
Luonnonvalon olosuhteet ovat hyvät 1
Valaistus on tarkoituksenmukainen 0
Piha on näköesteetön 1
Piha on sosiaalisen kontrollin alainen 1
Piha on meluton (välineistä, liikenteestä, tms.) 1
Häiritsevä läpikulku on estetty 1
Yhteensä (max. 15) 13

86

1.�Yleistiedot kohteesta ja kartoituksesta
8.7.2020, klo 8.15
IEe
Suomenlinnan ala-asteen koulu
Suomenlinna C 55
1959

3860

10+15+10

1-6 lk
saarella, tontin pinta-ala on arvio koulun välittömästä käyttöalueesta, Suomenlinna on melkein kokonaan yhtä tonttia

2. Liikuntamahdollisuuksien sijainti Kirjaa havaintosi numeroin (1 ei ole, 2 huonosti, 3 tyydyttävästi, 4 hyvin, 5 erinomaisesti) 
Lisäohjeita

vain pienpelit, iso kenttä lähellä, mutta ei valvottavissa pihalta käsin

paraatikenttä

vaihtelevan kuntoisia
irtotelineet pitkin pihaa

Vain tämä huomioidaan pisteenlaskussa

3. Monikäyttöisyys Kirjaa havaintosi numeroin (1 vaarallinen, 2 kulunut, 3 hyvä) (0 Ei, 1 Kyllä)

vieressä (paraatikenttä)

2hlö/kuvio, kuviot hyvin haalistuneita, niitä ollut pihalla enemmänkin

jäädytetäänkö paraatikenttä?

Yhteensä keskiarvona

Yhteensä keskiarvona
5. Pihan liikunnalliset ominaisuudet   Kirjaa väitteen toteutuminen  (Totta (1), Ei totta (0))

Huomiot
vaihtelevaa maastoa
yksipuolista, vain asfaltti, nurmi tai turvasora

4. Intensiteetti  Täydennä pinta-alat ja lukumäärät

Yhteensä keskiarvona

tasaista aluetta vain vähän

Ei portteja

osa pihan kaadoista melko jyrkkiä, sisäänkäynneille kynnykset

≤0,33=0 p., ≤0,66=1 p., ≤1=2 p.
≤0,33=0 p., ≤0,66=1 p., ≤1=2 p.

Yhteensä (max.4)

Piha kadun päässä, joka ensisijaisesti kevyenliikenteen väylä
Suojainen, myös isoa puustoa

6. Pihan muut laadulliset ominaisuudet, Kirjaa väitteen toteutuminen  (Totta (1), Ei totta (0))
Voit kirjoittaa maastossa sanoin ( totta/ei  totta) ja arvo täytetään toimistolla. Tämä vähentää virheen mahdollisuutta.

Huomiot

7. Ota myös muutama valokuva pihasta!
8. Muita huomioita
Piha yleisilmeeltään melko kulunut. Lähellä leikkipaikka, jossa uudempaa välineistöä. Ei tietoa onko koulun käytössä.

Pieni kulkuportti pihan perällä, mutta käyttö luultavasti vähäistä

Koulun edusta ei valaistu, vanhoja/erimallisia valaisimia, sijoittelu

Asuinhuoneistojen ikkunat pihan suuntaan



Helsingin kaupunki — 77

Taivallahden peruskoulun kartoituslomake 

Käytetyt värit: Automaattinen täydennys Vertailuarvo Pisteytys Rivierottelu Kirjausruutu

Pisteet yhteensä (max 58) 27.88 2.00
Sijainti (max 15) 8.72 0.58
Koulupäivään 3.67
Muihin ulkoalueisiin 4.50
Tukevat järjestelyt 0.55
Monikäyttöisyys (max 9) 6.08 0.68

Kaikille koulun ikäryhmille 2.92
Soveltuu koululiikuntaan 1.18
Soveltuu välituntiliikuntaan 1.97
Intensiteetti (max 15) 4.08 0.27
Käyttäjäpaikat/pinta-ala 2.00
Käyttäjäpaikat/oppilas 1.33
Pinta-ala/oppilas 0.75
Liikun. omin. (max 19) 9.00 0.47
Muut omin. (max 15) 7.00 0.47 Tätä ei huomioida pisteissä!

Päivämäärä ja aika:
Tekijät: 
Koulun nimi:
Koulun osoite: 
Koulun rakennusvuosi:
Peruskorjausvuosi:
Tontin pinta-ala (m²):
Oppilasmäärä:
Oppilaiden ikähaitari:
Muuta huomioitavaa:

Sijainti suhteessa koulupäivään Kirjaus Huomiot
Leikkipaikka heti saavutettavissa välitunnilla 5
Pelipaikka heti saavutettavissa välitunnilla 5
Liikuntapaikka heti saavutettavissa välitunnilla 1
Yhteensä (max. 5) 3.666667

Sijainti suhteessa muihin ulkoalueisiin Kirjaus Huomiot
Piha sijaitsee muun ulkoilualueen/-reitin lähellä 5
Piha sijaitsee muun liikunta-alueen lähellä 4
Yhteensä (max. 5) 4.5

Muut liikkumista tukevat järjestelyt Kirjaus Huomiot
Pyöräsäilytyksen kunto 3
Pyöräsäilytyksen sijainti 4
Pyöräpaikkojen lukumäärä yhteensä 86
Pyöräpaikkojen määrä / oppilasmäärä 0.551282
Kypärän säilytysmahdollisuus 1
Skuutin/skeittilaudan säilytysmahdollisuus 1

Yhteensä Yhteensä (max. 5, jos jokaiselle oppilaalle pp) 0.551282

Leikki-, peli- ja 
liikuntapaikkojen 
varusteet Väline

Käyttäjä-
paikkoja/lkm

Välineen 
kunto

Kaikille 
koulun 
ikäryhmille

Soveltuu 
koululiikunta-
käyttöön

Soveltuu 
välitunti-
käyttöön

Esteettömät 
käyttäjä-
paikat/lkm

Välineiden 
lkm

Keinu 4 2 1 0 1 0 2
Huomiot

Kiipeilyteline 24 2 1 0 1 0 2
Huomiot

Hiekkalaatikko 12 2 0 0 1 0 1
Huomiot

Tasapainoiluväline 30 2 1 0 1 0 10
Huomiot

Karuselli 1 2 1 0 1 0 1
Huomiot

Asfalttikuviot 34 2 1 0 1 17 4
Huomiot

Koripallokori ilman kenttää 6 2 1 1 1 6 2
Huomiot

Palloseinä 6 2 1 0 1 3 2
Huomiot

Sulkapallo 20 2 1 1 0 0 6
Huomiot

Sählymaalit 20 2 1 1 0 10 6
Huomiot

Koripallokentän yksikertaistetut rajat yhdelle korille 3 2 1 1 0 0 1
Huomiot

Ulkokuntoiluvälineet 1 2 1 0 1 0 1
Huomiot

Yhteensä 161 24 11 4 9 36 38
Pisteet jaettuna välineiden määrällä 2 0.97 0.39 0.66

Nämä täydennetään toimistolla, ei vaadi maastossa merkitsemistä. Pihan käyttöpinta-ala ei sisällä rakennusta tai pysäköintiä yms. Muut alueet max 100 m päässä
Pihan käyttöpinta-ala (m²) 5145
Vapaan liikkumistilan pinta-ala (m²) 1650
Muut kaikkien välituntikäytössä olevat alueet  (m²)
Muut koululiikunnan käytössä olevat alueet  (m²)
Oppilasmäärä (kpl) 780

Käyttäjäpaikkojen määrä / piha lukumäärä lkm/m² Pisteet
Sykettä nostavien määrä (pelikenttä tms.) 146 0.0284 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 2
Staattisten välineiden määrä (hiekkis tms.) 12 0.0023 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 1
Kaikki käyttäjäpaikat yhteensä 161 0.0313 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 3

2
Käyttäjäpaikkojen määrä / oppilas lukumäärä lkm/opp Pisteet

Sykettä nostavien määrä (pelikenttä tms.) 146 0.1872 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 1
Staattisten välineiden määrä (hiekkis tms.) 12 0.0154 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 1
Kaikki käyttäjäpaikat yhteensä 161 0.2064 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 2

1.333333
Pinta-alat/oppilas Pisteet

Pihan käyttöpinta-ala / oppilas 6.596154 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2 2
Vapaa liikkumistila / oppilas 2.115385 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2 1
Pihan käyttöpinta-ala + muut välituntialueet/oppilas 6.596154 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2
Pihan käyttöpinta-ala + muut koululiikunta-alueet/oppilas 6.596154 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2

0.75

Voit kirjoittaa maastossa sanoin (totta/ei totta) ja arvo täytetään toimistolla. Tämä vähentää virheen mahdollisuutta
Liikunnallinen näkökulma Kirjaus

Oleskelualueet tukevat liikuntamahdollisuuksia 1
Pihan pintamateriaalit ovat liikuntaan soveltuvia 0
Piha kutsuu liikkumaan välitunnilla 1
Piha tarjoaa koululiikunnalle puitteita 1
Pihalla on liikuntatoimintojen lisäämismahdollisuus 1
Pihalla on liikuntatoimintojen jäsentelymahdollisuus 1
Viheralueet tarjoavat mahdollisuuksia välituntiliikuntaan 1
Viheralueet tarjoavat mahdollisuuksia koululiikuntaan 0
Toiminnot ovat esteettömiä apuvälineellä liikkuvalle 0 osa
Piha-alueet ovat esteettömiä apuvälineellä liikkuvalle 1
Toimintojen esteettömyys on huomioitu kontrasteilla 0
Piha-alueiden esteettömyys on huomioitu kontrasteilla 0
Yhteensä (max.12) 7
Esteettömien käyttäjäpaikkojen määrä/kokonaispaikkamäärällä 0.223602 0
Esteettömien käyttäjäpaikkojen määrä/oppilasmäärällä 0.046154 0
Välineiden kunto kohdasta 3 (max. 3) 2 0

Kirjaus
Pihan viheralueet ovat monipuolisia 1
Pihan viheralueet ovat hyväkuntoisia 1
Ei ilkivallan jälkiä 0
Ympäristö on siisti, roskaton 0
Käyttökieltoja, estoja, rajoitteita ei ole 0
Liukkaita pintamateriaaleja ei ole 1
Pakoporttien määrä on kohdillaan 1
Liikenneturvallisuus alueella on moitteetonta 0
Pienilmasto-olosuhteet ovat hyvät 0
Luonnonvalon olosuhteet ovat hyvät 1
Valaistus on tarkoituksenmukainen 1
Piha on näköesteetön 0
Piha on sosiaalisen kontrollin alainen 1
Piha on meluton (välineistä, liikenteestä, tms.) 0
Häiritsevä läpikulku on estetty 0
Yhteensä (max. 15) 7

7. Ota myös muutama valokuva pihasta!
8. Muita huomioita
Yleisesti piha melko kulunut (kaikki vähän rempallaan), ns. Yläpiha viihtyisämpi

irtoroskaa
pelikielto tietyn kellonajan jälkeen (koris)

ei aidattu piha
pysäköintiä pihalla
osittain todella avoin ja kuuma

ok, mutta voisi olla parempikin
korkeuserot pihalla
asuinrakennuksia
kaiku, liikenne

töhryjä

≤0,33=0 p., ≤0,66=1 p., ≤1=2 p.
≤0,33=0 p., ≤0,66=1 p., ≤1=2 p.

Yhteensä (max.4)
6. Pihan muut laadulliset ominaisuudet, Kirjaa väitteen toteutuminen  (Totta (1), Ei totta (0))
Voit kirjoittaa maastossa sanoin ( totta/ei  totta) ja arvo täytetään toimistolla. Tämä vähentää virheen mahdollisuutta.

Huomiot

kulutukseen nähden

epätasaista

Yhteensä keskiarvona

Yhteensä keskiarvona
5. Pihan liikunnalliset ominaisuudet   Kirjaa väitteen toteutuminen  (Totta (1), Ei totta (0))

Huomiot
vapaata tilaa, myös viheraluetta
tasaisilla pinnoilla lähes pelkästeen asfaltti, joka ei hyvässä kunnossa

4. Intensiteetti  Täydennä pinta-alat ja lukumäärät

Yhteensä keskiarvona

dippi

reiällinen (itsetehty) ja tavallinen

kentän rajat maalattuna asfalttiin, ei verkkoja

osa verkosta puuttui molemmista maaleista, pallo menee läpi maalista

ei koria

4 kpl nappula, 8 kpl puomi (6 isoa, 2 pientä)

perustukset näkyvillä

2x3 pientä ruudukkoa, 2 "kuvio-tervapataa", 1 hyppyruudukko

turva-alusta kuorettunut (kova)

toisessa keinussa rengas-, toisessa lautaistuimet

Vain tämä huomioidaan pisteenlaskussa

3. Monikäyttöisyys Kirjaa havaintosi numeroin (1 vaarallinen, 2 kulunut, 3 hyvä) (0 Ei, 1 Kyllä)

IEe

1.�Yleistiedot kohteesta ja kartoituksesta
20.7.2020 klo 13:00 ("yläpiha" kartoitettu 22.7.)

Taivallahden peruskoulu
Eteläinen Hesperiankatu 38
1955 ja 1956

16,185
780
1-9 lk
Piha ikäänkuin kahdessa osassa

2. Liikuntamahdollisuuksien sijainti Kirjaa havaintosi numeroin (1 ei ole, 2 huonosti, 3 tyydyttävästi, 4 hyvin, 5 erinomaisesti) 
Lisäohjeita

Käytetyt värit: Automaattinen täydennys Vertailuarvo Pisteytys Rivierottelu Kirjausruutu

Pisteet yhteensä (max 58) 26.97 1.96
Sijainti (max 15) 7.17 0.48
Koulupäivään 3.67
Muihin ulkoalueisiin 3.50
Tukevat järjestelyt 0.00
Monikäyttöisyys (max 9) 6.30 0.70
Kaikille koulun ikäryhmille 3.00
Soveltuu koululiikuntaan 0.45
Soveltuu välituntiliikuntaan 2.85
Intensiteetti (max 15) 5.17 0.34
Käyttäjäpaikat/pinta-ala 3.67
Käyttäjäpaikat/oppilas 1.00
Pinta-ala/oppilas 0.50
Liikun. omin. (max 19) 8.33 0.44
Muut omin. (max 15) 8.00 0.53 Tätä ei huomioida pisteissä!

Päivämäärä ja aika:
Tekijät: 
Koulun nimi:
Koulun osoite: 
Koulun rakennusvuosi:
Peruskorjausvuosi:
Tontin pinta-ala (m²):
Oppilasmäärä:
Oppilaiden ikähaitari:
Muuta huomioitavaa:

Sijainti suhteessa koulupäivään Kirjaus Huomiot
Leikkipaikka heti saavutettavissa välitunnilla 5
Pelipaikka heti saavutettavissa välitunnilla 5
Liikuntapaikka heti saavutettavissa välitunnilla 1
Yhteensä (max. 5) 3.666667

Sijainti suhteessa muihin ulkoalueisiin Kirjaus Huomiot
Piha sijaitsee muun ulkoilualueen/-reitin lähellä 4
Piha sijaitsee muun liikunta-alueen lähellä 3
Yhteensä (max. 5) 3.5

Muut liikkumista tukevat järjestelyt Kirjaus Huomiot
Pyöräsäilytyksen kunto 1
Pyöräsäilytyksen sijainti 1
Pyöräpaikkojen lukumäärä yhteensä 0
Pyöräpaikkojen määrä / oppilasmäärä 0
Kypärän säilytysmahdollisuus 1
Skuutin/skeittilaudan säilytysmahdollisuus 1

Yhteensä Yhteensä (max. 5, jos jokaiselle oppilaalle pp) 0

Leikki-, peli- ja 
liikuntapaikkojen 
varusteet Väline

Käyttäjä-
paikkoja/lkm

Välineen 
kunto

Kaikille 
koulun 
ikäryhmille

Soveltuu 
koululiikunta-
käyttöön

Soveltuu 
välitunti-
käyttöön

Esteettömät 
käyttäjä-
paikat/lkm

Välineiden 
lkm

Kiipeilyteline 12 2 1 0 1 0 1
Huomiot

Tasapainoiluväline 6 2 1 0 1 0 4
Huomiot

Karuselli 1 2 1 0 1 0 4
Huomiot

Asfalttikuviot 21 3 1 0 1 10 5
Huomiot

Karhu-taideteos 2 3 1 0 1 2 1
Huomiot

Pallokenttä 5 2 1 1 1 5 1
Huomiot

Koripallokenttä (5+5 pelaajaa) 10 2 1 1 1 10 1
Huomiot

Palloseinä 6 3 1 0 1 6 2
Huomiot

Pesäpallokenttä 16 2 1 1 0 16 1
Huomiot

Yhteensä 79 21 9 3 8 49 20
Pisteet jaettuna välineiden määrällä 2.3333 1.00 0.15 0.95

Nämä täydennetään toimistolla, ei vaadi maastossa merkitsemistä. Pihan käyttöpinta-ala ei sisällä rakennusta tai pysäköintiä yms. Muut alueet max 100 m päässä
Pihan käyttöpinta-ala (m²) 1455
Vapaan liikkumistilan pinta-ala (m²) 700
Muut kaikkien välituntikäytössä olevat alueet  (m²)
Muut koululiikunnan käytössä olevat alueet  (m²)
Oppilasmäärä (kpl) 433

Käyttäjäpaikkojen määrä / piha lukumäärä lkm/m² Pisteet
Sykettä nostavien määrä (pelikenttä tms.) 79 0.0543 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 5
Staattisten välineiden määrä (hiekkis tms.) 0 0 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 1
Kaikki käyttäjäpaikat yhteensä 79 0.0543 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 5

3.666667
Käyttäjäpaikkojen määrä / oppilas lukumäärä lkm/opp Pisteet

Sykettä nostavien määrä (pelikenttä tms.) 79 0.1824 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 1
Staattisten välineiden määrä (hiekkis tms.) 0 0 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 1
Kaikki käyttäjäpaikat yhteensä 79 0.1824 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 1

1
Pinta-alat/oppilas Pisteet

Pihan käyttöpinta-ala / oppilas 3.360277 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2 1
Vapaa liikkumistila / oppilas 1.616628 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2 1
Pihan käyttöpinta-ala + muut välituntialueet/oppilas 3.360277 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2
Pihan käyttöpinta-ala + muut koululiikunta-alueet/oppilas 3.360277 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2

0.5

Voit kirjoittaa maastossa sanoin (totta/ei totta) ja arvo täytetään toimistolla. Tämä vähentää virheen mahdollisuutta
Liikunnallinen näkökulma Kirjaus

Oleskelualueet tukevat liikuntamahdollisuuksia 0
Pihan pintamateriaalit ovat liikuntaan soveltuvia 0
Piha kutsuu liikkumaan välitunnilla 0
Piha tarjoaa koululiikunnalle puitteita 1
Pihalla on liikuntatoimintojen lisäämismahdollisuus 1
Pihalla on liikuntatoimintojen jäsentelymahdollisuus 1
Viheralueet tarjoavat mahdollisuuksia välituntiliikuntaan 0
Viheralueet tarjoavat mahdollisuuksia koululiikuntaan 0
Toiminnot ovat esteettömiä apuvälineellä liikkuvalle 1
Piha-alueet ovat esteettömiä apuvälineellä liikkuvalle 1
Toimintojen esteettömyys on huomioitu kontrasteilla 0
Piha-alueiden esteettömyys on huomioitu kontrasteilla 0
Yhteensä (max.12) 5
Esteettömien käyttäjäpaikkojen määrä/kokonaispaikkamäärällä 0.620253 1
Esteettömien käyttäjäpaikkojen määrä/oppilasmäärällä 0.113164 0
Välineiden kunto kohdasta 3 (max. 3) 2.333333 1

Kirjaus
Pihan viheralueet ovat monipuolisia 0
Pihan viheralueet ovat hyväkuntoisia 0
Ei ilkivallan jälkiä 0
Ympäristö on siisti, roskaton 0
Käyttökieltoja, estoja, rajoitteita ei ole 1
Liukkaita pintamateriaaleja ei ole 1
Pakoporttien määrä on kohdillaan 1
Liikenneturvallisuus alueella on moitteetonta 1
Pienilmasto-olosuhteet ovat hyvät 0
Luonnonvalon olosuhteet ovat hyvät 1
Valaistus on tarkoituksenmukainen 0
Piha on näköesteetön 1
Piha on sosiaalisen kontrollin alainen 1
Piha on meluton (välineistä, liikenteestä, tms.) 0
Häiritsevä läpikulku on estetty 1
Yhteensä (max. 15) 8

7. Ota myös muutama valokuva pihasta!
8. Muita huomioita

ei läpikulun mahdollisuutta

irtoroskaa

kuuma, suojaton

vaikuttaa liian vähäiseltä

asuinhuoneistojen ikkunat
kaikuu, liikenne

töhryjä

≤0,33=0 p., ≤0,66=1 p., ≤1=2 p.
≤0,33=0 p., ≤0,66=1 p., ≤1=2 p.

Yhteensä (max.4)
6. Pihan muut laadulliset ominaisuudet, Kirjaa väitteen toteutuminen  (Totta (1), Ei totta (0))
Voit kirjoittaa maastossa sanoin ( totta/ei  totta) ja arvo täytetään toimistolla. Tämä vähentää virheen mahdollisuutta.

Huomiot
vain kituliaita pensaita, vähän nurmea

Yhteensä keskiarvona

Yhteensä keskiarvona
5. Pihan liikunnalliset ominaisuudet   Kirjaa väitteen toteutuminen  (Totta (1), Ei totta (0))

Huomiot
vain vähän oleskelualuetta
melkein pelkkää asfalttia

vain kapeita alueita

4. Intensiteetti  Täydennä pinta-alat ja lukumäärät

Yhteensä keskiarvona

vie melkein koko pihan vapaan alueen

ei kentän rajoja

voi kiivetä päälle

vain yksi maali

taittuva lauta, 3 kpl tasapainonappula

osa tasapainoilureittiä

numerokäärme, kolmihaarainen hyppyruudukko, kompassi, tikkataulu, palloruudukko

Vain tämä huomioidaan pisteenlaskussa

3. Monikäyttöisyys Kirjaa havaintosi numeroin (1 vaarallinen, 2 kulunut, 3 hyvä) (0 Ei, 1 Kyllä)

1-6 lk

2. Liikuntamahdollisuuksien sijainti Kirjaa havaintosi numeroin (1 ei ole, 2 huonosti, 3 tyydyttävästi, 4 hyvin, 5 erinomaisesti) 
Lisäohjeita

Sibeliuksen puisto
Töölön kisahalli?

433

Töölön ala-asteen koulun kartoituslomake 

1.�Yleistiedot kohteesta ja kartoituksesta
20.7.2020 klo 14:00
IEe
Töölön ala-asteen koulu
Töölönkatu 41-45
1905, lisärakennukset 1952

2823



78 — Helsingin kaupunki

Vattuniemen ala-asteen koulun kartoituslomake 

Käytetyt värit: Automaattinen täydennys Vertailuarvo Pisteytys Rivierottelu Kirjausruutu

Pisteet yhteensä (max 58) 26.01 1.86
Sijainti (max 15) 6.62 0.44
Koulupäivään 3.67
Muihin ulkoalueisiin 1.50
Tukevat järjestelyt 1.45
Monikäyttöisyys (max 9) 5.64 0.63

Kaikille koulun ikäryhmille 2.64
Soveltuu koululiikuntaan 0.00
Soveltuu välituntiliikuntaan 3.00
Intensiteetti (max 15) 4.75 0.32
Käyttäjäpaikat/pinta-ala 2.33
Käyttäjäpaikat/oppilas 1.67
Pinta-ala/oppilas 0.75
Liikun. omin. (max 19) 9.00 0.47
Muut omin. (max 15) 13.00 0.87 Tätä ei huomioida pisteissä!

Päivämäärä ja aika:
Tekijät: 
Koulun nimi:
Koulun osoite: 
Koulun rakennusvuosi:
Peruskorjausvuosi:
Tontin pinta-ala (m²):
Oppilasmäärä:
Oppilaiden ikähaitari:
Muuta huomioitavaa:

Sijainti suhteessa koulupäivään Kirjaus Huomiot
Leikkipaikka heti saavutettavissa välitunnilla 5
Pelipaikka heti saavutettavissa välitunnilla 5
Liikuntapaikka heti saavutettavissa välitunnilla 1
Yhteensä (max. 5) 3.666667

Sijainti suhteessa muihin ulkoalueisiin Kirjaus Huomiot
Piha sijaitsee muun ulkoilualueen/-reitin lähellä 2
Piha sijaitsee muun liikunta-alueen lähellä 1
Yhteensä (max. 5) 1.5

Muut liikkumista tukevat järjestelyt Kirjaus Huomiot
Pyöräsäilytyksen kunto 5
Pyöräsäilytyksen sijainti 5
Pyöräpaikkojen lukumäärä yhteensä 96
Pyöräpaikkojen määrä / oppilasmäärä 1.454545
Kypärän säilytysmahdollisuus 1
Skuutin/skeittilaudan säilytysmahdollisuus 1

Yhteensä Yhteensä (max. 5, jos jokaiselle oppilaalle pp) 1.454545

Leikki-, peli- ja 
liikuntapaikkojen 
varusteet Väline

Käyttäjä-
paikkoja/lkm

Välineen 
kunto

Kaikille 
koulun 
ikäryhmille

Soveltuu 
koululiikunta-
käyttöön

Soveltuu 
välitunti-
käyttöön

Esteettömät 
käyttäjä-
paikat/lkm

Välineiden 
lkm

Keinu 4 3 0 0 1 0 2
Huomiot

Jousikeinu 7 3 1 0 1 0 3
Huomiot

Kiipeilyteline 21 3 1 0 1 0 3
Huomiot

Liukumäki/Rinneliuku 3 3 1 0 1 0 3
Huomiot

Hiekkalaatikko 12 3 1 0 1 0 2
Huomiot

Hiekkalaatikon makuulauta
Huomiot

Tasapainoiluväline 4 3 1 0 1 0 2
Huomiot

Karuselli 3 3 1 0 1 0 1
Huomiot

Asfalttikuviot 18 3 1 0 1 10 5
Huomiot

Kellotaulu, liikuteltava viisari 1 3 0 0 1 1 1
Huomiot

Monitoimiareena 6 3 1 0 1 0 1
Huomiot

Kiipeilyseinä 3 3 1 0 1 0 1
Huomiot

Tangotx3 3 3 1 0 1 2 1
Huomiot

Yhteensä 85 36 10 0 12 13 25
Pisteet jaettuna välineiden määrällä 3 0.88 0.00 1.00

Nämä täydennetään toimistolla, ei vaadi maastossa merkitsemistä. Pihan käyttöpinta-ala ei sisällä rakennusta tai pysäköintiä yms. Muut alueet max 100 m päässä
Pihan käyttöpinta-ala (m²) 2370
Vapaan liikkumistilan pinta-ala (m²) 750
Muut kaikkien välituntikäytössä olevat alueet  (m²)
Muut koululiikunnan käytössä olevat alueet  (m²)
Oppilasmäärä (kpl) 330

Käyttäjäpaikkojen määrä / piha lukumäärä lkm/m² Pisteet
Sykettä nostavien määrä (pelikenttä tms.) 72 0.0304 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 3
Staattisten välineiden määrä (hiekkis tms.) 13 0.0055 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 1
Kaikki käyttäjäpaikat yhteensä 85 0.0359 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 3

2.333333
Käyttäjäpaikkojen määrä / oppilas lukumäärä lkm/opp Pisteet

Sykettä nostavien määrä (pelikenttä tms.) 72 0.2182 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 2
Staattisten välineiden määrä (hiekkis tms.) 13 0.0394 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 1
Kaikki käyttäjäpaikat yhteensä 85 0.2576 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 2

1.666667
Pinta-alat/oppilas Pisteet

Pihan käyttöpinta-ala / oppilas 7.181818 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2 2
Vapaa liikkumistila / oppilas 2.272727 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2 1
Pihan käyttöpinta-ala + muut välituntialueet/oppilas 7.181818 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2
Pihan käyttöpinta-ala + muut koululiikunta-alueet/oppilas 7.181818 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2

0.75

Voit kirjoittaa maastossa sanoin (totta/ei totta) ja arvo täytetään toimistolla. Tämä vähentää virheen mahdollisuutta
Liikunnallinen näkökulma Kirjaus

Oleskelualueet tukevat liikuntamahdollisuuksia 1
Pihan pintamateriaalit ovat liikuntaan soveltuvia 1
Piha kutsuu liikkumaan välitunnilla 1
Piha tarjoaa koululiikunnalle puitteita 0
Pihalla on liikuntatoimintojen lisäämismahdollisuus 1
Pihalla on liikuntatoimintojen jäsentelymahdollisuus 0
Viheralueet tarjoavat mahdollisuuksia välituntiliikuntaan 0
Viheralueet tarjoavat mahdollisuuksia koululiikuntaan 0
Toiminnot ovat esteettömiä apuvälineellä liikkuvalle 1 muutama
Piha-alueet ovat esteettömiä apuvälineellä liikkuvalle 1
Toimintojen esteettömyys on huomioitu kontrasteilla 0
Piha-alueiden esteettömyys on huomioitu kontrasteilla 0
Yhteensä (max.12) 6
Esteettömien käyttäjäpaikkojen määrä/kokonaispaikkamäärällä 0.152941 0
Esteettömien käyttäjäpaikkojen määrä/oppilasmäärällä 0.039394 0
Välineiden kunto kohdasta 3 (max. 3) 3 0

Kirjaus
Pihan viheralueet ovat monipuolisia 0
Pihan viheralueet ovat hyväkuntoisia 1
Ei ilkivallan jälkiä 1
Ympäristö on siisti, roskaton 1
Käyttökieltoja, estoja, rajoitteita ei ole 1
Liukkaita pintamateriaaleja ei ole 1
Pakoporttien määrä on kohdillaan 1
Liikenneturvallisuus alueella on moitteetonta 1
Pienilmasto-olosuhteet ovat hyvät 1
Luonnonvalon olosuhteet ovat hyvät 1
Valaistus on tarkoituksenmukainen 1
Piha on näköesteetön 1
Piha on sosiaalisen kontrollin alainen 1
Piha on meluton (välineistä, liikenteestä, tms.) 0
Häiritsevä läpikulku on estetty 1
Yhteensä (max. 15) 13

330

1.�Yleistiedot kohteesta ja kartoituksesta
17.7.2020
LPä
Vattuniemen ala-asteen koulu
Vattuniemenkuja 4
2019

5900

1-6 lk
Upouusi koulu

2. Liikuntamahdollisuuksien sijainti Kirjaa havaintosi numeroin (1 ei ole, 2 huonosti, 3 tyydyttävästi, 4 hyvin, 5 erinomaisesti) 
Lisäohjeita

päiväkoti/koulu käyttö/rajaus? Eri aikaan pihalla?

kiipeilytelineen yhteydessä

Vain tämä huomioidaan pisteenlaskussa

3. Monikäyttöisyys Kirjaa havaintosi numeroin (1 vaarallinen, 2 kulunut, 3 hyvä) (0 Ei, 1 Kyllä)

4 istuinta, joista 2 vauvaistuinta

ehkä?

pieni

Yhteensä keskiarvona

Yhteensä keskiarvona
5. Pihan liikunnalliset ominaisuudet   Kirjaa väitteen toteutuminen  (Totta (1), Ei totta (0))

Huomiot

asfaltti, turvakumialusta, tekonurmi, betonikivi

4. Intensiteetti  Täydennä pinta-alat ja lukumäärät

Yhteensä keskiarvona

ehkä jokunen asfalttikuvio, huoltoreitti huom.

≤0,33=0 p., ≤0,66=1 p., ≤1=2 p.
≤0,33=0 p., ≤0,66=1 p., ≤1=2 p.

Yhteensä (max.4)

puut nyt pieniä, isoina tarjoavat varjoa

6. Pihan muut laadulliset ominaisuudet, Kirjaa väitteen toteutuminen  (Totta (1), Ei totta (0))
Voit kirjoittaa maastossa sanoin ( totta/ei  totta) ja arvo täytetään toimistolla. Tämä vähentää virheen mahdollisuutta.

Huomiot

7. Ota myös muutama valokuva pihasta!
8. Muita huomioita

Zacharias Topeliusskolanin kartoituslomake 

Käytetyt värit: Automaattinen täydennys Vertailuarvo Pisteytys Rivierottelu Kirjausruutu

Pisteet yhteensä (max 58) 31.84 2.28
Sijainti (max 15) 10.26 0.68
Koulupäivään 5.00
Muihin ulkoalueisiin 4.00
Tukevat järjestelyt 1.26
Monikäyttöisyys (max 9) 6.50 0.72

Kaikille koulun ikäryhmille 2.88
Soveltuu koululiikuntaan 0.63
Soveltuu välituntiliikuntaan 3.00
Intensiteetti (max 15) 5.75 0.38
Käyttäjäpaikat/pinta-ala 1.00
Käyttäjäpaikat/oppilas 3.00
Pinta-ala/oppilas 1.75
Liikun. omin. (max 19) 9.33 0.49
Muut omin. (max 15) 11.00 0.73 Tätä ei huomioida pisteissä!

Päivämäärä ja aika:
Tekijät: 
Koulun nimi:
Koulun osoite: 
Koulun rakennusvuosi:
Peruskorjausvuosi:
Tontin pinta-ala (m²):
Oppilasmäärä:
Oppilaiden ikähaitari:
Muuta huomioitavaa:

Sijainti suhteessa koulupäivään Kirjaus Huomiot
Leikkipaikka heti saavutettavissa välitunnilla 5
Pelipaikka heti saavutettavissa välitunnilla 5
Liikuntapaikka heti saavutettavissa välitunnilla 5
Yhteensä (max. 5) 5

Sijainti suhteessa muihin ulkoalueisiin Kirjaus Huomiot
Piha sijaitsee muun ulkoilualueen/-reitin lähellä 5
Piha sijaitsee muun liikunta-alueen lähellä 3
Yhteensä (max. 5) 4

Muut liikkumista tukevat järjestelyt Kirjaus Huomiot
Pyöräsäilytyksen kunto 4
Pyöräsäilytyksen sijainti 5
Pyöräpaikkojen lukumäärä yhteensä 46
Pyöräpaikkojen määrä / oppilasmäärä 1.256831
Kypärän säilytysmahdollisuus 1
Skuutin/skeittilaudan säilytysmahdollisuus 1

Yhteensä Yhteensä (max. 5, jos jokaiselle oppilaalle pp) 1.256831

Leikki-, peli- ja 
liikuntapaikkojen 
varusteet Väline

Käyttäjä-
paikkoja/lkm

Välineen 
kunto

Kaikille 
koulun 
ikäryhmille

Soveltuu 
koululiikunta-
käyttöön

Soveltuu 
välitunti-
käyttöön

Esteettömät 
käyttäjä-
paikat/lkm

Välineiden 
lkm

Keinu 5 2 1 0 1 0 3
Huomiot

Jousikeinu 4 2 1 0 1 0 2
Huomiot

Kiipeilyteline 38 3 1 0 1 0 3
Huomiot

Liukumäki/Rinneliuku 3 3 1 0 1 0 3
Huomiot

Hiekkalaatikko 8 2 0 0 1 0 1
Huomiot

Tasapainoiluväline 1 2 1 0 1 0 1
Huomiot

Karuselli 10 2 1 0 1 0 3
Huomiot

Kiipeilyseinä 3 2 1 0 1 0 1
Huomiot

Sieni-katos 6 3 1 0 1 0 1
Huomiot

Pallokenttä 12 2 1 1 1 12 1
Huomiot

Palloseinä 6 2 1 0 1 6 1
Huomiot

Ulkokuntoiluvälineet 7 3 1 1 1 0 4
Huomiot

Yhteensä 103 28 11 2 12 18 24
Pisteet jaettuna välineiden määrällä 2.3333 0.96 0.21 1.00

Nämä täydennetään toimistolla, ei vaadi maastossa merkitsemistä. Pihan käyttöpinta-ala ei sisällä rakennusta tai pysäköintiä yms. Muut alueet max 100 m päässä
Pihan käyttöpinta-ala (m²) 6428
Vapaan liikkumistilan pinta-ala (m²) 1340
Muut kaikkien välituntikäytössä olevat alueet  (m²)
Muut koululiikunnan käytössä olevat alueet  (m²)
Oppilasmäärä (kpl) 183

Käyttäjäpaikkojen määrä / piha lukumäärä lkm/m² Pisteet
Sykettä nostavien määrä (pelikenttä tms.) 73 0.01 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 1
Staattisten välineiden määrä (hiekkis tms.) 30 0.00 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 1
Kaikki käyttäjäpaikat yhteensä 103 0.02 0,01=1p, 0,02=2p, 0,03=3p, 0,04=4p, 0,05=5p 1

1
Käyttäjäpaikkojen määrä / oppilas lukumäärä lkm/opp Pisteet

Sykettä nostavien määrä (pelikenttä tms.) 73 0.40 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 3
Staattisten välineiden määrä (hiekkis tms.) 30 0.16 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 1
Kaikki käyttäjäpaikat yhteensä 103 0.56 0,1=1p, 0,2=2p, 0,3=3p, 0,4=4p, 0,5=5p 5

3
Pinta-alat/oppilas Pisteet

Pihan käyttöpinta-ala / oppilas 35.13 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2 5
Vapaa liikkumistila / oppilas 7.32 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2 2
Pihan käyttöpinta-ala + muut välituntialueet/oppilas 35.13 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2
Pihan käyttöpinta-ala + muut koululiikunta-alueet/oppilas 35.13 1=1-5m2, 2=5-10, 3=10-15, 4=15-20, 5=>20m2

1.75

Voit kirjoittaa maastossa sanoin (totta/ei totta) ja arvo täytetään toimistolla. Tämä vähentää virheen mahdollisuutta
Liikunnallinen näkökulma Kirjaus

Oleskelualueet tukevat liikuntamahdollisuuksia 1
Pihan pintamateriaalit ovat liikuntaan soveltuvia 1
Piha kutsuu liikkumaan välitunnilla 1
Piha tarjoaa koululiikunnalle puitteita 1
Pihalla on liikuntatoimintojen lisäämismahdollisuus 1
Pihalla on liikuntatoimintojen jäsentelymahdollisuus 1
Viheralueet tarjoavat mahdollisuuksia välituntiliikuntaan 1
Viheralueet tarjoavat mahdollisuuksia koululiikuntaan 0
Toiminnot ovat esteettömiä apuvälineellä liikkuvalle 0 suurin osa ei, koska välineet turvasoralla tai -hakkeella
Piha-alueet ovat esteettömiä apuvälineellä liikkuvalle 0
Toimintojen esteettömyys on huomioitu kontrasteilla 0
Piha-alueiden esteettömyys on huomioitu kontrasteilla 0
Yhteensä (max.12) 7
Esteettömien käyttäjäpaikkojen määrä/kokonaispaikkamäärällä 0.17 0
Esteettömien käyttäjäpaikkojen määrä/oppilasmäärällä 0.10 0
Välineiden kunto kohdasta 3 (max. 3) 2.33 0

Kirjaus
Pihan viheralueet ovat monipuolisia 1
Pihan viheralueet ovat hyväkuntoisia 1
Ei ilkivallan jälkiä 0
Ympäristö on siisti, roskaton 0
Käyttökieltoja, estoja, rajoitteita ei ole 1
Liukkaita pintamateriaaleja ei ole 1
Pakoporttien määrä on kohdillaan 1
Liikenneturvallisuus alueella on moitteetonta 1
Pienilmasto-olosuhteet ovat hyvät 1
Luonnonvalon olosuhteet ovat hyvät 1
Valaistus on tarkoituksenmukainen 0
Piha on näköesteetön 1
Piha on sosiaalisen kontrollin alainen 1
Piha on meluton (välineistä, liikenteestä, tms.) 0
Häiritsevä läpikulku on estetty 1
Yhteensä (max. 15) 11

7. Ota myös muutama valokuva pihasta!
8. Muita huomioita
Leikkipiha on sekva kokonaisuus kaikenlaisia ja -kuntoisia välineitä

irtoroskaa

valaistus vaikuttaa vähän riittämättömältä (kenttä)
varsinainen leikkipihan alue on pääasiassa näköesteetön

liikenne

penkkejä ja välineitä rikki/osia puuttuu (voi olla myös kulumista)

epätasaisuutta, liian jyrkkiä mäkiä

≤0,33=0 p., ≤0,66=1 p., ≤1=2 p.
≤0,33=0 p., ≤0,66=1 p., ≤1=2 p.

Yhteensä (max.4)
6. Pihan muut laadulliset ominaisuudet, Kirjaa väitteen toteutuminen  (Totta (1), Ei totta (0))
Voit kirjoittaa maastossa sanoin ( totta/ei  totta) ja arvo täytetään toimistolla. Tämä vähentää virheen mahdollisuutta.

Huomiot

suurin osa

Yhteensä keskiarvona

Yhteensä keskiarvona
5. Pihan liikunnalliset ominaisuudet   Kirjaa väitteen toteutuminen  (Totta (1), Ei totta (0))

Huomiot

piha tällä hetkellä täynnä välineitä, mutta jäsentely puuttuu

4. Intensiteetti  Täydennä pinta-alat ja lukumäärät

Yhteensä keskiarvona

kaksi välinekokonaisuutta

heiluva nappula

15+15+8

yhdessä kiipeilytelineessä kaksi liukua, toisessa yksi

tilaa olisi useammalle istuimelle, Pesäliekussa ei mitäänmuuta kuin runko

muutama väline

Kirjailijanpuisto, (Sibeliuksen puisto)

pihalla huonokuntoisia telineitä, jotka varmaan viedään pois?
rakennustöiden ajaksi ilmeisesti siirretty syrjään
pihalla 4+4+8+12, parkkipaikan puolella 3x4+8 (opettajille?)
Vain tämä huomioidaan pisteenlaskussa

3. Monikäyttöisyys Kirjaa havaintosi numeroin (1 vaarallinen, 2 kulunut, 3 hyvä) (0 Ei, 1 Kyllä)

IEe

1.�Yleistiedot kohteesta ja kartoituksesta
20.7.2020 klo 16.00

Zacharias Topeliusskolan
Stenbäcksgatan 14
1933

8835
183
0-9 lk

2. Liikuntamahdollisuuksien sijainti Kirjaa havaintosi numeroin (1 ei ole, 2 huonosti, 3 tyydyttävästi, 4 hyvin, 5 erinomaisesti) 
Lisäohjeita



Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön 
suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä 
ympäristöön liittyvistä palveluista.
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