USEIN KYSYTTYÄ

LEIKKIPUISTOT:
Miksi leikkipuistossa on välineitä, joihin lapset eivät edes pääse, vaan ne joudutaan nostamaan sinne?
Miksi leikkipuistossa on välineitä, jotka ovat vaarallisia pienille lapsille?
-

Leikkipuistoihin pyritään asentamaan välineitä mahdollisimman monen ikäisille.
Pääsääntö on; mikäli lapsi ei itse pääse välineeseen, on kyseinen väline tarkoitettu isommille tai
kehittyneimmille lapsille. Lapsen kanssa leikkipuistossa oleva huoltaja on ensisijaisesti vastuussa siitä,
onko väline sopiva ja turvallinen omalle lapselle.

Miksi leikkipuistoissa ei ole talvikunnossapitoa?
-

Ulkoleikkialueiden turvallisuusvaatimukset on tiukasti normitettu Euroopassa. Suomen talvessa ei pystytä
takaamaan riittävää turvallisuutta leikkipaikoille; turva-alustat ovat jään ja lumen vuoksi joustamattomat ja
portaat ja välineistön kulkutasot liukkaita. Maahan ja välineisiin kertyvä lumi ja jää muuttaa turvalliset raot
ja osien välit vaarallisiksi ja lisäävät kiinni juuttumisen vaaraa. Auraaminen, jään poisto ja hiekoitusmurske
myös kuluttavat ja rikkovat välineineitä ja synteettisiä turva-alustoja.

Miksi pulkkamäkeen on istutettu puita/pensaita mäenlaskun haitaksi?
-

Kasvillisuudella pyritään ohjaamaan mäenlaskun suuntaa pois vaarapaikoista, kuten leikkivälineistä tai
muista kiinteistä rakenteista ja vilkkaista kulkuväylistä. Maamäissä ei ole tarkoitus laskea jokaiseen
suuntaan, vaan huoltajan tulee yhdessä lapsen kanssa katsoa turvallinen laskusuunta.

Miksi leikkipuistoja puretaan/on purettu?
-

Kuntaliitoksen jälkeen Oulussa oli paljon huonokuntoisia, jopa vaarallisia leikkipaikkoja. Lisäksi leikkipaikkaverkosto oli epätasainen. Tavoitteena on koko Oulua tasapuolisesti palveleva leikkipuistoverkosto,
jota pystytään rakentamaan, peruskorjaamaan ja ylläpitämään määrärahojen puitteissa. Leikkipuistojen
määrä ja tiheys Oulussa perustuvat ensisijaisesti suuralueen välilukuun. Pääperiaatteena on, että 1250
asukasta kohden varataan yksi leikkipuisto. Lisäksi tavoitteena on, että yhtä leikkipuistoa kohden olisi
keskimäärin 200–250 lasta ja etäisyystavoitteena kävelymatka eli noin 500–1000 m.
Vaikka leikkipaikkoja poistuu, rakennetaan vuosittain myös kokonaan uusia leikkipaikkoja 2-4 kpl ja
vanhoja leikkipuistoja peruskorjataan 6-8 kpl investointimäärärahojen puitteissa.
Toimenpiteet pohjautuvat yhdyskuntalautakunnan hyväksymään Leikkipuistojen kehittämissuunnitelmaan, joka löytyy osoitteesta http://oulu.ouka.fi/tekninen/Suunnitelmat/Projektikortti.asp?ID=772.

Milloin uusi lähileikkipaikkamme rakennetaan/peruskorjataan?
-

Tavoitteelliset rakentamis- ja peruskorjausaikataulut löytyvät Oulun kaupungin leikkipuistojen
kehittämissuunnitelmasta osoitteessa
http://oulu.ouka.fi/tekninen/Suunnitelmat/Projektikortti.asp?ID=772. Aikataulut voivat muuttua
investointimäärärahojen supistuessa.

Voiko lähileikkipaikallemme saada lisää välineitä?
-

Leikkipuistohierarkia määrittelee leikkialueen pinta-alan sekä väline- ja varustelutason:
o Leikkipaikoilla on pääasiassa vain perusleikkivälineistö
o Leikkipuistoissa on perusvälineistön lisäksi muutama lisäväline tuomassa monipuolisuutta
o Keskusleikkipuistot ovat laajoja monitoimipuistoja
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Rakenteellisia muutoksia tehdään yleensä vain peruskorjausten yhteydessä.
Lähileikkipaikkaamme peruskorjataan. Mihin vanhat välineet viedään? Saako niitä itselle?
-

Poistettavista välineistä otetaan talteen kaikki käyttökelpoiset osat varaosiksi ja niitä hyödynnetään
leikkivälineiden korjauksissa ja huolloissa koko kaupungin alueella. Loppumateriaali lajitellaan
asianmukaisesti ja toimitetaan Ruskon jätekeskukseen.
Välineitä tai niiden osia ei anneta eikä myydä omaan käyttöön.

Kenelle ilmoitan rikkinäisestä leikkivälineestä?
-

Mikäli havaitset epäkohtia välineistössä tai puutteita leikkipaikan ylläpidossa, voit olla suoraan yhteydessä
alueen ylläpidosta vastaavaan urakoitsijaan. Yhteystiedot löytyvät leikkipaikalla olevasta infotaulusta.

