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Valtuustoaloite leikkipuistojen kehittämissuunnitelmasta

291/10.03.01/2020

Kaupunginvaltuusto 30.11.2020 § 75

 Kaupunginvaltuuston esityslistalla olleiden asioiden tultua
käsitellyksi pu heen joh ta ja totesi, että allekirjoittaneet valtuutetut
ovat jättäneet val tuus to aloit teen leikkipuistojen
kehittämissuunnitelmasta.

 Aloite kuuluu seuraavasti:

 "Leikkipuistojen kehittämissuunnitelma

Orivesi haluaa olla viihtyisä ja houkutteleva kaupunki myös
lap si per heil le. Osa viihtyisää asuinympäristöä ovat
leikkipuistot, joissa lap si per heet viet tä vät aikaa ympäri
vuoden. Leikkikenttien tulee olla tur val li sia ja laa duk kai ta,
sijainniltaan ja varustelutasoltaan hou kut te le via sekä eri
ikäluokat huo mioi via.

 Tämän aloitteen tarkoituksena on käynnistää Oriveden
leikkipuistojen sys te maat ti nen ja osallistava kehittäminen
pitkän aikavälin suun ni tel man avul la. Suunnitelma tulisi
liittää osaksi investointiohjelmaa ja sen ta voit tee na on lisätä
houkuttelevuutta, lasten ja perheiden viih ty vyyt tä sekä mo ni-
puo lis taa ja nykyaikaistaa leikkipuistoja.  Monivuotinen ke-
hit tä mis suun ni tel ma on pohja, jonka avulla leikkipuistoja
jatkossa Ori ve del lä kehitetään, suun ni tel laan, rakennetaan ja
ylläpidetään. Ta voit tee na on kehittää leik ki puis to ja
ympäristöiksi, jonka luomiseen myös käyttäjät itse voivat
vai kut taa.

 Kehittämissuunnitelmassa tulee tarkastella ainakin leikkipuistojen
si jain te ja, määrää suhteessa asuinalueiden lapsimäärään,
varustelun laatuun ja ra ken nus kan nan ikään, leikkipuistojen
elinkaareen sekä kaupungin hou kut te le vuu den lisäämiseen.
Suunnitelmassa tulee vähintään huomioida leik ki puis to ver kos to
kokonaisuutena (normaalit leikkipuistot, koulujen ja päi vä ko tien
pihat, Säynäniemen leikkipuistoalue jne.), leikkipaikan käyt tö as te,
kartoittaa nykytilanne, sopivuustaso eri ikäluokille, mo ni puo li suus/
tee mat eri kenttien varustelujen välillä, laatia tavoiteaikataulu
sekä kus tan nus ar vio korjaus- ja kehittämistoimenpiteille. Myös
varustelu-  ja laa tu ta soon pohjautuva tasoluokittelu voisi olla
hyödyllinen lisä ke hit tä mis toi mien suun nit te lus sa ja
aikataulutuksessa.
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 Tärkeä osa suunnitelmaa on myös käyttäjien itsensä eli lasten
osal lis ta mi nen eri keinoin suunnittelu- ja ideointityöhön (esim.
varhaiskasvatuksen kans sa yhteistyössä "unelmien leikkipuiston"
visiointi). Kehittämistyössä voi si lisäksi huomioida esimerkiksi
luontoaiheita, pinnanmuotojen mo ni puo li sen hyödyntämisen
varustelutason lisäksi ja vaikkapa Oriveden brän di tee mo ja.

 Elinvoiman ja houkuttelevuuden näkökulmasta myös vähintään
yhden leik ki puis ton (esimerkiksi Liikuntahallin puisto) tulisi olla
varustelutasoltaan ve to nau la roo lis sa.

 Kehittämissuunnitelma tulee olla laadittuna vuoden 2022
talousarvion val mis te lu vai hees sa eli viimeistään syksyllä 2021.

 Orivedellä 30.11.2020

Sini Kahilaniemi Anna Manner
Sami Kymäläinen Kai Linkopuu
Ulla Eronen Jari Järvenpää
Juha Haikka Kaarina Jokinen
Jussi Ketola Timo Raita-aho
Jussi Viljanen Kimmo Vihusaari
Ilkka Hjerppe Tarmo Viskari
Marjo Mäkinen-Aakula Jyrki Tuomaala
Matti Koppanen Matti Saario
Anne Kahelin Markus Hannila
Touko Sikala Eliisa Suhonen
Reijo Kahelin"

 Puheenjohtaja otti valtuustoaloitteen vastaan ja totesi, että aloite
lä he te tään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kaupunginhallitus 14.12.2020 § 290

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää
lähettää val tuus to aloit teen tekniselle lautakunnalle
valmisteltavaksi siten, että val mis te lu toimitetaan
kaupunginhallitukselle 30.4.2021 mennessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 - - - - - - - - - - - - - -

Tekninen lautakunta 25.03.2021 § 30

 Puistot ja yleiset alueet yksikkö ylläpitää 18 leikkipaikkaa,
senioripuistoa ja On nin po lun liikuntavälinepuistoa.
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 Tilapalvelu ylläpitää koulujen ja päiväkotien yhteydessä olevia 11
leik ki paik kaa.

 Orivesi-talo Oy ylläpitää Orivarsan päiväkodin tarpeisiin olevaa
leik ki paik kaa.

 Orivedellä leikkipaikkojen lukumäärä suhteutettuna asukaslukuun
on hyvä.

 Tekninen lautakunta on tehnyt linjaukset vuonna 2014
leikkipaikkojen suh teen.

 Leikkipaikkaverkostoon vaikuttavat asukaslukuun perustuvan
vertailuluvun li säk si monet muutkin seikat. Leikkipaikkaverkostoa
luotaessa tulee huo mioi da leikkipaikan etäisyys ja turvallinen
saavutettavuus, asukastiheys ja käyt tä jä mää rät ikäluokittain,
muiden viher- ja virkistysalueiden määrä ja laa tu sekä muiden
palveluiden sijoittuminen (mm. koulu- ja päi vä ko ti ver kos to ja
liikuntapaikat).

 Koulu- ja päiväkotiverkostoon on tulossa suunniteltu tehtävän
(kokouksessa teh ty korjaus) muutoksia ja aiemmin laadittu suun ni tel-
ma leikkipaikoista on pe rus tel tua päivittää.

 Tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskuksessa on valmisteltu Leik ki-
paik ka oh jel man 2023-2030 laatimista vuoden 2022 aikana.

 Leikkipaikkaohjelmaa luotaessa kiinnitetään huomiota
palveluverkoston kat ta vuu teen, yksittäisten leikkipaikkojen
laatuun, uusiin ke hit tä mis tar pei siin sekä resurssien riittävyyteen.
Nykytilanteen pohjalta määritetään leik ki paik ka ver kos ton
tavoitemitoitus sekä peruskunnostusten alustava ajoit tu mi nen.
Tietojen avulla ohjataan resurssien hallintaa sekä ylläpidetään
ole mas sa olevien leikkipaikkojen laatua.

Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää
val tuus to aloit teen johdosta kaupunginhallitukselle ja valtuustolle,
että Orivedellä laa di taan Leikkipaikkaohjelma 2023-2030 vuoden
2022 aikana.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 - - - - - - - - - - - - - - -

Kaupunginhallitus 12.04.2021 § 96

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää
valtuustolle, että se
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1. antaa aloitteeseen teknisen lautakunnan mukaisen selvityksen ja

2. toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 Kaupunginhallitus toivoo, että Leikkipaikkaohjelman 2023-2030
laatimisen ta voit teel li nen ai ka tau lu olisi huhtikuu 2022.

 Merkittiin, että tekninen johtaja Antti Jortikka oli asiantuntijana
paikalla asian käsittelyn aikana.

 Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsen Sini Kahilaniemi poistui
kokouksesta kello 16.58.

 Merkittiin, että kokous keskeytettiin  tämän pykälän käsittelyn
jälkeen tau on ajaksi kello 16.58-17.05.

 - - - - - - - - - - - - - -

Kaupunginvaltuusto 26.04.2021 § 22

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 Merkittiin, että tekninen johtaja Antti Jortikka oli asiantuntijana
paikalla asian käsittelyn aikana.

 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Orivedellä 29.4.2021


