


Helsingin kaupunki Kyselytunnin vastaukset
Kaupunginvaltuusto

Stj
29.02.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

12

Vastaus vt Sari Sarkomaan kysymykseen leikkipuistojen kunnosta
ja isonnevan leikkipuiston tilanteesta

HEL 2012-002735 T 00 00 03

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus

Valtuutettu Sari Sarkomaa kysyy mihin toimenpiteisiin kaupunki on ryh-
tynyt, jotta varmistetaan leikkipuistojen tilojen ajantasainen kunnossapi-
to, peruskorjaukset ja tarvittavien uusien tilojen rakentaminen sekä
Haagan leikkipuisto Isonnevan uudisrakennuksen toteuttaminen ilman
viivettä. Sarkomaa kysyy myös, miten varmistetaan leikkipuistopalvelu-
jen tasapuolinen saatavuus eri puolilla Helsinkiä.

Vastauksena sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja
toteaa sosiaaliviraston lausunnon mukaisesti seuraavaa:

Leikkipuistot siirtyivät vuoden 2011 alusta sosiaaliviraston perheiden
palvelujen vastuualueelta lasten päivähoidon vastuualueelle. Leikki-
puistoilla on päiväkotien ohella tärkeä rooli perheiden tarvitsemien var-
haiskasvatuksen palvelujen järjestämisessä. Vuoden 2012 aikana jat-
ketaan leikkipuistojen palveluverkon tarkastelua osana päivähoidon
vastuualueen kokonaisuutta.

Kolmessakymmenessä leikkipuistossa toimii tällä hetkellä ns. pienten
lasten kerhoja ja uusia kerhoja käynnistyy vuoden 2012 aikana 12-15.
Kerhotoiminta edellyttää kunnossa olevien ulkoleikkitilojen lisäksi toimi-
via wc – ja pesutiloja. Näitä pieniä korjauksia tehdään tarpeen mukaan
kiinteistöviraston tilakeskuksen isännöitsijöiden toimesta.

Leikkipuistojen kunto vaihtelee. Asiasta on keskusteltu kiinteistöviras-
ton tilakeskuksen kanssa, tavoitteena on tehdä suunnitelma käytettä-
vissä olevien leikkipuistotilojen korjaustarpeista ja korjausten aikatau-
luista.

Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2013 - 2017
on viisi leikkipuiston peruskorjausta korvaavaa uudisrakennusta, sen
mukaan Leikkipuisto Isonnevan uudisrakennus toteutetaan vuoden
2013 aikana. Lisäksi kahdelle uudelle asuinalueelle on tulossa leikki-
puisto korttelitalon yhteyteen. Osana sosiaaliviraston palveluverkon ke-
hittämistyötä on laadittu leikkipuistojen tilakonseptia. Tästä esimerkkinä
on leikkipuisto Kiikun valmistuminen vuoden 2011 lopussa.

Lisätiedot
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