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1 JOHDANTO 
 
 
Leikkipuistojen yleissuunnitelma on Äänekosken puisto-osaston toteuttama 

projekti. Suunnitelma laadittiin aikavälillä 19.6.–18.8.2006. Leikkipuistojen 

yleissuunnitelma koskee Äänekosken puisto-osaston hallinnoimia puistoja, sekä 

sen alaisuuteen vuoden 2007 alusta siirtyviä. Tarkoituksena on kehittää uuden 

Äänekosken kaupungin viherpalveluita ja löytää ratkaisuja leikkipuistojen 

sijoittamiseen, suunnitteluun, korjaus- ja uusinvestointeihin, sekä ylläpitoon 

siten, että ne parhaiten palvelevat asukkaiden tarpeita. Ratkaisuissa 

huomioidaan myös tehtävien toimenpiteiden kiireellisyysjärjestys. Leikkipuisto 

yleissuunnitelma on ajankohtainen, koska Äänekosken, Suolahden ja 

Sumiaisten leikkipuistot siirtyvät samaan hallintoon. Leikkipuistojen 

yleissuunnitelmalla varmistetaan niiden yhdenmukaisuus varustelussa, 

saavutettavuudessa ja hoidossa uuden Äänekosken aloittaessa 2007. 

 

Yleissuunnitelmaa varten on selvitetty leikkipuistojen nykytilanne, alueellinen 

sijoittuminen ja puistojen sekä niiden leikkivälineiden määrään vaikuttavat 

taustatekijät. Äänekosken kaupungin leikkipuistojen tilasta tehdyn selvityksen 

perusteella on annettu puisto- ja aluekohtaiset toimenpide ehdotukset, joiden 

tiedot on koottu myös karttoihin. Leikkipuistoja koskevat lait, asetukset ja 

kaavamääräykset sekä leikkivälineitä ja leikkipuistojen hoitoa koskevat 

standardit on otettu huomioon yleissuunnitelmassa. Kartat toimenpide-

ehdotuksista liitteissä 6-9. 

 

Äänekosken puistoalueiden kehittämisstrategiaa 2000 on seurattu niiltä osin 

kuin se on puisto-osaston nykyisten tavoitteiden mukainen. On huomioitu 

muiden hallinnollisten toimijoiden palveluita muun muassa kiinteistötoimen 

vastaamat tilat kuten koulujen ja päiväkotien pihat, liikuntatoimen peli- ja 

palloilukentät ja ulkoilureitit. Lähtökohtana on ollut se, että mikäli leikkipuisto 
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joudutaan poistamaan, niin alueelle jää vastaava muiden hallinnoima palvelu. 

Tarkastelusta on muodostettu yhteenveto ja puistokohtaisesti 

kehitysehdotukset, joissa esitetään puistojen, niiden käyttötarkoituksen ja 

minimivarustuksen taso, sekä tavoitetilanteeseen pääsyn aikataulu. 

 

Leikkipuistojen yleissuunnitelman tarkoituksena on kartoittaa mahdolliset 

puutteet ja kehittämistä vaativat alueet, jotta resurssit voidaan käyttää parhaalla 

mahdollisella tavalla. Leikkipuistojen ylläpitäminen, korjaaminen ja 

perustaminen ovat taloudellisesti muita viheralueita vaativampia. Lisäksi yksi 

tavoite on myös saada kunnan eri organisaatiot yhteistyöhön. Näin saadaan 

aikaan mahdollisimman kattava lapsen leikkiä, motorisia ja sosiaalisia taitoja 

kehittävä sekä virkistyksen mahdollistava viherverkosto, joka palvelee 

pääasiallisen kohderyhmänsä lisäksi kaikenikäisiä käyttäjiä. 

 

Tässä leikkipuistojen yleissuunnitelmassa annettavien korjaus- ja 

kehitysehdotusten lisäksi tulee toteuttaa tarkat erilliset leikkipuistokohtaiset 

suunnitelmat. Tällä tasolla annetut ehdotukset riittävät vain korjaus- ja 

uusinvestointien tarpeen ja kustannusten arvioimiseksi. Yksityiskohtainen 

suunnitelma, tarkoilla mitoilla, tulee laatia, jotta korjauksen tai leikkivälineen 

sijoittelun lopputulos täyttää voimassa olevat lait, asetukset ja 

viranomaismääräykset. Samalla voidaan leikkipuisto suunnitella sopimaan 

ympäröivään miljööseen.  
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2 LEIKKIPUISTOJEN YLEISSUUNNITELMAN LAADINTA 

2.1 Työn rajaus 

 

Vuoden 2005 Äänekosken kaavoituskatsauksessa on ilmoitettu, että 

puistosuunnitelmista toteutetaan Leikkipuistojen yleissuunnitelma, jonka 

perusteella arvioidaan leikkipuistojen säilyttäminen ja kehittämistarpeet 

kustannuksineen. Äänekosken Kaavoituskatsaus 2005 sanoo leikkipuistojen 

yleissuunnitelmasta seuraavaa: ”Tavoitteena on viihtyisistä, monipuolisista ja 

turvallisista leikkipuistoista muodostuvan verkoston luominen uuden 

Äänekosken taajamiin”. Yleissuunnitelma laatimisen myötä on työn sisältöä 

tarkennettu. 

 

Leikkipuistojen yleissuunnitelma koskee kaikkia Äänekosken puisto-osaston 

järjestämiä viherpalveluita, joissa on leikkivälineitä sekä Sumiaisten ja 

Suolahden osalta niihin rinnastettavia viherpalveluita (näissä kunnissa ei ole 

eritelty viheralueiden hallinnoijia yhtä tarkasti kuin Äänekoskella). Suunnitelman 

ulkopuolelle rajautuvat tilapalvelun ja liikuntatoimen palvelut kuten koulujen- ja 

päiväkotien pihat, peli- ja palloilukentät sekä muut liikuntapaikat, uimarannat ja 

leirintäalueet.  

 

Vuonna 2006 on käynnistetty Äänekosken, Suolahden ja Sumiaisten yhteinen 

rakenneyleiskaavan laatiminen. Suunnitelma käsittää strategisen osuuden ja 

osayleiskaavan laatimisen kolmeen taajamaan. Tavoitevuosi suunnittelussa on 

vuosi 2016. Kehityskuvatarkastelun ohella toinen merkittävä osa 

rakenneyleiskaavaa on taajamien osayleiskaavojen laatiminen. Näiden 

aluevaraussuunnitelmien painopiste on taajamien kasvualueiden 

määrittämisessä, tärkeiden suojeluarvojen osoittamisessa sekä keskeisten 

virkistysalueiden ja -reittien turvaamisessa. Nyt laadittavaa leikkipuistojen 

yleissuunnitelmaa on tarkasteltava ja tarkistettava rakenneyleiskaavan 

laatimisen ratkaisujen myötä. Koko kaupungin osalta keskeistä on kuvata 
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kehityskuva eri osa-alueista, joiden maankäytön toteuttaminen on tarvittaessa 

mahdollista järjestää osayleiskaavalla. Tämä koskee myös leikkipuistojen 

rakennusvarauksia. 

 

2.2 Työn eteneminen ja aikataulut 

 

Taustatiedot, lainsäädäntö ja muu ohjeistus, sijainti sekä väestötiedot on 

selvitetty 19.6–2.8.2006. Samalla aikavälillä on toteutettu leikkipuistokohtaiset 

inventoinnit ja kuntoarviot, joiden pohjalta on muodostettu kuntoindeksit.  

Äänekosken perhepäivähoitajille suunnattu kysely on tehty joulukuussa 2005.  
 
On tarkasteltu palveluiden nykytilanne ja mitoitukselliset näkökohdat. Niiden 

pohjalta on muodostettu tavoitetilanne vuodelle 2016 ja esitetty, kuinka siihen 

päästään. Leikkipuistojen kehittämistavoitteet, investointitarve, kunnossapidon 

tavoitteet sekä ohjelman seuranta on myös esitetty. Jatkossa seuranta ja 

päivitys yleissuunnitelmaan tulee tehdä 3-5 vuoden välein.  

 

Leikkipuistojen yleissuunnitelman luonnos esitellään osallistavan suunnittelun 

periaatteiden mukaisesti 15.8.2006, tällöin kuntalaisilla on mahdollisuus 

keskusteluun aiheesta. Se asetetaan nähtäville 18.8.2006, jolloin siitä on 

mahdollisuus jättää kirjallista tai suoraa palautetta kaupunginpuutarhuri Tiina 

Nejlikille. Edellä mainituista tiedotetaan Sisä-Suomen lehdessä, sekä kaikkien 

kolmen kunnan verkkosivuilla. Teknisen lautakunnan käsittelyyn se tulee 

syyskuussa 2006.  
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2.3 Taustayhteisöt 

 

Leikkipuistojen yleissuunnitelman on laatinut maisemasuunnittelun opiskelija 

Petra Kurtti, OAMK. Sen osalta on tehty yhteistyötä eri hallintokuntien ja 

sidosryhmien kanssa.  

 

Taustayhteisössä ohjaavina vaikuttaneet: 
Tiina Nejlik, Kaupunginpuutarhuri, Äänekosken kaupunki, Puisto-osasto 

Pauli Hämäläinen, Puistotyöntekijä,  Äänekosken kaupunki, Puisto-osasto,   

Olli-Pekka Kinnunen, Kaavoituspäällikkö, Äänekosken kaupunki, Kaavoitusosasto  

Veikko Lång, Tekninen johtaja,  Äänkosken kaupunki, Tekninen osasto 

Juha Halttunen, Äänekosken kaupunki, Mittausosasto  

Unto Huttunen, Äänekosken kaupunki, Ympäristötoimi 
Sinikka Rissanen, Terveystarkastaja, Ääneseudun terveydenhuollon kuntayhtymä 

Jouni Vesala, Rakennustarkastaja, Tekninen toimisto, Sumiaisten kunta 

Keijo Hytönen, Vapaa-aikasihteeri, Sumiaisten kunta  

Leo Hämäläinen, Puistotyönjohtaja, Tekninen osasto, Suolahden kunta 

Petri Konttimäki, Maankäyttöpäällikkö, Maankäyttöosasto, Suolahden kunta  

 

 
Edellä mainittujen henkilöiden lisäksi sosiaalitoimen perhepäivähoidonohjaajat 

ovat antaneet arvokasta tietoa suunnitteluun. Kohdattujen käyttäjien mielipiteet 

on huomioitu leikkipuistokohtaisissa kehitysehdotuksissa.  
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2.4 Taustatiedot ja tehdyt tutkimukset 

 

Tehdyt kaavat, Äänekosken puistostrategia 2000, Leikkipaikkojen 

yleissuunnitelma 1997–2000, sekä suunnitteilla olevat kaavat on otettu 

huomioon. Leikkipuistoista on tehty kuntoarviot, joiden avulla niille on laskettu 

kuntoindeksi. Näin on pystytty vertailemaan puistojen kuntoa toisiinsa ja 

arvioimaan kiireellisyysjärjestystä. Kuntoindeksitaulukko on liitteessä 10. 

Toteutusjärjestys tulee ilmi liitteestä 14. 

 
Leikkipuistoissa on tehty leikkivälineiden inventointi, minkä yhteydessä on 

tarkasteltu maisemallisia ja esteettisiä tekijöitä, sekä tilan käyttöä sanallisesti. 

Puistojen yksityiskohtaisemmat esittelyt löytyvät liitteestä 19. 

 

Äänekosken, Sumiaisten ja Suolahden kuntien kokonaisväestötiedot ja 

pääkäyttäjäikäryhmän (0-14-vuotiaat) tiedot perustuvat tilastokeskuksen vuoden 

2006 tilastoihin. Väestön arviot seuraavalle kymmenvuotiskaudelle perustuvat 

tilastokeskuksen ennusteeseen. Tilastoalueet ja väestömäärät ovat esitelty 

tarkemmin liitteissä 1 - 4. 

 

Äänekosken kaupungin perhepäivähoitajille on tehty kysely heidän 

käyttämistään puistoista joulukuussa 2005.  Kyselyn tuloksia on hyödynnetty 

suunnitelmassa. Muiden kuntien osalta on asiasta tiedusteltu suullisesti 

perhepäivähoidonohjaajilta. 

 

2.5 Lainsäädäntö ja standardit 

 

Tuoteturvallisuuslaki (Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten 

turvallisuudesta 30.1.2004 /75) säätää, että kunnat vastaavat suunnittelemiensa 

ja rakentamiensa leikkipuistojen ja – alueiden suunnittelusta. Leikkivälineiden, 

kalusteiden, rakenteiden ja pinnoitteiden kunto tulee tarkistaa säännöllisesti.  

Niitä tulee huoltaa säännöllisesti sekä kunnostaa ja uusia tarvittaessa. Lasten 
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leikkipuistot ovat yleisiä, valvottuja kuluttajapalveluita. Niiden rakenteesta, 

koostumuksesta, puutteellisista tiedoista tai muista virheistä ei saa aiheutua 

haittaa käyttäjien terveydelle. Puisto-osasto vastaa kunnan omistamien ja 

ylläpitämien leikkipuistojen turvallisuudesta.  
 
Leikkivälineiden turvallisuutta ja niiden testaamista, asentamista, tarkastamista, 

huoltoa ja ylläpitoa ohjaavat SFS-standardit. Standardeja on yhteensä 

kahdeksan SFS- EN 1176-1 - 7 ja SFS-EN 1177.  Standardit ovat suosituksia ja 

niiden periaatteena on estää kaikista vakavimmat onnettomuudet. Lähtökohtana 

on, että alle kolmevuotiaat lapset ovat vanhempien valvonnassa. Standardien 

mukaan leikkivälineiden ja niiden huollon on täytettävä turvallisuutta, terveyttä ja 

ympäristöä koskevat vaatimukset.  
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3 TERMISTÖ JA MENETELMÄT 

3.1 Kunnan leikkipuistoverkoston tasot 

 
Puistojen leikkialueen koko on määritelty sisäasiainministeriön 

kaavoitusohjeissa. Kaavoitusohje on tärkeä mitoituksen lähtökohta, mutta 

uuden kunnan aloittaessa täytyy ensisijaisesti varmistaa mahdollisuudet 

ylläpitää leikkipuistot. Tässä työssä ja uuden kunnan alueella tullaan kaikista 

puisto-osaston hallinnoimista leikkipaikoista puhumaan leikkipuistoina, sillä ne 

sijaitsevat pääosin puistoalueiden tai taajamametsien yhteydessä, asutuksen 

läheisyydessä. Yleissuunnitelman leikkipuistot jaotellaan kolmeen tasoon 

varustukseen, rakenteisiin, pinta-alaan, sijaintiin ja istutuksien määrään 

perustuen. Leikkipuistot jaotellaan vaatimattomiin, keskinkertaisiin ja 

monipuolisiin.   

 

Hierarkian avulla tarkennetaan mitoitusta. Pienien leikkipuistojen 

leikkivälinevalikoimaa tullaan supistamaan ja kokonaisia asuinalueita 

palvelevien leikkipuistojen palveluita pyritään kehittämään. Jos asuinalueella on 

vähän lapsia voi se vaikuttaa tasoon alentavasti. Useissa vaatimattomasti 

varustelluissa leikkipuistoissa on nykyisellään liian paljon leikkivälineitä. 

Palveluiden keskittämisellä saadaan aikaan hoidon keskittämistä ja sillä 

turvataan palveluiden pysyvyys. Tietyn tason omaavan leikkipuiston varustelu 

täytyy kuitenkin suunnitella puistokohtaisesti ja miettiä mm. kuntoiluun sopivien 

laitteiden tarpeellisuutta, jotta koko väestö huomioidaan. Kaikkien tasojen 

esteettömyyteen on kiinnitettävä enemmän huomiota. 

 

3.1.1 Vaatimattomasti varusteltu leikkipuisto 

 

Vaatimattomasti varustellun leikkipuiston ensisijainen tarkoitus on toimia 

oleskelu- ja kohtauspaikkana sekä tarjota pienimmille lapsille mahdollisuus 

turvalliseen leikkiin. Sen palvelualue on pienempi kuin asuinalue ja pinta-ala 
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usein pieni. Alue on kuitenkin viihtyisä, jopa puistomainen ja sisältää istutuksia. 

Rakenteet ja varusteratkaisut on pidettävä yksinkertaisina. 

 

Varustelu voi olla esimerkiksi seuraava: 

- Keinu, jossa välipuomilla erotettu keinulauta ja turvakeinu 

- Jousilelu 

- Hiekkalaatikko 

- Penkki, roskakori ja koirankieltokyltti pääsisäänkäynnillä 

- Mahdollisesti liukumäki ja vähävarusteinen kiipeilyteline 

 

3.1.2 Keskinkertaisesti varusteltu leikkipuisto 

 

Keskinkertaisesti varustellut leikkipuistot sisältävät leikkipaikan lisäksi mm. 

pallo- tai pelikentän. Leikkivälinevalikoima ottaa huomioon useamman 

käyttäjäryhmän. Leikkivälineiden jaottelu tulee tehdä ikäryhmien 0-6 ja 7-14 

vuotta mukaan Pinta-ala on pääsääntöisesti yli 500 m². Leikkipuisto palvelee 

kokonaista asuinaluetta. Leikkipuiston viherrakentaminen voi olla alempaa 

tasoa haastavampaa. Myös leikkivälineiden esteettömyys on otettava 

huomioon.   

 

Varustelu voi olla esimerkiksi seuraava: 

- Omat keinut turva- ja lautaistuimille  

- Useampia jousileluja  

- Hiekkalaatikko 

- Liukumäki 

- Kiipeilyteline 

- Penkki, roskakori ja koirankielto kyltti pääsisäänkäynnillä 

- Mahdollisesti muita, etenkin motoriikkaa kehittäviä leikkivälineitä, jotka 

käyvät myös aikuisille ja vanhuksille 
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3.1.3 Monipuolisesti varusteltu leikkipuisto 

 

Monipuolisesti varusteltu leikkipuisto tarjoaa virikkeitä, jotka houkuttelevat 

käyttäjiä koko kunnan alueelta. Tällainen puisto Äänekoskella on Huuhan 

perhepuisto, josta löytyy muun muassa liikennepuisto, skeittiparkki, leikkipuisto, 

pelikenttä sekä talvisin luistinrata. Tarkoitus on kehittää Huuhan palveluita 

entisestään. Pinta-ala monipuolisesti varustellussa leikkipuistossa on jo 

vähintään yhden hehtaarin ala. Kenttämäisyyttä on vältettävä ja lisäksi on 

muistettava lapsen mittakaava. Suunnittelussa otetaan kaikki käyttäjäryhmät 

huomioon. 

 

Varustelu voi olla esimerkiksi seuraava: 

 

- Useita keinuja turva- ja lautaistuimilla  

- Jousileluja on useita 

- Hiekkalaatikko on suuri tai niitä on useampi 

- Liukumäki 

- Kiipeilyteline 

- Yhdistelmä leikkivälineitä, joissa yhdistyy useampi toiminto 

- Penkkejä, roskakoreja ja koirankieltokyltti pääsisäänkäynnillä 

- Mahdollisesti sadekatos (esim. leikkivälineen yhteydessä) sekä etenkin 

motoriikkaa kehittäviä leikkivälineitä, jopa kuntoiluvälineitä, jotka käyvät 

myös aikuisista vanhuksiin 

- Puisto on suunniteltu teeman ympärille 

 

 

3.2 Saavutettavuus 
 
Leikkipuistojen saavutettavuutta on tarkasteltu reittien, katuverkoston, esteiden 

ja maastonmuotojen pohjalta. Tavoitettavuus ja esteettömyys takaavat kaikille 
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käyttäjille pääsyn leikkipuistoihin.  Tarkastelu on otettu huomioon toimenpide- 

ehdotuksissa ja puistokohtaisesti kehitysehdotuksissa.  

 

Asuntoaluekohtaiselle leikkipaikalle saisi olla matkaa enintään 500 metriä 

asuinrakennuksesta. Leikkipuistojen sijainti kuntarakenteessa vaikuttaa 

tavoitettavuuteen. Äänekosken ja Suolahden kaava-alueiden osalta on 

vaikutusaluetta kuvattu 500 metrin säteellä liitteissä 16 - 17. Tarkastelu osoittaa 

pahimmat katvealueet.   

 

3.3 Leikkipuistojen viheralueiden hoito 
 
 
Viheralueiden hoitoluokat ovat Viherympäristöliiton ja 

Kaupunginpuutarhurienseuran asettamat erilaisten viheralueiden minimihoidon 

tason määrittelevä ohjeistus. Leikkipuistojen hoitoluokituksen suosituksena on 

hoitoluokka A2 käyttöviheralueet. A2 hoitoluokan viheralueet ovat turvallisia ja 

toimivia sekä ennen kaikkea viihtyisiä. Käyttöviheralueella on yleensä istutuksia, 

puita, nurmialueita sekä rakenteita. Vaikka A2 luokan viheralueeseen kohdistuu 

kovaa käyttöä, on hoidon tavoitteena ylläpito. Turvallisuutta ja siisteyttä on 

arvioitava jatkuvasti. Turvallisuusriskin aiheuttavat tai muut puutteet korjataan 

välittömästi.  

 

Hoitoluokka auttaa arvioimaan rakentamisen ja hoidon kustannuksia. Viheralue 

suunnitellaan kohtaamaan hoitoluokan tarpeet. Hoito on siten mitoitettu alueen 

käytölle ja kulutukselle. Hoitoluokan säilyttäminen voi tapauskohtaisesti vaatia 

ylläpitoa tai peruskorjaamista. Uusi leikkipuisto vaatii rakentamisen aikana ja 

muutama vuosi rakentamisen jälkeen tulevia vuosia enemmän hoitoa. ( Vyl., 

2000, 8) Hoidon tavoitteista on joidenkin puistojen osalta jääty. Hoidon resurssit 

ovat yksi leikkipuistojen määrän mitoituksen peruste. Alueiden lisääntyessä on 

leikkipuistoja lopetettava myös sen vuoksi, ettei niiden standardisoitua hoitoa 

pystytä järjestämään.  
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3.4 Toimenpiteiden määrittämisen menetelmät 
 

Kerättyjä tietoja tarkasteltaessa puistot jaettiin ryhmään: hyväkuntoisiin, 

peruskorjattaviin, kehitettäviin ja poistettaviin. Tietoja tulee käyttää etenkin 

puistokohtaiseen toiminnan suunnitteluun. Lisäksi kartoitettiin alueet, joilla 

tämän hetkisten tietojen pohjalta on tulevaisuudessa tarve leikkipuistolle ja 

kaavavaraus leikkipuistolle (poikkeuksena Lehtolan leikkipuisto, joka on vielä 

kaavoittamatta). Tämä tehtiin toimenpiteiden määrittämiseksi ja niiden 

ajoittamiseksi. Puistokohtaisten toimenpiteiden perustaksi kerätyt tiedot on 

esitelty tarkemmin kappaleessa 2.4.  Toimenpiteet on esitetty liitteissä 6 – 9. 

3.4.1 Hyväkuntoinen leikkipuisto 

Hyväkuntoinen leikkipuisto on kokonaisuutena vaatimusten mukainen ja 

viihtyisä, eli sananmukaisesti hyväkuntoinen. Hyväkuntoiset leikkipuistot ovat 

pääpiirteittäin elinkaarensa alussa ja tarvitsevat vain ylläpidollisia toimenpiteitä, 

joita ovat viheralueiden ja leikkivälineiden hoito. Kuntoindeksit hyväkuntoisissa 

leikkipuistoissa ovat päälle 3,7. 

3.4.2 Peruskorjattava leikkipuisto 

Peruskorjattavissa leikkipuistoissa tarvitaan perusteellista leikkivälineiden 

uusimista ja jopa maamassojen vaihtoa, jotta saavutettaisiin vaatimusten 

mukainen, esteettisesti eheä ja viihtyisä kokonaisuus. Toimenpiteiden ajallinen 

järjestys perustuu kuntoindekseihin ja palveluiden kokonaiskuvaan (väestön 

painopisteet jne.).  

3.4.3 Kehitettävä leikkipuisto 

Kehitettävissä leikkipuistoissa on kyse tason nostattamisesta. Esimerkiksi 

väestönkasvu tai tilastoalueelta on poistettu leikkipuisto, jonka palvelut tulee 

korvata. Toimenpiteiden ajallinen järjestys perustuu poistettavien leikkipuistojen 

ajoitukseen ja palveluiden kokonaiskuvaan. 
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3.4.4 Poistettava leikkipuisto 

Poistettava leikkipuisto sijaitsee useimmiten tilastoalueella jossa lapsia on 

vähän tai alueella on muihin alueisiin verrattuna paljon leikkipuistopalveluja. 

Poistettavien leikkipuistojen kuntoindeksi, eli kunto, on useimmiten heikko 2.4 – 

3.1.  Nämä leikkipuistot ovat useimmiten elinkaarensa lopussa ja tarvitsisivat 

perinpohjaisen peruskunnostuksen. Toimenpiteiden ajallinen järjestys perustuu 

kuntoindekseihin ja kehitettävien ja peruskunnostettavien leikkipuistojen 

ajoitukseen, siten että palveluiden kokonaiskuva pysyy eheänä. 

 

3.4.5 Uusi leikkipuisto 

Uutta leikkipuistoa ehdotetaan alueelle, jonne asutus on leviämässä ja 

väestöllisesti ja kaavoituksen puolesta soveltuu leikkipuisto. Uusien 

leikkipuistojen rakentamisen ajoitus on hyvä ajoittaa vaiheeseen, jossa 

kaavoitetut tontit on useimmiten jo rakennettu.  
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4 KEHITTÄMISTAVOITTEET 
 
 
Leikkipuistojen yleissuunnitelman ehdotuksen tavoitteena on muodostaa 

kattava leikkipuistoverkosto, joka palvelee kaikkia uuden kunnan asukkaita. 

Leikkipuistoverkoston riittävyys ja saavutettavuus on taattava, erityisesti leikki-

ikäiset huomioiden. Sen perusrunko myötäilee viheralueverkostoa ja 

virkistyskäyttöön ohjattuja alueita. Vähimmäissuosituksena voidaan pitää, että 

jokaista 3000 kerrosneliömetriä kohden tulee olla 100 m²:n leikkipaikka (RT 

10749). 

 

Tavoitetilanteessa vuonna 2016 leikkipuistojen kokonaismäärä on 31. Näistä 

vaatimattomasti varusteltuja leikkipuistoja on 11, mutta niiden pääasiallinen 

tarkoitus ei ole enää tarjota leikkipuistopalveluita vaan mahdollisuus 

virkistykseen ja tarjota pienille lapsille (0 – 6 vuotta) lähileikkipaikka. 

Leikkipuistojen kehittämistavoitteet ovat seuraavat: Leikkipuistoja tullaan 

rakentamaan 4 (5, mikäli Nikkarinpuiston tilalle päätetään rakentaa uusi 

leikkipuisto), huonokuntoisia peruskorjataan 14. Seitsemän leikkipuiston 

toimintaa kehitetään. Seitsemän leikkipuistoa lopetetaan jolloin ne siirretään 

luonnonmukaisiin tai puistoalueisiin, joidenkin puistojen toimintaa ohjataan 

virkistyskäyttöön.  
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