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Pellaksenhaan leikkipaikan rakennussuunnitelman 

asukaskyselyn raportti 

 

Tässä raportissa esitellään Espoon Järvenperän kaupunginosassa sijaitsevaan 

Pellaksenhaanpuistoon suunniteltua uutta leikkipaikkaa koskevan asukaskyselyn 

tuloksia. Raportissa käsitellään kyselyn välityksellä saatuja toiveita ja palautteita, sekä 

kerrotaan kuinka ne on huomioitu rakennussuunnitelman laadinnassa.  

 

Tietoa kyselystä: 

Espoon Kaupunkitekniikan keskus aloitti keväällä 2022 Pellaksenhaan puistoon 

sijoittuvan uuden leikkipaikan rakennussuunnittelun Espoon leikkipaikkaohjelma 2016-

2026:n mukaisesti. Leikkipaikasta on laadittu jo aiemmin vuonna 2012 hallinnollinen 

puistosuunnitelma.  

Kyselyn tavoitteena oli selvittää asukkaiden toiveita ja tarpeita uutta leikkipaikkaa 

koskien. Tarkoituksena oli hyödyntää saatua palautetta leikkipaikan 

rakennussuunnitelman laadinnassa. Kysely pohjautui 

rakennussuunnitelmaluonnoksessa esitettyyn leikkipaikan sijaintiin, välineisiin ja 

muihin rakenteisiin. 

Kysely löytyi hankkeen omalta sivulta osoitteesta:  

https://www.espoo.fi/fi/hankkeet/x  

Kysely oli auki 23.5 – 5.6.2022 välisenä aikana. Kysymyksillä kartoitettiin mm. nykyisen 

puistoalueen käyttöön liittyviä tottumuksia, näkemyksiä suunnitellun leikkipaikan 

käytettävyydestä ja viihtyisyydestä sekä toiveita koskien uusia leikkivälineitä.  

  

https://www.espoo.fi/fi/hankkeet/x
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Kyselyn tulokset: 

Kyselyyn vastattiin yhteensä 13 kertaa. Kaikki vastaajat eivät kuitenkaan vastanneet 

kaikkiin kysymyksiin, vaan ainoastaan tärkeimmiksi kokemiinsa asioihin. Kysymyksiin 

1, 2, 5, 9, 10, 11, 13, ja 15 oli mahdollista valita useampi vastausvaihtoehto.  

Alla on esitetty kaikki kyselyssä olleet kysymykset ja niihin saadut vastaukset 

tiivistetysti sekä palautteiden pohjalta suunnitelmaan tehdyt muutokset kursiivilla.  

Kysymys 1: Kuinka vanha olet (jos olet lapsi ja käytät itse leikkipaikkoja) tai jos 

olet aikuinen, kuinka vanhoja leikkipuistossa seurassasi käyvät olevat lapset 

ovat? 

Vastaajia 13 kpl, valittujen vastausten lukumäärä 18 kpl 

Suurin osan vastaajista (92%) kertoi olevansa tai lapsensa olevan 12-vuotias tai tätä 

nuorempi. Näistä 38% ovat 0-3 vuotta, 54% 4-6 vuotta ja 38% 7-12 vuotta. Vastaajista 

8% vastasi olevansa tai lapsensa olevan iältään yli 13 vuotta.  

 

Kysymys 2: Miten tulet käyttämään leikkipaikkaa? Voit valita useamman 

vaihtoehdon 

Vastaajia 13 kpl, valittujen vastausten lukumäärä 14 kpl 

Melkein kaikki vastaajista (92%) käyttäisi leikkipaikkaa kotoa. Vastaajista 8% käyttäisi 

leikkipaikkaa harrastuspäivän yhteydessä. Vastaajista 8% kertoi, ettei tule käyttämään 

leikkipaikkaa. 

 

Kysymys 3: Kuinka pitkä matka sinulla on Pellaksenhaan puistoon 

käyttötavastasi riippuen? 

Vastaajia 13 kpl 

Reilu kaksi kolmannesta vastaajista (69%) kertoi matkan olevan alle 500 metriä ja noin 

kymmenes vastaajista (8%) kertoi matkan olevan 500-1 km. Vastaajista 15% kertoi 

matkan olevan 1-2 km ja 8% yli kaksi kilometriä.  
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Kysymys 4: Kun leikkipaikka rakennetaan, millä päänsääntöisesti kuljet 

paikalle? 

Vastaajia 13 kpl 

Vastaajista 69% kertoi kulkevansa kävellen ja 31% pyörällä. 

 

Kysymys 5: Esiintyykö puistossa seuraavia lieveilmiöitä? 

Vastaajia 12 kpl, valittujen vastausten lukumäärä 23 kpl 

Lieveilmiöistä raportoitiin eniten roskaamista (33%), alkoholin käyttöä (25%) ja 

huumeiden käyttöä (25%). Lisäksi puistossa raportoitiin esiintyvän metelöintiä 

yöaikaan (17%), muiden häirintää (8%), ja tappeluita (8%). Vastaajista 17% kertoi, ettei 

ole havainnut tai kuullut lieveilmiöistä puistossa. Vastaajista 50% kertoi ettei osaa 

sanoa, jos puistossa esiintyy lieveilmiöitä.  

 

Kysymys 6: Mitä mieltä olet leikkipaikan luonnossuunnitelmasta asteikolla 0-10 

(0= en pidä luonnossuunnitelmasta / 10= pidän luonnossuunnitelmasta)? 

Vastaajia 13 kpl 

Leikkipaikan luonnossuunnitelmassa nähtiin olevan hyvää, sillä vastausten keskiarvo 

oli 8,0 ja mediaani 8,0. 

 

Kysymys 7: Voit kertoa lisää edelliseen kysymykseen antamastasi vastauksesta 

tässä 

Vastaajia 7 kpl 

Leikkipaikan välineiden monipuolisuus sai kehuja. Isoille ja pienille lapsille omia 

leikkivälineitä pidettiin hyvänä asiana. Hämähäkkikeinun lisääminen myös pienten 

puolelle mainittiin muutosehdotuksena. Myös pienten puolella olevan 

monitoimivälineen valintaan toivottiin, että lasten valvominen otetaan paremmin 

huomioon.  

Peliareena nähtiin hyvänä lisänä alueella. Enemmän asfalttipintaa skuuttien ajamiseen 

mainittiin toiveena. 

Diakonissalaitoksen lähialueella oleva päihdeongelmaisten asuntola herätti huolia 

leikkipaikan tulevasta käytöstä.  
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Leikkipuiston pintamateriaalien saavutettavuus herätti myös huolia.  

Leikkipaikan leikkivälineisiin tehtiin muutoksia palautteen perusteella. Hämähäkkikeinu 

lisättiin myös pienten lasten puolelle lautaistuinkeinun sijaan. Tästä johtuen jousikeinut 

poistettiin suunnitelmasta, koska ne eivät mahtuneet monitoimivälineen ja 

hämähäkkikeinun viereen ja ne eivät tässä kyselyssä nousseet yhtä toivotuiksi 

välineiksi kuin hämähäkkikeinu. Pienten lasten puolella oleva monitoimiväline 

vaihdettiin sellaiseksi malliksi missä on kaksi poistumismahdollisuutta. 

Tasapainovälineitä lisättiin isojen lasten puolelle.   

Asiattomien ylimääräistä ajanviettoa leikkipaikalla on pyritty karsimaan pitämällä 

istuskelumahdollisuudet vähäisinä ja sijoittamalla oleskelukalusteet avoimille paikoille 

leikkivälineiden välittömään läheisyyteen. 

 

Kysymys 8: Mitä mieltä olet luonnoksessa esitetyistä leikkipaikan 

leikkivälineistä asteikolla 0-10 (0= en pidä ehdotetuista välineistä / 10= pidän 

välineistä)? Pelikentän välineistä on erillinen kysymys alempana. 

Vastaajia 13 kpl 

Leikkipaikan suunniteltuun leikkivälineisiin suhtauduttiin positiivisesti, sillä vastausten 

keskiarvo oli 7,8 ja mediaani 8,0. 

 

Kysymys 9: Jos saisit päättää niin mitkä viisi (5) leikkivälinettä haluaisit uudella 

leikkipaikalla olevan PIENILLE LAPSILLE (0-4v.)? 

Vastaajia 12 kpl, valittujen vastausten lukumäärä 57 kpl 

Suosituimpia välineitä olivat monitoimiväline (67%), hämähäkki-/pesäkeinu (67%), 

hiekkalaatikko (42%) ja turva- eli taaperokeinu (42%). Myös karuselli (33%), 

juosikeinulauta (33%), trampoliini (33%) ja pieni leikkikatos (33%) saivat monta ääniä. 

Muihin toivottuihin välineisiin kuuluivat autonnäköinen leikkimökki (1 mainintaa) ja 

jousikeinulauta (1 maininta).  

Leikkivälineiden valinnassa pyrittiin huomioimaan palautteissa esiin nousseet toiveet 

(ks. kysymys 7.). Trampoliinia ei sijoiteta leikkipaikalle kunnossapidon haasteiden 

takia. Suunnitelmaan lisättiin palautteiden perusteella pieni leikkikatos.  
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Kysymys 10: Jos saisit päättää niin mitkä viisi (5) leikkivälinettä haluaisit uudella 

leikkipaikalla olevan ISOILLE LAPSILLE (yli 5v.)? 

Vastaajia 12 kpl, valittujen vastausten lukumäärä 58 kpl 

Suosituimpia välineitä olivat monitoimiväline (67%), hämähäkki-/pesäkeinu (50%), 

kiipeilyteline (50%), trampoliini (50%), kiipeilykaruselli (50%) ja pyörivä keinuistuin 

karuselli (50%). Myös jousikeinulauta (33%) saivat monta ääniä. 

Leikkivälineiden valinnassa pyrittiin huomioimaan palautteissa esiin nousseet toiveet 

(ks. kysymys 7). Trampoliini ei sijoiteta leikkipaikalle kunnossapidon haasteiden takia.  

 

Kysymys 9: Voit kertoa lisää leikkivälineisiin liittyvistä toiveista /mielipiteistä 

tässä? 

Vastaajia 7 kpl 

Toivottiin että leikkipuistoon tulee monipuolisia välinetä, jotka eivät löydy taloyhtiöiden 

pihoilta. Aiemmin mainitun hämähäkkikeinun lisäksi mainittiin myös 

tasapainoiluvälineitä hyvänä lisänä. Tasapainoiluvälineitä toivottiin joko isojen tai 

pienten lasten puolelle. Useammalle käyttäjälle tarkoitettu jousikiikku mainittiin lasten 

suosimaksi välineeksi. Isoille lapsille toivottiin mahdollisuuksia vaativampaan 

kiipeilyyn, kuten parkouriin tai boulderointiin. Dinosaurus-teemainen leikkiväline 

mainittiin yhtenä toiveena. 

Leikkivälineiden valinnassa pyrittiin huomioimaan palautteissa esiin nousseet toiveet 

(ks. kysymys 7). Tasapainoiluvälineitä lisättiin isojen lasten puolelle.  

Kysymys 10: Mitä mieltä olet luonnoksessa esitetyistä pelikentän 

pelaamismahdollisuksista asteikolla 0-10 (0= en pidä ehdotetuista välineistä / 

10= pidänvälineistä)? 

Vastaajia 11 kpl 

Pelikentän pelaamismahdollisuuksia koettiin olevan jonkin erittäin hyvää, sillä 

vastausten keskiarvo oli 8.3 ja mediaani 9,0. 

 

Kysymys 13: Jos saisit päättää niin millaisia pelaamismahdollisuuksia haluaisit 

peliareenalla olevan? Voit valita useamman vaihtoehdon.  

Vastaajia 11 kpl, valittujen vastausten lukumäärä 21 kpl 

Suurin osa vastaajista (64%) toivoisi mahdollisuuksia jalkapallon pelaamiselle. 

Vastaajista 55% toivoisi mahdollisuuksia sählyn pelaamiselle. Myös koripallo toivottiin 
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45% vastaajista. Muihin toivottuihin pelaamismahdollisuuksiin kuuluivat sulkapallo (1 

mainintaa) ja peli missä ei tarvita välineitä (1 maininta).  

 

Kysymys 14: Voit kertoa lisää pelikenttään liittyvistä toiveista/mielipiteistä 

tässä? 

Vastaajia 4 kpl 

Yksi vastaaja toivoi pelikentän alustaksi tekonurmea. Yhtenä toiveena oli myös, että 

jos alueelle mahtuisi kaksi pelikenttää, niin yhdessä voisi olla koripallomaalit ja toisessa 

jalkapallomaalit. Betoninen pingispöytä mainittiin myös yhtenä mahdollisena lisänä 

pelikentän yhteyteen. Yksi vastaaja toivoisi myös alueelle erikseen koripallokenttä.  

Leikkipaikan peliareenan koskevan palautteen pohjalta peliareena toteutetaan 

luonnoksen mukaan asvalttipintaisena, joka mahdollistaa monipuolisesti eri 

palloilulajien harrastamista sekä skuuttailun. Kaupunki pitää peliareenan esitettyä 

kokoa ja määrää (1 kpl) alueelle riittävänä, joten pelikenttään ei tehty muutoksia 

palautteiden pohjalta. 

 

Kysymys 15: Mitä mieltä olet muista kalusteista? Voit valita useamman kohdan. 

Vastaajia 12 kpl, valittujen vastausten lukumäärä 30 kpl 

Enemmistö vastaajista (42%) olivat sen mielestä, että yksi pöytäryhmä on riittävä. 

Vastaajista kolmasosan (33%) haluavat puistoon useamman pöytäryhmän. 

Vastaajista melkein kaksi kolmasosaa (58%) toivoisi useamman penkin leikkipaikalle. 

Ainostaan yksi neljäsosa (25%) oli sen mielestä, että yksi penkki on riittävä.  

Vastaajista melkein puolet (42%) pitää 4 kpl pyörätelineitä riittävinä. Ainostaan 17% 

vastaajista toivoisi enemmän pyörätelineitä. 

Muihin toivottuihin kalusteisiin kuuluivat katoksen (3 mainintaa) ja poljettava karuselli 

(1 maininta).  

Leikkipaikalle sijoitetaan yksi pöytäryhmä penkkeineen sekä erillinen penkki pienten 

lasten puolelle (ks. kysymys 7 ja 16). 

 

 

 

 



 

Raportti 7 (7) 

9.12.2022            

 
 

Kysymys 16: Onko sinulla muita toiveita kalusteisiin liittyen? 

Vastaajia 5 kpl 

Penkkien ja pöytäryhmien sijoittaminen leikkipuistoon herätti yhdeltä vastaajalta huolta 

koska kalusteet voivat houkutella lähialueella olevan päihdeongelmaisten asuntolan 

asukkaat leikkipaikalle.  

Toivottiin värikkyyttä ja monipuolisuutta välineissä, riittävästi roskiksia sekä enemmän 

runkolukittavia pyörätelineitä. 

Asiattomien ylimääräistä ajanviettoa leikkipaikalla on pyritty karsimaan pitämällä 

istuskelumahdollisuudet vähäisinä ja sijoittamalla oleskelukalusteet avoimille paikoille 

leikkivälineiden välittömään läheisyyteen. Istuskelupaikkojen määrä, eli 1 

pöytäpenkkiryhmä ja 1 penkki, säilytettiin luonnoksen mukaisena. 

 

Kysymys 14: Viimeisenä voit kertoa vielä avoimesti muusta tähän hankkeeseen 

liittyvistä mielipiteistä ja toiveista 

Vastaajia 6 kpl 

Leikkipuisto on vastausten perusteella hyvin toivottu ja odotettu alueella. Lähialueelta 

ei löydy muita leikkipaikkoja ja vastaajat toivoisivat, että leikkipaikka rakennetaan 

mahdollisimman pian.  

Toimintojen monipuolisuus ja valinnanvaraa toivotaan leikkipuistoon. Mahdollisten 

pöytäryhmien ja penkkien sijainnit pitäisi olla mahdollisimman keskeisessä ja ei liian 

syrjäisessä paikassa puistossa. 

Leikkipaikan aitaaminen mainittiin myös tärkeänä asiana. 

Leikkivälineiden valinnassa ja oleskelupaikkojen sijoittamisessa pyrittiin huomioimaan 

palautteissa esiin nousseet toiveet. Leikkipaikka aidataan luonnoksen mukaisesti.  
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