Raportti

1 (9)

24.2.2022

Töyrylaakson leikkipaikan asukaskyselyn raportti

Tässä raportissa esitellään Töyrylaakson leikkipaikan perusparannukseen liittyviä
asukkailta saatuja toiveita ja palautteita, sekä kerrotaan kuinka ne tullaan
huomioimaan leikkipaikan suunnittelussa.

Tietoa osallistamisesta:
Espoon Kaupunkitekniikan keskus aloitti joulukuussa 2021 Töyrylaakson leikkipaikan
perusparannuksen suunnittelun. Heti suunnittelun alussa järjestettiin asukaskysely,
jonka välityksellä asukkaat pystyivät kertomaan toiveitaan ja mielipiteitään leikkipaikan
nykytilaan sekä perusparannushankkeeseen liittyen. Tarkoituksena oli hyödyntää
saatua palautetta leikkipaikan perusparannuksen suunnittelussa.
Kysely löytyi leikkipaikan omalta sivulta osoitteesta:
www.espoo.fi/ → Töyrylaakson leikkipaikka
Kysely oli auki 9.12.2021. – 9.1.2022 välisenä aikana.
Kysely oli jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisessä kerättiin tietoa nykyisen leikkipaikan
käyttöön liittyvistä tottumuksista, toinen osa keskittyi paikan viihtyisyyden ja
käytettävyyden arviointiin, ja viimeinen uusiin leikkivälineisiin ja kalusteisiin liittyviin
mielipiteisiin ja toiveisiin.
Kyselyyn vastattiin yhteensä 39 kertaa. Kaikki vastaajat eivät kuitenkaan vastanneet
kaikkiin kysymyksiin, vaan ainoastaan tärkeimmiksi kokemiinsa asioihin. Kysymyksiin
1, 2, 5, 9, 12, 13, 14 oli mahdollista valita useampi vastausvaihtoehto.
Alla on esitetty kaikki kyselyssä olleet kysymykset ja niihin saadut asukkaiden
vastaukset tiivistetysti. Lisäksi kysymyksien yhteydessä kerrotaan kuinka palaute on
otettu huomioon luonnossuunnitelman laatimisessa.
Palautetta pystyi antamaan myös puhelimen ja sähköpostin välityksellä, ja saadut
toiveet on esitetty myös osana kyselyn vastauksia niihin sopivissa kohdissa.
Yhteydenottoja oli yhteensä kolme kappaletta.
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Kyselyn tulokset:
Kysymys 1: Kuinka vanha olet (jos olet itse lapsi ja käytät leikkipaikkaa) tai jos
olet aikuinen, kuinka vanhoja leikkipuistossa seurassasi käyvät olevat lapset
ovat? Voit valita useamman vaihtoehdon
Vastaajia 39 kpl, vastausten lukumäärä yhteensä 61 kpl
Yli puolet vastaajista oli 7-12- vuotiaita tai heidän vanhempiaan, 16kpl oli 0-3 vuotiaita
tai heidän vanhempiaan, 15kpl 4-6 vuotiaita tai heidän vanhempiaan, 9kpl 13 tai
vanhempia lapsia tai heidän vanhempiaan, ja yksi vastaajista ei käyttänyt leikkipaikkaa
ollenkaan.

Kysymys 2: Miten käytätte leikkipaikkaa? Voitte valita useamman vaihtoehdon.
Vastaajia 39, valittujen vastausten lukumäärä: 50
Suurin osa, 31kpl vastaajista, käytti leikkipaikkaa kotoa, 10kpl harrastusten
yhteydessä, 2kpl päiväkotipäivän aikana, 1kpl koulupäivän aikana ja 2kpl ei käyttänyt
leikkipaikkaa. Muulla tavoin leikkipaikkaa käytti 4 vastaajaa. Muut tavat olivat ystävien
kanssa toiselta paikkakunnalta tultaessa, iltapäiväkerhon yhteydessä, kavereiden
kanssa ja Keskuspuistossa käymisen yhteydessä.

Kysymys 3: Kuinka usein käytätte nykyistä leikkipaikkaa?
Vastaajia 39 kpl
16kpl käytti leikkipaikkaa kerran kuukaudessa tai useammin, 13kpl kerran viikossa tai
useammin, 7kpl kerran puolessa vuodessa tai useammin, 2kpl kerran vuodessa tai
harvemmin ja 1kpl ei käytä leikkipaikkaa ollenkaan.

Kysymys 4: Kuinka pitkä matka teillä on leikkipaikalle?
Vastaajien määrä: 39
Suurin osa (28kpl) asuu alle 500 metrin päässä, 28kpl 500m-1km päässä ja kolme
asuu 1-2 kilometrin päässä leikkipaikasta.
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Kysymys 5: Miten kuljette leikkipaikalle?
Vastaajien määrä: 39, valittujen vastausten lukumäärä: 58
Kaikki vastaajat kulkevat leikkipaikalle kävellen, tämän lisäksi 14kpl heistä kulkee myös
pyörällä, 2kpl autolla ja 3 muulla välineellä.

Kysymys 6: Minkä yleisarvosanan antaisit nykyiselle leikkipaikalle asteikolla 010 (0= erittäin huono / 10= erittäin hyvä)
Vastaajia 38 kpl
Arvioiden keski-arvo oli 5,3 ja mediaani 5,0. Pienin annettu arvosana oli 0 ja suurin 9.

Kysymys 7: Arvioi leikkipaikan nykytilaa tarkemmin seuraavien väittämien
kautta niin, että 1= täysin eri mieltä ja 5 = täysin samaa mieltä
Vastaajia 38 kpl
Leikkipaikka on viihtyisä: vastausten keskiarvo 2,9
Leikkipaikka sopii hyvin leikkimiseen: vastausten keskiarvo 3,4
Leikkipaikka on sopivan kokoinen: vastausten keskiarvo 3,7
Leikkipaikka on hyvin hoidettu: vastausten keskiarvo 2,8
Leikkipaikka on turvallinen: vastausten keskiarvo 2,9
Leikkipaikka on riittävästi valaistu: vastausten keskiarvo 2,8
Leikkipaikka on riittävästi aidattu: vastausten keskiarvo 2,4

Kysymys 8: Voit halutessasi täydentää edelliseen kysymykseen antamiasi
vastauksia tässä
Vastaajia 15 kpl
Suurin puute leikkipaikalla on vastaajien mielestä aidan puuttuminen (8kpl vastaajista),
sillä vieressä sijaitsevat ajoväylä ja pysäköintialue. Lisäksi neljä vastaajaa koki, että
leikkipaikalla tapahtuva läpikulku lisää turvattomuutta. Lisää valaistusta toivoi 3kpl
vastaajista. Asfalttikentän kuntoa ja toimintojen puutetta kritisoi 2 vastaajaa. Yksittäisiä
vastauksia tuli liittyen leikkipaikan viihtyisyyden puutteeseen, välineiden liian pieneen
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lukumäärään, ikään ja kuntoon liittyen, kasvillisuuden kuntoon, roska-astioiden ja
penkkien puutteeseen. Yksi vastaaja kritisoi leikkipaikan roskaisuutta. Yksi vastaaja
toivoi leikkipaikalle majaa ja yksi karusellia.
Vastaus: Leikkipaikka tullaan aitaamaan kokonaan ja aitaukseen asennetaan kaksi
käyntiporttia, toinen asfalttikentän puolelle ja toinen vastakkaiselle puolelle aitausta.
Tällöin pysäköintialueelta ja ajoväylältä ei ole avointa kulkuyhteyttä enää leikkipaikalle
ja leikkipaikan läpikulku hiekkakentälle estyy. Valaisimien sijainteja tullaan
päivittämään niin, että ne valaisevat tasaisesti koko aidatun alueen.
Osa vanhoista leikkivälineistä poistetaan ja tilalle sijoitetaan uusia asukaskyselyn
tulosten perusteella kustannukset ja alueen koko huomioiden. Leikkipaikalle sijoitetaan
yksi pöytäryhmä sekä kaksi erillistä puistopenkkiä. Oleva roska-astia säilytetään
asfalttikentän puoleisen sisäänkäynnin luona. Lisätietoa poistettavista, säilyvistä ja
uusista välineistä sekä kalusteista löytyy erillisestä kuvaesityksestä, joka on myös
leikkipaikan nettisivun liitteenä.
Asfalttikentän kunnostamista ja sen pelimahdollisuuksien lisäämistä tutkittiin
suunnittelun aikana, mutta alue tullaan säilyttämään ennallaan, sillä se sijaitsee
kaupungin yleisten rakennusten tontilla, eikä puistoalueella kuten leikkipaikka. Tontti
säilytetään vapaana mahdollista myöhempää rakentamista varten.

Kysymys 9: Esiintyykö puistossa seuraavia lieveilmiöitä?
Vastaajien määrä: 38, valittujen vastausten lukumäärä: 50
16kpl vastaajista ei ollut kuullut minkäänlaisista lieveilmiöistä, 14 mukaan alueella
tapahtuu roskaamista, 11kpl ei osaa sanoa, 2kpl mukaan alueella tapahtuu alkoholin
ja huumeiden käyttöä, yhden vastaajan mukaan leikkipaikalla tapahtuu metelöintiä
yöaikaan sekä muiden häirintää. Kahden vastaajan mukaan leikkipaikalla on koiran
jätöksiä ja yhden mukaan leikkivälineiden töhritään.
Vastaus: Oleva roska-astia säilytetään asfalttikentän puolen sisäänkäynnin luona. Jos
roskaaminen lisääntyy merkittävästi, leikkipaikalle tuodaan lisää roska-astioita.
Leikkipaikan aitaamisen toivotaan vähentävän roskaamista ja asiatonta oleskelua.
Leikkipaikan ympäröivää kasvillisuutta uudistetaan ja poistetaan, sillä tavoitteena on
avata näkymiä leikkipaikalle ja myös näin vähentää asiatonta oleskelua.
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Kysymys 10: Kerro vapaasti mistä asioista pidät leikkipaikassa?
Vastaajien määrä: 25
Eniten positiivisia kommentteja sai leikkipaikan sijainti sekä sen välineet. Kahdeksan
vastaajaa arvosti leikkipaikan saavutettavuutta ja sijaintia hiekkakentän ja
keskuspuiston vieressä. Yksi vastaaja kommentoi myös alueen luonnonläheisyyttä.
Keinujen monipuolisuutta, jousikeinuja, isoa hiekkalaatikkoa, kiipeilytelinettä ja
liukumäkeä arvostettiin. Yksi vastaaja tosin koki hiekkalaatikon koon negatiivisena
asiana. Leikkipaikan koosta piti neljä vastaajaa. Yksittäiset kommentit koskivat
leikkipaikan rauhallisuutta, ympäröiviä puita ja asfaltoitua aluetta, joita kaikkia
arvostettiin. Kaksi vastaajaa piti siitä, että leikkipaikka on erilainen kuin Ankkapuiston
leikkipaikka (huom. leikkipaikan virallinen nimi: Hösmärinniityn leikkipaikka)
Vastaus: Leikkipaikalla olevat keinut ja punakeltainen jousikeinu säilytetään.
Hiekkalaatikko uusitaan 25m2 kokoisella uudella hiekkalaatikolla, jolloin leikkipaikalle
sopii enemmän muitakin välineitä, mutta hiekkalaatikon koko säilyy reiluna.
Kiipeilyteline ja liukumäki korvataan kahdella erillisellä liukumäki/kiipeilyteline
yhdistelmällä, joista toinen on suunnattu isoille lapsille ja toinen taaperoille.
Lisätietoa poistettavista, säilyvistä ja uusista välineistä
kuvaesityksestä, joka on myös leikkipaikan nettisivun liitteenä.

löytyy

erillisestä

Leikkipaikan rajaavaa puu- ja pensaskasvillisuutta päivitetään. Vanhat ja
huonokuntoiset pihlajat 10kpl poistetaan ja tilalle istutetaan 4kpl uusia. Asfaltti- ja
hiekkakentän puolelta leikkipaikkaa rajaavat pensaat uusitaan ja tilalle istutetaan
matalia kukkivia koristepensaita. Näiden toimenpiteiden tavoitteena on avata näkymiä
asfalttikentälle ja hiekkakentälle, sillä alue on nykyisellään hyvin suljettu. Leikkipaikan
ja pysäköintialueen välissä olevat kuuset ja korkeat pensaat säilytetään näkö- ja
meluhaittojen vuoksi.

Kysymys 11: Kerro vapaasti mistä asioista et pidä leikkipaikassa?
Vastaajien määrä: 21
Eniten kommentteja sai aidan puuttuminen (8 vastaajaa), minkä koettiin oleellisesti
vähentävän leikkipaikan turvallisuutta. Leikkivälineitä toivottiin myös enemmän (4
vastaajaa), sillä kolmen vastaajan mukaan leikkivälineitä on lähinnä pienille lapsille,
tosin yhden vastaajan mielestä pienille lapsille välineitä on vähemmän kuin isoille.
Kahden vastaajan mielestä alueella on liian paljon väljää tilaa. Kaksi vastaajaa kritisoi
vihreää jousikeinua, sillä sitä pidettiin liian jäykkänä käyttää. Kaksi vastaajaa koki, että
alueella on vaikeaa pelata palloa, sillä se karkaa pensaiden keskelle tai parkkipaikalle.
Kahden vastaajan mukaan leikkipaikalle tarvitaan enemmän penkkejä. Yksittäiset
kommentit koskivat turva-soraa, alueen siisteyden ja kunnon puutetta, jousikeinujen
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puutetta, isoja pensaita jotka houkuttavat leikkipaikan kohderyhmään kuulumatonta
väkeä leikkipaikalle, leikkivälineiden kuntoa, asfalttikentän toimintojen puutetta ja
roska-astioiden lukumäärää. Yksittäisiä toiveita olivat skeitti-/skuuttirampin ja ison
kiipeilytelineen sijoittaminen leikkipaikalle. Yksi vastaaja kritisoi kiipeilyvälinettä, johon
hänen mukaansa lapsilla on vaikeuksia päästä.
Vastaus: Leikkipaikka tullaan aitaamaan kokonaan ja aitaukseen asennetaan kaksi
käyntiporttia, toinen asfalttikentän puolelle ja toinen vastakkaiselle puolelle aitausta.
Tällöin pysäköintialueelta ja ajoväylältä ei ole avointa kulkuyhteyttä enää leikkipaikalle
ja leikkipaikan läpikulku hiekkakentälle estyy.
Valaisimien sijainteja tullaan päivittämään niin että ne valaisevat tasaisesti koko
aidatun alueen.
Osa vanhoista leikkivälineistä poistetaan, ja tilalle sijoitetaan uusia asukaskyselyn
tulosten perusteella kustannukset ja alueen koko huomioiden. Kokonaisuudessaan
leikkivälineitä tulee leikkipaikalla olemaan sekä pienille (0-3) ja isoille (4-12) vuotiaille
lapsille. Välineet sijoitetaan tiiviisti turvaetäisyydet huomioiden. Vihreä jousikeinu
tullaan poistamaan, sillä sen käytettävyys on jäykkyyden takia huono. Vanha
kiipeilyteline
poistetaan
myös,
ja
tilalle
sijoitetaan
kaksi
uutta
kiipeilyteline/liukumäkiyhdistelmää pienille ja isoille lapsille. Punakeltainen jousikeinu
tullaan säilyttämään leikkipaikalla isoja lapsia varten, ja heille leikkipaikalle tulee myös
vauhtirulla-tasapainoiluväline. Pienille lapsille leikkipaikalle sijoitetaan hiekkalaatikko,
hiekkapöytä sekä apila-jousikeinu vanhojen poistettavien tilalle.
Leikkipaikalle sijoitetaan yksi pöytäryhmä sekä kaksi erillistä puistopenkkiä. Oleva
roska-astia säilytetään asfalttikentän puoleisen sisäänkäynnin luona.
Lisätietoa poistettavista, säilyvistä ja uusista välineistä
kuvaesityksestä, joka on myös leikkipaikan nettisivun liitteenä.

löytyy

erillisestä

Skeitti/skuuttiramppia ei voida toteuttaa tilan puutteen ja turvallisuustekijöiden vuoksi.
Leikkivälineiden turva-alueet perustetaan turvasorasta, sillä se on kestävä ja
ekologinen materiaali. Turva-alueet rajataan puureunuksella, jolla estetään turvaalustamateriaalin leviäminen kivituhkalle.
Asfalttikentän kunnostamista ja sen pelimahdollisuuksien lisäämistä tutkittiin
suunnittelun aikana, mutta alue tullaan säilyttämään ennallaan, sillä se sijaitsee
kaupungin yleisten rakennusten tontilla, eikä puistoalueella kuten leikkipaikka. Tontti
säilytetään vapaana mahdollista myöhempää rakentamista varten.

Raportti

7 (9)

24.2.2022

Kysymys 12: Mitkä viisi (5) leikkivälinettä haluaisit uudistetulla leikkipaikalla
olevan?
Vastaajien määrä: 37 , valittujen vastausten lukumäärä: 168
Eniten toiveita sai monitoimiväline (26 vastaajaa), hiekkalaatikko (23kpl), rengaskeinu
(17kpl), turva- eli vauva/taaperokeinu (16kpl), hämähäkki-/pesäkeinu (15kpl),
liukumäki (12kpl), kiipeilyteline (12kpl), tasapainoiluväline (10kpl), karuselli (8kpl),
pyörivä kiipeily-/verkkokaruselli (7kpl), leikkikatos-/mökki (6kpl), jousieläinkeinu (5kpl),
aktiviteettiseinä taaperoille (4kpl), keinulauta (4kpl), lautaistuinkeinu (3kpl),
Vastaus: Leikkivälineiden valinnassa on asukkaiden toiveiden lisäksi huomioitu
leikkialueen koko ja hankkeen budjetti, jotka rajoittavat välinevalintaa. Uudistetulla
leikkipaikalla tulee olemaan kaksi erillistä monitoimivälinettä (kiipeilyteline ja liukumäki
samassa välineessä) pienille ja isoille lapsille, hiekkalaatikko, kaksi keinutelinettä
(toisessa rengasistuimet ja toisessa vauvaistuimet), kaksi jousikeinua (yksi oleva
isommille lapsille ja yksi uusi pienille lapsille), hiekkapöytä sekä vauhtirullatasapainoiluväline.
Kysymys 13: Minkä ikäisille lapsille haluaisit leikkivälineitä olevan (voit valita
useamman vaihtoehdon)
Vastaajien määrä: 38, valittujen vastausten lukumäärä: 93
Eniten välineitä toivottiin 4-6 vuotiaille (35 vastaajaa), sen jälkeen 0-3 vuotiaille (27
vastaajaa), 7-12 vuotiaille (25 vastaajaa) ja vähiten yli 12-vuotiaille (6 vastaajaa).
Vastaus: Leikkivälineitä tulee leikkipaikalla olemaan seuraavasti:
0-3 vuotiaat: hiekkalaatikko, hiekkapöytä, apila-jousikeinu, kaksi vauvakeinua ja
monitoimiväline
4-12
vuotiaat:
monitoimiväline,
punakeltainen
tasapainoiluväline, kaksi rengasistuinkeinua

jousikeinu,

vauhtirulla-

Kysymys 14: Mitä mieltä olet muista kalusteista? Voit valita useamman
vaihtoehdon.
Vastaajien määrä: 37, valittujen vastausten lukumäärä: 88
31kpl vastaajista toivoi leikkipaikalle useamman kuin yhden penkin, 14kpl toivoi yhtä
puistopöytää, 12kpl useamman kuin yhden puistopöydän, 12kpl pyörätelineitä, 5kpl
toivoi yhtä penkkiä ja ei yhtään pyörätelinettä. 4kpl kertoi ettei leikkipaikalla ole tarvetta
puistopöydälle. 5kpl vastaajista toivoi leikkipaikalle myös muita kalusteita, katosta
toivoi 3kpl, Potkuseinää jalkapallolle 1kpl, ja 1kpl roska-astiaa.
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Vastaus: Leikkipaikalle sijoitetaan kaksi puistopenkkiä ja yksi pöytäryhmä.
Leikkipaikan itäisemmän sisäänkäynnin yhteyteen sijoitetaan 7kpl pyörätelineitä, joihin
kuhunkin mahtuu kaksi pyörää kiinni. Katokset eivät kuulu Espoon leikkipaikkojen
yleisiin kalusteisiin. Oleva palloseinä asfalttikentällä säilytetään paikallaan.

Kysymys 15: Mitä mieltä olet asfalttikentän välineistä?
Vastaajien määrä: 36
Puolet vastaajista toivoi asfalttikentälle pelailuun liittyviä välineitä (18kpl), 10 vastaajaa
näki asfalttikentän tarpeettomana ja 8 vastaajaa koki että oleva palloseinä on riittävä
pelaamiseen.
Asfalttikentälle toivottiin eniten koripallokoria-/kenttää (13kpl), ja sähly- sekä
jalkapallomaaleja (2kpl). Yksittäiset toiveet koskivat maalauksia asfalttiin, skuutti/skeittialuetta, frisbeegolfia, ulkopingistä.
Vastaus: Asfalttikentän kunnostamista ja sen pelimahdollisuuksien lisäämistä tutkittiin,
suunnittelun aikana, mutta alue tullaan säilyttämään ennallaan, sillä se sijaitsee
kaupungin yleisten rakennusten tontilla, eikä puistoalueella kuten leikkipaikka. Tontti
säilytetään vapaana mahdollista myöhempää rakentamista varten.

Kysymys 16: Onko teillä muita toiveita asfalttikenttään liittyen?
Vastaajien määrä: 20
Vastauksissa toistuivat edelliseen kysymykseen annetut toiveet. Yksittäiset toiveet
liittyivät asfalttipinnan kunnostukseen, monitoimikaukaloon, alueen hyödyntämiseen
osana leikkipaikkaa ja leikkipaikan läpi kulkevan pyöräliikenteen estämiseen.

Kysymys 17: Viimeisenä voitte kertoa vielä avoimesti muusta leikkipaikkaan,
asfalttikenttään tai tähän suunnitteluhankkeeseen liittyvistä asioista ja toiveista
Vastaajien määrä: 16kpl
Viimeisen kysymyksen vastauksissa toistuivat aikaisemmissa vastauksissa ilmenneet
toiveet ja huomiot. Kolme vastaajaa koki, että leikkipaikan perusparannuksessa on
tärkeää huomioida etenkin pienten lasten tarpeet ja 2 vastaajaa toivoi, että leikkipaikan
viihtyisyyttä tulisi kiinnittää huomiota. Vastaajista 3 esitti tyytyväisyytensä leikkipaikan
kehittämisen suhteen. Leikkivälineiden väriksi toivottiin oranssia. Leikkipaikan nimi
toivottiin muutettavan Huuhkajapuistoksi. Kaksi vastaajaa toivoi viereisen
hiekkakentän kunnostusta, ja toinen toivoi sen viereen ulkokuntosalia. Kaksi vastaajaa
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toivoi leikkipaikalle lisää penkkejä. Kaksi vastaajaa toivoi alueen aitaamista, mutta
toisen mukaan aluetta ei ole tarpeen aidata kokonaan. Yksittäiset toiveet liittyivät
parkour-telineisiin,
puiden
lisäämiseen,
pensasalueiden
pienentämiseen,
koripallokoriin, koirien kieltämiseen leikkipaikalta. Yksi vastaaja kommentoi
leikkipaikan rakentamisen urakoitsijan ja urakan mahdollisia kustannuksia. Yksi
vastaaja myös toivoi, että leikkimahdollisuudet poikkeaisivat viereisen Ankkapuiston
leikkipaikasta, jolloin asukkailla on enemmän valinnanvaraa.
Vastaus: Leikkipaikan perusparannuksen tavoitteena on alueen turvallisuuden ja
viihtyisyyden kehittäminen leikkivälineiden, kalusteiden, rakenteiden, pinnoitteiden ja
kasvillisuuden päivityksillä. Pelkästään oransseja leikkivälineitä on saatavilla hyvin
vähän, joten välinevalinnassa on pyritty huomioimaan ensisijaisesti välineiden
toiminnallisuus, mutta valituissa välineissä tulee olemaan oransseja osia. Lisäksi
yhtenä pensaslajina leikkipaikalla käytetään oranssin sävyistä pensashanhikkia.
Espoossa leikkipaikkojen viralliset nimet perustuvat pääsääntöisesti asemakaavassa
olevaan puistonnimeen, jolloin leikkipaikan nimen vaihtaminen ei ole mahdollista.
Hanke koskee vain leikkipaikan perusparannusta, joten hiekka- ja asfalttikentän osalta
alueet säilyvät nykyisellään. Ulkokuntosalin toteuttaminen ei ole kustannussyistä
mahdollista. Välinevalinnoissa on pyritty huomioimaan ensisijaisesti asukkaiden
toiveet ja tarkoituksena on myös ollut tarjota erilaisia välineitä kuin Ankkapuistossa.
Leikkipaikan perusparannuksen toteuttaa kaupungin oma viherrakentamisen yksikkö,
ei urakoitsija.

