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Tietoa raportista: 

Tässä raportissa esitellään Kaivomestarinaukion leikkipaikan purkamishankkeeseen 

liittyvän asukaskyselyn välityksellä saatuja toiveita ja muuta palautetta, sekä 

kerrotaan kuinka ne tullaan huomioimaan aukion suunnittelussa. Liitteenä on myös 

asukaskyselyssä saadut vastaukset lyhentämättömänä. 
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1 Tietoa asukaskyselystä: 

Espoon kaupunkitekniikan keskus aloitti keväällä 2021 Kaivomestarinaukion 

leikkipaikan (Vieraskuja 6, 02770 Espoo) purkamisen suunnittelun. Heti suunnittelun 

alussa järjestettiin asukaskysely jonka kautta asukkaat pystyivät kertomaan toiveitaan 

ja mielipiteitään hankkeeseen liittyen. Lisäksi he pystyivät kommentoimaan 

purkamisesta laadittua suunnitelmaluonnosta. Tarkoituksena oli hyödyntää saatua 

palautetta lopullisen purkusuunnitelman laatimisessa. 

Kyselyyn pääsi leikkipaikan omalta nettisivulta osoitteesta: 

www.espoo.fi/Puistosuunnitelmat → Kaivomestarinaukion leikkipaikka 

 Kysely oli auki 12.4 – 9.5.2021 välisenä aikana ja vastaaminen tapahtui anonyymisti. 

Kysely oli jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa vastaaja pystyi esittämään 

näkemyksiään yleisesti hankkeeseen liittyen, toisessa osassa esiteltiin aukiosta 

laadittua luonnossuunnitelmaa joka sisälsi sekä leikkipaikan purkamisen ja sen alueen 

maisemoinnin. Viimeisenä luonnosta sai kommentoida, ja samalla esittää toiveita 

uusien oleskelukalusteiden sijoituspaikkoihin liittyen. 

 

2 Asukaskyselyn tulokset ja toiveiden huomioiminen 

suunnittelussa: 

Kyselyyn vastattiin yhteensä 15 kertaa. Kaikki vastaajat eivät kuitenkaan vastanneet 

kaikkiin kysymyksiin, vaan ainoastaan tärkeimmiksi kokemiinsa asioihin.  

Alla on esitetty kaikki kyselyssä olleet kysymykset ja niihin saadut vastaukset 

tiivistetysti. Lisäksi vastausten yhteydessä on kerrottu kuinka toiveet on huomioitu 

lopullisen suunnitelman laadinnassa.  

Kaikki alkuperäiset vastaukset ovat nähtävissä tämän raportin lopussa liitteessä 1. 

 

Kysymys 1. Mitä mieltä olet Kaivomestarinaukion leikkipaikan purkamisesta? 

Voit liu'uttaa alla olevaa painiketta haluamaasi suuntaan. 

Vastaajia 14kpl 

Vastaajat pystyivät esittämään arvionsa asteikolla 1-100, jossa 1 = En halua että 

leikkipaikkaa puretaan / 100= Haluan että leikkipaikka puretaan jotta resursseja 

voidaan keskittää paremmin muihin lähialueen leikkipaikkoihin 
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Vastausten keskiarvo oli 38,2. Purkamista vastusti (pistemäärä alle 50) 9 kappaletta 

vastaajista, 4 kappaletta kannatti purkamista (annettu pistemäärä yli 50) ja 1 ei osannut 

sanoa (pistemäärä tasan 50) 

 

Kysymys 2. Voit halutessasi avata edelliseen kysymykseen antamaasi vastausta 

tässä 

Vastaajia 7kpl 

Leikkipaikan purkamista vastustettiin koska leikkipaikkaa pidettiin edelleen 

tarpeellisena ja sen koettiin lisäävän myös aukion viihtyisyyttä. Espoon 

kaupunkitekniikan keskus on kuitenkin päättänyt jatkaa leikkipaikan purkamisen 

hanketta leikkipaikkaohjelma 2016-2026 mukaisesti ohjelmassa esitettyihin 

perusteluihin pohjautuen.   

Yksi vastaaja piti kuitenkin leikkipaikan purkamista hyvänä asiana, sillä hänen 

mielestään alue on epäsiisti ja epäviihtyisä sekä muutenkin vähäisellä käytöllä.  

Vastaajat olivat myös huolestuneita uusien penkkien sijoittamisesta aukiolle, sillä 

alueella esiintyy häiriökäyttäytymistä. Palautteen takia aukiolle ei tulla sijoittamaan 

uusia penkkejä. Olevien penkkien osalta muutoksia ei tehdä. 

 

Kysymys 3. Onko jotain asioita mitä Kaivomestarinaukion leikkipaikan 

purkamisessa tulisi mielestäsi huomioida? 

Vastaajia 8kpl 

Suuri osa vastaajista toivoi ettei aukiolle sijoiteta uusia istuimia ja luonnoksessa 

ehdotetut uudet penkit poistetaankin lopullisesta suunnitelmasta.  

Yksi vastaaja toivoi ettei aukiota varjostavia puita poisteta. Tarkoituksena on että 

olevan kasvillisuuden osalta aukiolle ei tule muutoksia leikkipaikan purkamishankkeen 

yhteydessä. Jos rakentamisen yhteydessä kasvillisuutta vaurioituu, tullaan vauriot 

korjaamaan kokonaan.  

Yksi vastaajista toivoi myös leikkipaikan viereisen istutusalueen kunnostamista ja se 

tullaan tekemään tässä hankkeessa.  Istutusalueella oleva pensaskasvillisuus 

säilytetään mutta sitä täydennetään uusilla pensailla. Istutusalueen tyhjillään olevalle 

osalle, istutetaan kukkivia maanpeiteperennoita ja sipulikukkia. 

Yhden vastaajan mukaan Kirkkotien alitukseen menevällä kadulla on asfaltissa 

painaumia jotka hän toivoi korjattavaksi leikkipaikan purkamisen yhteydessä. Tämä 
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hanke koskee ainoastaan Kaivomestarinaukion aluetta, mutta saatu palaute välitetään 

eteenpäin alueen katukunnossapidon vastaavalle.  

 

Kysymys 4. Mitä mieltä olet suunnitelmaluonnoksesta? 

Vastaajia 11kpl 

Vastaajat pystyivät esittämään arvionsa asteikolla 1-100, jolloin 1 = En pidä 

suunnitelmasta / 100= Pidän suunnitelmasta 

Vastausten keskiarvo oli 25,1. 9 vastaajaa oli tyytymätön luonnossuunnitelmaan 

(annettu pistemäärä alle 50) ja tyytyväisiä oli 2 kappaletta (pistemäärä yli 50) 

 

Kysymys 5. Voit kertoa lisää edellisestä vastauksestasi tässä. 

Vastaajia 9kpl 

Kaksi vastaajista toivoi leikkipaikan kunnostamista. Se tullaan kuitenkin purkamaan 

leikkipaikkaohjelma 2016-2026 mukaisesti ohjelmassa esitettyihin perusteluihin 

pohjautuen.   

Yksi vastaajista piti uusia penkkejä riittämättömänä uudeksi oleskelualueeksi mutta ei 

esittänyt muita ehdotuksia sen kehittämiseen. Vastaaja toivoi myös heittopelin 

säilyttämistä. Heittopeli on leikkiväline joten se poistetaan muiden välineiden mukana 

sillä tarkoituksena on poistaa leikkipaikka kokonaan. 

Suuri osa vastaajista toivoi ettei aukiolle sijoiteta uusia istuimia ja ehdotetut uudet 

penkit poistetaan lopullisesta suunnitelmasta.  

Yksi vastaajista toivoi myös nykyisten penkkien uusimista, sillä ne koettiin 

epäkäytännöllisiksi. Olevien penkkien osalta ei kuitenkaan ole tulossa muutoksia.  

Yksi vastaajista ei pitänyt kiinteistölle kuuluvan roska-astian sijoittumisesta keskelle 

kiveystä, ja se onkin esitetty poistettavaksi lopullisessa suunnitelmassa. Se tullaan 

poistamaan kiinteistön isännöitsijän toimesta.  

Yksi vastaaja toivoi leikkipaikan viereisen istutusalueen laajentamista. Istutusalueen 

kokoa ei tulla muuttamaan mutta se tullaan kunnostamaan täydennysistutuksilla.  
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Kysymys 6. Luonnoksessa on esitetty lisättäväksi muutama yksittäinen penkki 

poistettavien leikkivälineiden tilalle. Jos penkkien sijainnit ja lukumäärä eivät 

miellytä voit ehdottaa kartalla uusia penkkien paikkoja. 

Vastaajia 1kpl 

Yksi vastaaja toivoi kuutta uutta penkkiä leikkipaikan tilalle. Uusia penkkejä ei sijoiteta 

aukiolle ollenkaan tässä kyselyssä saadun palautteen vuoksi.  

 

Kysymys 7. Onko sinulla lopuksi vielä jotain kommentoitavaa tähän 

hankkeeseen, yleisesti Espoon leikkipaikkoihin tai tähän kyselyyn liittyen? 

Vastaajia 5kpl 

Yksi vastaaja toivoi aukiolle uutta kukkaistutusaluetta. Uutta istutusaluetta ei tulla 

toteuttamaan mutta leikkipaikan viereinen istutusalue kunnostetaan. 

Yksi vastaajista kritisoi asukaskyselyä sillä kyselyssä oletuksena oli uusien penkkien 

sijoittaminen aukiolle, ja vaihtoehtoa ei ollut jossa penkkejä ei olisi toivottu ollenkaan. 

Palaute otetaan huomioon jatkossa asukaskyselyjä laadittaessa. Kaivomestarinaukion 

kohdalla uusien penkkien vastustus tuli selvästi ilmi kyselyn avointen vastausten kautta 

ja uusia penkkejä ei aukiolle tulla sijoittamaan ollenkaan. 

Yksi vastaajista piti kyselyä hyvänä.  

Kaksi vastaajista toivoi vielä leikkipaikan kunnostamista. Se tullaan kuitenkin 

purkamaan leikkipaikkaohjelma 2016-2026 mukaisesti ohjelmassa esitettyihin 

perusteluihin pohjautuen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7 (11) 

21.5.2021              

 
 

 

3 LIITE 1: Kyselyn vastaukset lyhentämättömänä 

Kysymys 1. Mitä mieltä olet Kaivomestarinaukion leikkipaikan purkamisesta? 

Voit liu'uttaa alla olevaa painiketta haluamaasi suuntaan. 

”88”, ”32”, ”100”, ”50”, ”9”9, ”1”, ”0,” 5”, ”1”, ”0”, ”32”, ”100”, ”23”, ”4” 

Kysymys 2. Voit halutessasi avata edelliseen kysymykseen antamaasi vastausta 

tässä 

”Leikkipaikka tärkeä lapsille, kesällä ainoa varjoisa alue” 

"Leikkipaikka on monesti epäsiisti ja epäviihtyisä ja muutenkin erittäin vähällä 

käytöllä, joten purkaminen on ehdottoman hyvä asia" 

"Leikkipaikan tilalle tulevat seurustelyryhmät lisäävä jo ennestään harmillista 

juoppojen ryhmäytymistä. Veressä olevista kahdesta ravintolasta ulosheitetyt jäävät 

aukiolle möykkäämään." 

"Ihan vieressä on baari, josta aiheutuu silloin tällöin meluhaittaa vastapäisille 

asunnoille. Kaljaremmi saisi uuden kokoontumispaikan ihan asuntojen ikkunan 

esessä. Leikkipaikka on tarpeellinen pienille lapsille." 

"se on lasten ahkerassa käytössä. ei milestäni ole syytä purkaa" 

"Leikkipaikka on hyvä olla jossain määrin olemassa. Alueelle voisi miettiä vähän 

hoitoa vaativia elementtejä. Oleskelupaikalla on enemmän käyttöä, jos siihen voi 

pysähtyä lasten kanssa ja alueella on paljon kouluja ja päiväkoteja." 

"En halua, että leikkipaikan sijaan tulisi kokoontumispaikka juopoille lähipubista ja 

lähiravintolasta. Ihmiset kokoontuvat jo Kaivomestsrin aukiolle, juovat olutta ja pitävät 

meteliä. Pidän ideasta, että leikkipaikka remontoidaan, muttei pureta. muelluummil 

leikkipaikka lapsille kuin lisää istumapaikkoja juopoille. Minusta Espoossa voi olla 

lisää penkkipaikkoja puistoissa." 
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Kysymys 3. Onko jotain asioita mitä Kaivomestarinaukion leikkipaikan 

purkamisessa tulisi mielestäsi huomioida? 

”Varjostavat puut säilytettävä” 

"Korvaavissa rakenteissa tulisi ottaa huomioon viereisen liikekeskuksen ravintolat 

sillä jo nykyisellään penkeillä istuskelee monesti varsinkin kesällä ravintoloissa 

""väsyneet"" alkoholistit. Parempi olisi jos alueelta poistettaisi myös kaikki penkit" 

"Samalla kun rakenteet puretaan tule parantaa myös takana oleva istutusalue" 

”Ei tulisi purkaa.” 

"alueen reitistössä painumia (mm. Kirkkokadun alitukseen menevä reitti) jota 

kannattaisi korjata samalla?" 

"Aukiota ei saa muuttaa  liikaa siihen suuntaan, että siitä tulisi viereisen pubin jatke. 

Toki istuskelupaikkoja on hyvä olla, mutta toivoisin, että niissä viihtyy muutkin kuin 

pubin asiakkaat. Nykyiset penkit on liian erillään ja kaukana leikkipaikasta, jotta niillä 

voisi istua samalla kun lapset leikkii leikkipaikalla." 

"Vaikka käyttö ei ole kovin suurta, niin leikkipaikka a se ei kerää ravintoloiden 

henkilökuntaa ei asiakkaita" 

"On tärkeä huomioida paikallisten asukkaiden mielipiteitä." 

 

Kysymys 4. Mitä mieltä olet suunnitelmaluonnoksesta? 

”29”, ”18”, ”24”, ”100”, ”0”, ”0”,” 2”, ”0”, ”2”, ”98”, ”4” 

 

Kysymys 5. Voit kertoa lisää edellisestä vastauksestasi tässä. 

"Tylsää, kun lasten leikkipaikka viedään. Muutama penkki ei riitä oleskelutilaksi. 

Heittopeliä ei tarvitsisi poistaa. Mieluummin satsattaisiin tähän kiva leikkipaikka, jossa 

olisi mm kiipeilyteline ja verkkokeinu. Lisäksi istumapaikkoja vanhemmille." 

"Mielestäni alueelle ei pitäisi tulla yhtään uutta penkkiä, vaan pikemminkin poistaa 

myös vanhat. Penkit ovat olleet lähinnä ravintoloissa ""väsyneiden"" alkoholistien 

levähdyspaikkoja ja huumeiden käyttäjien kokoontumispaikkoja, eivätkä nämä 

varsinaisesti lisää alueen viihtyisyyttä. Saman aukion vieressä on kuitenkin myös 

päiväkoti, jonka pihasta on suora näkyvyys tähän. Suunnitellut uudet penkit ovat 

aivan kerrostalon (Kaivomestarinkatu 5 D) oven vieressä, joten ainakin tämä puoli 

täytyy ehdottomasti rauhoittaa ja kenties vaikka istuttaa pari puuta lisää kivetyksen 
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keskelle. Mikä on muutenkaan penkkien funktio tällaisella alueella? Kyseessä on 

tosiasiallisesti vain läpikulkualue, joten mielestäni ei pitäisi luoda oleskelutiloja 

elämänkontrollinsa kadottaneille henkilöille." 

"Kaivomestarinkatu 5D portaan ensimmäiseen kerrokseen valmistuu asunto-osake. 

Asumisen viihtyvyys kärsii varmasti jostain seurusteluryhmän asentamisesta. Aukolle 

kertyy jo muutenkin jopottelievia seurueita. Lisäpenkit pahentaisivat jo olemassa 

olevaa tilannetta." 

"Leikkipuiston kohdalle Kaivomestarinkatu 5D portaan ensimmäiseen kerrokseen 

valmistuu asunto vielä tämän vuoden aikana. Leikkipuisto ei ole aiheuttanut mertk" 

"En pidä leikkipaikan purusta enkä oleskelutilan rakentamisesta asuntojen ikkunoiden 

alle." 

"kiinsteistölle kuuluva roska-astia jää keskelle kiveystä? Olisiko voinut ajatella 

istutussaarekkeen laajentamista sen sijaan että koko hiekkalaatikon alue tehdään 

kiveykseksi?" 

"Jos leikkipaikka puretaan, lisätään betonia ja pari penkkiä, voi miettiä, kuka aukiota 

sitten käyttää. Alueella on paljon lapsia ja kouluja, joten leikkipaikoille on kysyntää. 

Lisäksi voisi olla muutama penkki ja viihtyisiä istutuksia myös muille kuin 

lapsiperheille. Alueesta ei saa tehdä sellaista, mikä houkuttelee vain epämääräisiä 

istuskelijoita, sillä se luo turvattomuuden tunnetta. Nykyistä penkkimallia tulisi 

muuttaa, sillä penkit ovat hyvin hassusti, eikä niissä oikein voi istuskella kuin 

yksikseen." 

”Betonia ei pitäisi alueelle” 

"Olen huomannut, että leikkipaikka kuitenkin käytetään ja se tuo viihtyvyyttä alueelle." 

 

Kysymys 6. Luonnoksessa on esitetty lisättäväksi muutama yksittäinen penkki 

poistettavien leikkivälineiden tilalle. Jos penkkien sijainnit ja lukumäärä eivät 

miellytä voit ehdottaa kartalla uusia penkkien paikkoja. 
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Kysymys 7. Onko sinulla lopuksi vielä jotain kommentoitavaa tähän 

hankkeeseen, yleisesti Espoon leikkipaikkoihin tai tähän kyselyyn liittyen? 

”Joku kaunis kukkaistutusalue olisi hyvä lisä Kaivomestarinaukiolle.” 

"Hyvä että kyselette kuntalaisten mielipiteitä, mutta tässä nyt oli oletus että tulee lisää 

penkkejä ja lähinnä sai esittää mielipiteensä mihin penkit pitäisi tulla. Olisi pitänyt 

helposti olla myös valittavissa vaihtoehto että ei tule uusia penkkejä ollenkaan ja 

myös haluaako että nykyisetkään penkit säilyvät. Tällaisten alueiden suunnittelussa 

täytyy ottaa huomioon myös alueella liikkuva ja asioiva väestö eikä sokeasti olla 

suunnittelijan talutusnuorassa jonka mielestä olisi kivaa tuoda pari uutta penkkiä, kun 

hän näkee suunnitelmissaan ne iloisina perheiden kokoontumispaikkoina. 

Tosiasiassa kuitenkin, kiitos viereisen erittäin kyseenalaista ihmisporukkaa 

puoleensavetävän anniskeluravintolan, ei tarvitse olla kummoinenkaan selvännäkijä 

että alueen viihtyvyys laskee entisestään varsinkin kun he joita leikkipuisto on jollain 

tavalla hillinnyt lyöttätyvät nauttimaan omia nautintoaineitaan käytännössä asuintalon 

(jossa asuu myös lapsiperheitä) sisäänkäynnin viereen." 
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”kiva kysely” 

"Oleskelupaikalla voisi olla muutakin kuin penkkejä. Alueen viihtyvyyteen pitää 

panostaa. Alueella voisi pitää leikkipaikan vaikka pienemmille lapsille. Tähän 

yhteyteen sopisi istuskelupaikkoja vanhemmille ja muille alueella liikkuville. Muut 

alueen leikkipuistot on suunnattu isommille lapsille." 

"Espoon leikkipaikat ovat upeita ja minusta on lapsille kivaa, jos on niitä pienempiäkin 

lähempänä omaa kotia." 

 


