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Heisipuunkujan aukion asukaskyselyn tulokset 

 

Tässä raportissa esitellään Heisipuunkujan aukion suunnitteluun liittyvän 

asukaskyselyn välityksellä saatuja toiveita ja muuta palautetta, sekä kerrotaan kuinka 

ne tullaan huomioimaan leikkipaikan suunnittelussa.  

 

Tietoa kyselystä: 

Espoon kaupunkitekniikan keskus aloitti alkuvuodesta 2021 Heisipuunkujan aukion 

leikkipaikan (Heisipuunkuja 5 A, 02770 Espoo) purkamisen suunnittelun. Osana 

suunnittelua järjestettiin asukaskysely jonka kautta asukkaat pystyivät kertomaan 

toiveitaan ja mielipiteitään liittyen aukion kehittämiseen leikkipaikan purkamisen 

jälkeen.  

Kysely löytyi leikkipaikan omalta sivulta osoitteesta: www.espoo.fi/ → Heisipuunkujan 

aukion leikkipaikka ja se oli auki 17.8 – 12.9.2021 välisenä aikana.  

Kysely oli jaettu neljään osaan. Ensimmäisessä osassa kerättiin taustatietoa kyselyyn 

vastaajista, toisessa osassa esiteltiin leikkipaikasta laadittua 

purkusuunnitelmaluonnosta ja kolmannessa esiteltiin aukiolle sopivia uusia rakenteita, 

kalusteita ja kasvillisuutta joista vastaajat pystyivät kokoomaan ja ehdottamaan 

haluamansa kokonaisuuden. Viimeiseksi vastaaja pystyi jättämään avointa palautetta 

kyselyyn ja hankkeeseen liittyen. 

 

Kyselyn tulokset: 

Kyselyyn vastattiin yhteensä 22 kertaa. Kaikki vastaajat eivät kuitenkaan vastanneet 

kaikkiin kysymyksiin, vaan ainoastaan tärkeimmiksi kokemiinsa asioihin.  

Alla on esitetty kaikki kyselyssä olleet kysymykset ja vastaukset tiivistetysti.  
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Osa 1: Taustatietoa vastaajista 

Kysymys 1: Sukupuolesi? 

Vastaajia 15kpl 

Kyselyyn vastanneista naisia oli kymmenen kappaletta, miehiä neljä ja yksi ei halunnut 

kertoa sukupuoltaan. 

 

Kysymys 2: Kuinka vanha olet? 

Vastaajia 15kpl 

19-30 vuotiaita oli 2kpl, 31-64 vuotiaita 9kpl, yli 65 oli 3kpl ja yksi ei halunnut kertoa 

ikäänsä. 

 

Kysymys 3: Kuinka pitkä matka sinulla on aukiolle? 

Vastaajia 12kpl 

Kymmenellä vastaajalla matka aukiolle oli alle 500 metriä ja kahdella matka oli 500 

metristä kilometriin. 

 

Osa 2: Purkusuunnitelma 

Kysymys 4: Mitä mieltä olet purkusuunnitelmasta? Voit liu’uttaa palkkia 

haluamaasi suuntaan (0= en pidä purkusuunnitelmasta, 100= pidän 

purkusuunnitelmasta) 

Vastaajia 17kpl 

Vastausten keskiarvo oli 57,5.  
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Kysymys 5. Voit halutessasi avata edelliseen kysymykseen antamaasi vastausta 

tässä 

Vastaajia 6kpl 

Kommentti 1: "Lasten leikkivälineet saisivat olla paikallaan. Puiston voisi aidata, jotta 

pienet lapset pysyvät alueella. Ei missään nimessä mitään pelkkiä puiston penkkejä 

nuorten juomispaikaksi, tai aikuisten kaljoittelijoiden istuskelupaikkaa, tai muun 

epämääriäisen porukan kokoontumispaikkaa. Jos leikkipaikka on pakko poistaa, 

Tehkää Vaikka koirille sallittu puisto. Alueella on todella paljon Koiria." 

Vastaus: Heisipuunkujan aukiolla olevat leikkivälineet puretaan, ja jatkossa 

leikkipaikkojen uudistamiseen ja kunnossapitoon varattuja resursseja keskitetään 

muun muassa viereiseen Jalavapuiston leikkipaikalle. Jalavapuiston leikkipaikka 

kunnostetaan Heisipuunkujan leikkipaikan purkamisen jälkeen, ja leikkipaikalle 

lisätään välineitä sekä pienille ja isoille lapsille. Leikkipaikka myös aidataan kokonaan 

ja valaistusta lisätään. Aukiolle varattu budjetti on riittämätön koira-aitauksen 

rakentamiseen. Alueen leikkipaikkapalveluja ei siis ole tarkoitus vähentää 

Heisipuunkujan leikkipaikan purkamisella, vaan keskittää palvelut isompaan 

Jalavapuistoon.  

 

Kommentti 2: "Suhtaudun neutraalisti asiaan. Heisipuunkujan parkkipaikkojen 

betonikiveystä kannattaa tuskin muuttaa asfaltiksi." 

Vastaus: Alueen pysäköintipaikat tulevat säilymään nykyisellään. 

 

Kommentti 3: "Havukasvillisuutta pensaskasvillisuuden sijaan, jotta puisto olisi 

kutsuva ympäri vuoden ja rajaisi myös viereistä asuintaloa irti puistosta. Roska-astian 

siirto enemmän tien viereen, jossa ohikulkijatkin voivat sitä hyödyntää." 

Vastaus: Aukiolle tullaan sijoittamaan kyselyssä eniten suosiota saaneita kasveja, eli 

kukkivia koristepensaita.  Roska-astia tullaan korvaamaan uudella ja se sijoitetaan 

Heisipuunkujan jalankulkuväylän yhteyteen. 

 

Kommentti 4: "juuri kukaan lapsi ei käytä tätä aluetta leikkiin, liian pieni ja kaverit 

koulun pihalla." 
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Kommentti 5: "Suurin huoli on se, että leikkipaikka korvaantuu alueella, joka 

houkuttelee alkoholin väärinkäyttöä." 

Vastaus: Aukion uusi oleskelutila pyritään tekemään mieleiseksi mahdollisimman 

monelle asukkaalle, jolloin alueen käyttöaste säilyy leikkipaikan purkamisen jälkeenkin 

korkeana. Kun aukiolla on samanaikaisesti muitakin käyttäjiä, sen toivotaan hillitsevän 

mahdollisia lieveilmiöitä. 

 

Kommentti 6: "Ilmeisesti tarkoitus on poistaa lasten leikkipaikka, siksi en 

suunnitelmasta pidä" 

 

Osa 3: Uusien rakenteiden valinta 

Kysymys 6: Mitä rakenteita haluat aukiolle? 

Alla on lueteltu kaikki kyselyssä ehdolla olleet kaluste- ja kasvillisuusvaihtoehdot sekä 

kuinka monta vastaajaa toivoi kyseistä elementtiä aukiolle.  

 

Kalusteet ja taideteokset:  

Puistopenkki: 12 vastaajaa 

Pöytäryhmä: 4 vastaajaa 

Kohtaamispaikka: 3 vastaajaa 

Yhden istuttava lepotuoli: 2 vastaajaa 

Lepopenkki (useammalle käyttäjälle): 2 vastaajaa 

Huvimaja: 1 vastaaja 

Pihakeinu: 3 vastaajaa 

Aurinkotuoli: 1 vastaajaa 

Pingispöytä: 4 vastaajaa 

Shakkipöytä: 6 vastaajaa 

Karhu taideteos: 1 vastaaja 

Pienet eläintaideteokset: 3 vastaajaa 
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Kasvillisuus: 

Karviaispensas: 6 vastaajaa 

Punaherukkapensas: 3 vastaajaa 

Mustaherukkapensas: 3 vastaajaa 

Kukkiva koristepensas: 8 vastaajaa 

Havupensas: 6 vastaajaa 

Istutuspöytä: 1 vastaaja 

 

Suuri osa vastaajista toivoi aukiolle tavallisia puistopenkkejä, joten aukiolla olevat 4kpl 

penkkejä tullaan kunnostamaan ja maalaamaan uudelleen. Aukiolle sijoitetaan yksi 

shakki- ja yksi pingispöytä kyselyssä saatujen toiveiden mukaisesti. Shakkipöytä toimii 

myös tavallisena piknikpöytänä. Kasvillisuuden osalta aukiolle istutetaan lisää kukkivia 

koristepensaita, jalo- ja norjanangervoa, joita aukiolla on jo ennestään. 

Pensasistutuksia täydennetään monivuotisilla kukkasipuleilla jotka kukkivat keväisin.  

 

Kysymys 7: Haluatko kertoa lisää valitsemistasi rakenteista tai toiveista niihin 

liittyen? 

Vastaajia 4kpl 

Kommentti 1: "Pienet eläinhahmot pitää laittaa tarpeeksi korkealle, ettei niitä heti 

yletetä vahingoittamaan. Eläimet voisivat olla sivuttain, jotta niitä voisi katsoa penkeiltä 

ja tieltä kulkiessa." 

Vastaus: Aukiolle sijoitetaan asukkaiden eniten toivomat uudet kalusteet eli shakki- ja 

pingispöytä. Taideteokset eivät mahdu aukiolle varattuun budjettiin. 

 

Kommentti 2: "Ei mitään rakennusta johon nuoriso kokoontuu. nyt jo alueella liikkuu 

teinejä jotka sotkee puistoa" 

Vastaus: Aukiolle ei tulla sijoittamaan katoksia tai muita rakennuksia.  
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Kommentti 3: "Kukkivista pensaista suurin osa pieniä puita kuten Tammelan kaunotar. 

Myös pieniä havupuita. Mieluummin pieni puistoalue kuin oleskelualue." 

Vastaus: Aukiolle tullaan sijoittamaan kyselyssä eniten kannatusta saaneita kasveja, 

eli kukkivia koristepensaita.  Pensaina käytetään aukiolta ennestään löytyviä lajeja 

loisto- ja norjanangervoa jotta aukion kasvillisuus säilyisi yhtenäisenä.   

 

Kommentti 4: "Mahdollisimman avoimeksi jäävä tila, jossa valinnan mahdollisuus 

käyttäjillä mitä tekevät puistossa" 

Vastaus: Uudet kalusteet sijoitetaan olevalle betonikiveykselle jolloin kivituhka-alue 

jää avoimeksi tilaksi. 

 

Kysymys 8: Puuttuiko listalta joku haluamasi kaluste, kasvi tai muu rakenne? 

Kommentti 1: "Loput 90 euroa voisi käyttää johonkin kauniiseen kesäkukka amppeliin. 

Kesäkukka amppelin voisi kiinnittää vaikka valotolppaan." 

Vastaus: Kesäkukkaistutukset vaativat paljon säännöllistä hoitoa mistä syystä niitä ei 

tulla aukiolle sijoittamaan. Korvaavana kukkivana kasvillisuutena 

luonnossuunnitelmassa on esitetty istutusalueiden reunaan monivuotisia 

kukkasipuleita jotka kukkivat aina keväisin.  

 

Kommentti 2: "Kukkiva ja marjova pienpuu, karttaan merkityt  kukkivat koristepensaat 

voisivat olla myös pienpuita. Myös joku talvella kauniin habituksen omaava puu olisi 

mukava." 

Vastaus: Aukiolle sijoitetaan uusia kukkivia koristepensaita poistuvan hiekkalaatikon 

ja jousimopon tilalle sekä monivuotisia kukkasipuleita. Pensaina käytetään aukiolta 

ennestään löytyviä lajeja loisto- ja norjanangervoa jotta aukion kasvillisuus säilyisi 

yhtenäisenä. Kyselyssä toivottujen shakki- ja pingispöydän lisäksi budjetissa ei ole tilaa 

suuremmalle määrälle uutta kasvillisuutta.  

 

Kommentti 3: "Isoja havupuita, lehtipuiden aika on Suomessa suhteellisen lyhyt ja 

lisää puiston kunnossapidon tarvetta lehtien poiston myötä" 

Vastaus: Aukiolle tullaan sijoittamaan kyselyssä eniten kannatusta saaneita kasveja, 

eli kukkivia koristepensaita.   
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Kommentti 4:”Satasella kukkia         ” 

Vastaus: Aukiolle tullaan istuttamaan monivuotisia kukkasipuleita jotka kukkivat 

keväisin.  

 

Kysymys 9: Onko jotain muuta mitä uuden oleskelutilan suunnittelussa pitäisi 

mielestäsi huomioida? 

Kommentti 1:”Olisi mukava jos paikka pysyisi siistinä. Toiveissa olisi että 

puistoyksikkö kävisi katsomassa että kaikki on ok uudessa puistossa. Aluksi joka 

toinen viikko voisi olla hyvä käyntimäärä kesäisin. 

Vastaus: Toive välitetään aukiosta vastaavalle kunnossapitäjälle. 

 

Kommentti 2:”toimivuus ja se että puisto pidetään siistinä” 

Vastaus: Toive välitetään aukiosta vastaavalle kunnossapitäjälle. 

 

Kommentti 3:”Mielestäni kivituhka-alueita voisi kivetä hillitysti kuvioiden sekä lisätä 

kukkivia pienpensaita jäljelle jääväällä rahasummalla. 

Vastaus: Budjetti ja kyselyssä saadut suosituimmat toiveet huomioiden kivituhka-

aluetta ei ole mahdollista kivetä. Aukiolle istutetaan lisää kukkivia pensaita ja 

kukkasipuleita.  

 

Kommentti 4:”Kauniit istutukset tärkeämpiä kuin penkit tai muut kalusteet tai 

taideteokset. 

Vastaus: Aukiolle sijoitetaan kyselyssä suosituimpia kalusteita sekä kasvillisuutta.  

 

Kommentti 5:”Se että se ei houkuta kaljajengiä. 

Vastaus: Aukion uusi oleskelutila pyritään tekemään mieleiseksi mahdollisimman 

monelle asukkaalle, jolloin alueen käyttöaste säilyy leikkipaikan purkamisen jälkeenkin 

korkeana. Kun aukiolla on samanaikaisesti muitakin käyttäjiä, sen toivotaan hillitsevän 

mahdollisia lieveilmiöitä. 
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Kysymys 10. Kiitos vastauksestasi! Jos sinulla on muita toiveita tai palautetta 

tähän kyselyyn tai hankkeeseen liittyen voit kertoa siitä vapaasti tässä. 

 

Kommentti 1:”Minusta olisi mukavaa jos tähän puistoon voisi saada oikea metallisen 

taideteoksen. Tuomarilassa on hieno Huminaa-patsas. Tähän sopisi myös joku 

samanlainen. Aluksi nuo eläinpatsaat ovat ihan kivoja. Mutta jos jostain löytyisi lisää 

rahaa, niin isompikin taideteos olisi kiva tuohon puistoon.” 

Vastaus: Aukiolle sijoitetaan kyselyssä suosituimpia kalusteita sekä kasvillisuutta 

jolloin budjetti ei riitä taideteoksien hankintaan.  

 

Kommentti 2: ”Ehdotetut välineet ja kalusteet melko varmasti rikotaan, koska vieressä 

kulkureitti kouluille laajalta alueelta. Sitten kalusteet joudutaan poistamaan ja alue jää 

tyhjäksi ja maksoi paljon. Pitää olla terästä. Sopisi hyvin aikuisten kuntoilualueeksi, 

koska lenkkireitti kulkee monella tämän kaopisi erinomaisesti, koska lenkkeilyreitti 

kulkee tätä kautta koko Suvelan alueella suoraan Keskuspuistoon.” 

Vastaus: Uudet kalusteet, pingis- ja shakkipöytä on valmistettu kestävistä 

materiaaleista: pingispöytä betonista ja sen palloverkko metallista. Shakkipöytä taas 

on valmistettu metallista ja puusta. Molemmat kalusteet tullaan kiinnittämään maahan 

ankkureilla. Aukiolle varattu budjetti on liian pieni liikuntavälineiden hankintaan  

 

Kommentti 3: ”Kiitos kyselystä!” 

 


