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Kippotien leikkipaikan asukaskyselyn raportti 

 

Tässä raportissa esitellään Kaupunginkalliossa sijaitsevan Kippotien leikkipaikan 

perusparannukseen saatuja toiveita ja palautteita, sekä kerrotaan kuinka ne tullaan 

huomioimaan suunnittelussa.  

 

Tietoa kyselystä: 

Espoon Kaupunkitekniikan keskus aloitti joulukuussa 2021 Kippotien leikkipaikan 

(Kippotie 7, 02770 Espoo) perusparannuksen suunnittelun. Heti suunnittelun alussa 

järjestettiin asukaskysely, jonka välityksellä asukkaat pystyivät kertomaan toiveitaan ja 

mielipiteitään leikkipaikan nykytilaan sekä perusparannushankkeeseen liittyen. 

Tarkoituksena on hyödyntää saatua palautetta leikkipaikan perusparannuksen 

suunnittelussa. 

Kysely löytyi leikkipaikan omalta sivulta osoitteesta:  

www.espoo.fi/ → Kippotien 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. 

 

Kyselyn tulokset: 

Kyselyyn vastattiin yhteensä 20 kertaa. Kaikki vastaajat eivät kuitenkaan vastanneet 

kaikkiin kysymyksiin, vaan ainoastaan tärkeimmiksi kokemiinsa asioihin. Kysymyksiin 

1, 4, 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.  
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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 19 kpl, vastausten lukumäärä yhteensä 31 kpl 

4–6 ja 7–12 vuotiaita, tai heidän vanhempiaan, oli vastauksien mukaan molempia 

10kpl, 0-3 vuotiaita, tai heidän vanhempiaan 9kpl, ja 13 tai yli 2kpl. 

 

Kysymys 2: Kuinka usein käytät nykyistä leikkipaikkaa? 

Vastaajia 19 kpl 

8kpl vastaajista käytti leikkipaikkaa kerran kuussa tai useammin, 7kpl käytti kerran 

viikossa tai useammin ja 2kpl käytti kerran puolessa vuodessa tai useammin. Kerran 

vuodessa tai harvemmin leikkipaikkaa käytti yksi vastaaja, ja yksi ei käyttänyt 

leikkipaikkaa ollenkaan. 

 

Kysymys 3: Kuinka pitkä matka sinulla on leikkipaikalle? 

Vastaajia 20 kpl 

Hieman alle puolet vastaajista (9kpl) asuu alle 500 metrin etäisyydellä leikkipaikasta, 

7kpl 500-1km etäisyydellä ja neljä 1-2 km etäisyydellä. 

 

Kysymys 4: Miten kuljet leikkipaikalle? Voit valita useamman vaihtoehdon 

Vastaajien määrä: 20, kaikkien vastausten lukumäärä: 24 

Kaikki vastaajat (20kpl) kulkivat leikkipaikalle kävellen, jonka lisäksi heistä neljä kulki 

myös pyörällä.  

 

Kysymys 5: Miten käytät leikkipaikkaa? 

Vastaajien määrä: 19, valittujen vastausten lukumäärä: 20 

Kotoa leikkipaikkaa käytti suurin osa eli 15kpl vastaajista, 1 koulupäivän aikana, 1 

päiväkotipäivän aikana ja 2 muulla tavoin. Muita tapoja oli leikkipaikan käyttäminen 

isovanhempien luota ja leikkipaikan käyttö iltaisin- ja viikonloppuisin. 
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Kysymys 6: Minkä yleisarvosanan antaisit nykyiselle leikkipaikalle asteikolla 0-

10 (0= erittäin huono / 10= erittäin hyvä) 

Vastaajia 19 kpl 

Leikkipaikan nykytilassa nähtiin olevan kehitettävää, sillä vastausten keskiarvo oli 5,3 

ja mediaani 6. Pienin annettu arvosana oli 1 ja suurin 8. 

 

Kysymys 7: Arvioi leikkipaikan nykytilaa tarkemmin seuraavien väittämien 

kautta niin, että 1= täysin eri mieltä ja 5 = täysin samaa mieltä 

Vastaajia 20 kpl 

Leikkipaikka on viihtyisä: vastausten keskiarvo 2,9 

Leikkipaikka sopii hyvin leikkimiseen: vastausten keskiarvo 3,3 

Leikkipaikka on sopivan kokoinen: vastausten keskiarvo 2,9 

Leikkipaikka on hyvin hoidettu: vastausten keskiarvo 2,7 

Leikkipaikka on turvallinen: vastausten keskiarvo 3,1 

Leikkipaikka on riittävästi valaistu: vastausten keskiarvo 2,6 

Leikkipaikka on riittävästi aidattu: vastausten keskiarvo 3,7 

 

Vastaus: Viihtyisyyttä kehitetään lisäämällä leikkivälineitä sekä isoille ja pienille lapsille 

tässä kyselyssä saatujen toiveiden mukaisesti. Turvallisuutta parannetaan aitaamalla 

leikkipaikka kokonaan. Myös valaistusta lisätään.  

 

Kysymys 8: Voit halutessasi täydentää edelliseen kysymykseen antamiasi 

vastauksia tässä 

Vastaajia 5 kpl 

Kaksi vastaajaa toivoi leikkipaikan aitaamista kokonaan, joista toinen kuitenkin arvosti 

leikkipaikan vieressä olevaa metsikköä. Yhden vastaajan mukaan leikkipaikka ja sen  

välinevalikoima ovat liian pienet, ja myös toinen asukas kritisoi sitä, että leikkipaikka 

soveltuu vain pienille lapsille. Yksi vastaaja koki leikkipaikan sisälle lastenvaunuille 

jätettävän tilan tärkeänä asiana huomioida suunnittelussa. Yksi vastaaja näki 
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perusparantamisen positiivisena asiana, ja sen toivottiin lisäävän leikkipaikan käyttöä. 

Muita yksittäisiä toiveita oli valaistuksen lisääminen, ulkokuntosali, koripallo- ja 

jalkapallokenttä, seinäkiipeily ja köysirata.  

Vastaus: Leikkivälineitä tullaan lisäämään sekä isoille ja pienille lapsille tässä 

kyselyssä saatujen toiveiden mukaisesti. Leikkipaikka tullaan aitaamaan myös 

metsikön puolelta. Aitaan asennetaan portti, jolloin pienemmät lapset ja heidän 

vanhempansa pääsevät halutessaan metsikköön turvallisesti yhdessä.  

Lastenvaunuille on jätetty tilaa leikkipaikan sisäänkäynnin yhteyteen. Hanke koskee 

ainoastaan leikkipaikan perusparannusta, ja tässä yhteydessä alueelle ei lisätä muita 

kuin leikkipaikkaan liittyviä toimintoja. Leikkipaikka tullaan säilyttämään nykyisen 

kokoisena, jolloin sinne ei tilanpuutteen vuoksi mahdu köysirataa tai seinäkiipeilyä. 

Valaistusta tullaan lisäämään.   

 

Kysymys 9: Esiintyykö puistossa seuraavia lieveilmiöitä? 

Vastaajien määrä: 18, valittujen vastausten lukumäärä: 21 

8kpl vastaajista kertoi, ettei ole huomannut leikkipaikalla lieveilmiöitä. 7kpl ei osaa 

sanoa, kolmen vastaajan mukaan leikkipaikalla tapahtuu roskaamista ja yhden 

vastaajan mukaan leikkipaikalla metelöidään yöaikaan kello 22-6 välillä. Kahden 

vastaajan mukaan muita alueella havaittuja lieveilmiöitä ovat kissojen pääsy 

hiekkalaatikolle, ja että oleva puistopöytä houkuttelee leikkipaikan 

kohdekäyttäjäryhmän ulkopuolisia asukkaita oleskelemaan leikkipaikalla. 

Vastaus: Leikkipaikalla oleva roska-astia säilytetään, mutta uusi pöytäryhmä 

sijoitetaan nykyisen paikalta leikkipaikan sisääntulon yhteyteen, mikä helpottaa eväistä 

syntyvien roskien pois heittämistä.  

 

Kysymys 10: Kerro vapaasti mistä asioista pidät leikkipaikassa? 

Vastaajien määrä: 10 

Kolme vastaajista piti leikkipaikalla olevasta isosta monitoimivälineestä. Myös keinut ja 

hiekkalaatikko koettiin tärkeänä. Leikkipaikan alue nähtiin rauhallisena, ja viereistä 

metsikköä arvostettiin usean vastaajan osalta. Yksi vastaaja piti alueen 

leikkimahdollisuuksia monipuolisina ottaen huomioon leikkipaikan pieni koko. Yksi 

vastaaja koki leikkipaikan myös valoisana ja lämpimänä. Yksi vastaaja toivoi alueelle 

jalkapallo- ja koripallokenttää, ulkokuntosalia, metsäpolkua ja grillikatosta 

Vastaus: Iso monitoimiväline tullaan säilyttämään leikkipaikalla, sillä se on arvion 

mukaan vielä turvallinen ja toimintakuntoinen väline. Väline on suunnattu 4-6 vuotiaille 

käyttäjille, joille kyselyssä toivottiin välineitä eniten. Monitoimiväline ja muut säilyvät 
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leikkivälineet tullaan puhdistamaan perusparannushankkeen yhteydessä. 

Hiekkalaatikon reunus uusitaan kestävästä ja kierrätetystä muovista valmistetusta 

pystypöllistä. Vauvakeinu uusitaan, ja uudessa keinutelineessä on myös 

pesäkeinu/hämähäkkikeinu. Metsikkö tullaan säilyttämään leikkipaikan vieressä, ja sen 

puoleiseen aitalinjaan asennetaan portti, jolloin pienemmät lapset ja heidän 

vanhempansa pääsevät halutessaan metsikköön turvallisesti yhdessä.   

Hanke koskee ainoastaan leikkipaikan perusparannusta, ja tässä yhteydessä alueelle 

ei lisätä muita kuin leikkipaikkaan liittyviä toimintoja. Turvallisuussyistä leikkipaikalle ei 

sijoiteta muille kuin lapsille suunnattuja ja suunniteltuja välineitä ja kalusteita. 

 

Kysymys 11: Kerro vapaasti mistä asioista et pidä leikkipaikassa? 

Vastaajien määrä: 10 

Paikkaa pidettiin usean vastaajan kesken pienenä ja hieman epäsiistinä sekä ankeana. 

Hiekkalaatikko ja monitoimiväline koettiin olevan kunnostuksen tarpeessa. Kaksi 

vastaajaa toivoi leikkipaikalle kiinnostavampia leikkivälineitä ja toimintoja kaivattiin 

enemmän eri-ikäisille lapsille. Yksittäisiä toiveita oli uusi monitoimiväline, turvasoran 

lisääminen, katos piknikpöydän yhteyteen, lelulaatikko, ulkokuntosali, puistopöydän 

poistaminen ja leikkipaikan loppuun aitaaminen. 

 

Vastaus: Viihtyisyyttä parannetaan uusilla leikkivälineillä, säilyvien välineiden 

puhdistamisella, ja turva-alueiden uusimisella. Uusia leikkivälineitä on pienille ja isoille 

lapsille, ja ne on valittu tämän kyselyn tulosten perusteella. Hiekkalaatikon reunus 

uusitaan kestävästä ja kierrätetystä muovista valmistetusta pystypöllistä. Leikkipaikalle 

sijoitetaan lelulaatikko hiekkalaatikon yhteyteen. Katokset eivät kuulu kaupunkien 

julkisten leikkipaikkojen yleisiin varusteisiin, joten sellaista leikkipaikalle ei sijoiteta. 

Turvallisuutta parannetaan aitaamalla leikkipaikka kokonaan. Leikkipaikalle sijoitetaan 

uusi puistopöytä korvaamaan nykyisen huonokuntoisen pöydän, sillä pöytää toivottiin 

asukaskyselyn vastauksissa. 

Hanke koskee ainoastaan leikkipaikan perusparannusta, ja tässä yhteydessä alueelle 

ei lisätä muita kuin leikkipaikkaan liittyviä toimintoja. Turvallisuussyistä leikkipaikalle ei 

sijoiteta muille kuin lapsille suunnattuja ja suunniteltuja välineitä ja kalusteita. 

 

 

 

 



 

Raportti 6 (7) 

10.1.2022            

 
 

Kysymys 12: Mitkä viisi (5) leikkivälinettä haluaisit uudistetulla leikkipaikalla 

olevan? 

Vastaajien määrä: 20 , valittujen vastausten lukumäärä: 93 

Vastaajista 12kpl toivoi leikkipaikalle monitoimivälinettä (liukumäki ja kiipeilyteline 

yhdessä välineessä), 10kpl toivoi hiekkalaatikkoa, 9kpl vauva-/turvaistuinkeinua, 8kpl 

hämähäkkikeinua, 7kpl sekä leikkimökkiä/-katosta ja lautaistuinkeinua, 6kpl sekä 

keinulautaa ja kiipeilytelinettä, 5kpl liukumäkeä, 4kpl sekä karusellia, 

rengasistuinkeinua ja pyörivää verkko/kiipeilykarusellia. 3kpl toivoi 

tasapainoiluvälinettä ja 2kpl sekä aktiviteettiseinää taaperoille ja jousieläinkeinua. 

4kpl vastaajista toivoi myös muita välineitä, jotka olivat ulkokuntosali ja 

jalkapallokenttä. 

Vastaus: Oleva monitoimiväline tullaan säilyttämään leikkipaikalla, sillä se on arvion 

mukaan vielä turvallinen ja toimintakuntoinen väline. Väline on myös suunnattu 4-6 

vuotiaille käyttäjille, joille kyselyssä toivottiin välineitä eniten.  

Oleva hiekkalaatikko kunnostetaan, ja jousieläin lohikäärme säilytetään leikkipaikalla. 

Leikkipaikalle sijoitetaan uusi keinuteline, johon tulee sekä vauva-/turvaistuinkeinu 

sekä hämähäkkikeinu. Pienille lapsille lisätään Nuuskamuikkuisen teltta – niminen 

leikkikatos, joka toimii myös kiipeilytelineenä. Isoille lapsille keinutelineen viereen tulee 

seisten käytettävä keinulauta. 

Hanke koskee ainoastaan leikkipaikan perusparannusta, ja tässä yhteydessä alueelle 

ei lisätä muita kuin leikkipaikkaan liittyviä toimintoja. Turvallisuussyistä leikkipaikalle ei 

sijoiteta muille kuin lapsille suunnattuja ja suunniteltuja välineitä ja kalusteita. 

 

Kysymys 13: Minkä ikäisille lapsille haluaisit leikkivälineitä olevan (voit valita 

useamman vaihtoehdon) 

Vastaajien määrä: 19, valittujen vastausten lukumäärä: 37 

15kpl vastaajista koki, että leikkivälineitä tulisi olla 4–6 vuotiaille ja 11kpl 0-3 vuotiaille 

ja 9kpl 7-12 vuotiaille. Kahden vastaajan mielestä leikkipaikalla tulisi olla välineitä myös 

yli 12-vuotiaille. 

Vastaus: Pienille lapsille sopivia välineitä tulevat olemaan vauvakeinu, 

hämähäkkikeinu, teltta, monitoimiväline, hiekkalaatikko ja jousieläin. Isommille lapsille 

sopivia välineitä ovat hämähäkkikeinu, monitoimiväline ja keinulauta.  
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Kysymys 14: Mitä mieltä olet muista kalusteista? Voit valita useamman 

vaihtoehdon. 

Vastaajien määrä: 20 

14kpl vastaajista toivoi leikkipaikalle yhtä puistopöytää, 2kpl ei halunnut leikkipaikalle 

pöytiä tai penkkejä, 2kpl toivoi yhtä penkkiä, 2kpl toivoi useampaa kuin yhtä penkkiä ja 

2kpl toivoi useampaa kuin yhtä pöytää. 5 vastaajaa toivoi leikkipaikalle muita kalusteita. 

Toiveet olivat yksittäisiä, ja ne olivat grillikatos, katettu puistopöytä, hämähäkkikeinu, 

pulkkamäki, ulkokuntosali. 

Vastaus: Leikkipaikalle sijoitetaan yksi pöytä, joka sijoitetaan niin että istuimilta on 

molemmin puolin pöytää suora näkymä pidemmälle leikkipaikalle. Leikkipaikan 

ulkopuolisia toimintoja ei alueelle olla tämän hankkeen yhteydessä toteuttamassa. 

 

 

Kysymys 15: Viimeisenä voit kertoa vielä avoimesti muusta leikkipaikkaan tai 

suunnitteluun liittyvistä asioista ja toiveista 

Vastaajien määrä: 7 

Kolmen vastaajan mukaan leikkipaikalla on tärkeää olla mahdollisuudet kiipeilyyn, 

liukumäkeen ja keinumiseen. Yksittäiset toiveet koskivat puistopöytää, taaperoiden 

kiipeilytelinettä, pienten lasten turvallisuutta, riittävää valaistusta, naulakkoa 

koulurepulle, Kippotien leikkipaikan uudistamista Keski-Espoon Urheilukentän malliin, 

katosta ja ulkokuntosalia. Yksi vastaaja piti kissojen pääsyä hiekkalaatikolle 

ongelmallisena. 

Vastaus: Oleva pöytäryhmä uusitaan ja se siirretään lähemmäs leikkipaikan 

sisääntuloa ja roska-astiaa. Leikkivälineet uusitaan tässä kyselyssä saatujen tulosten 

pohjalta. Uudessa leikkikatoksessa on myös kiipeilymahdollisuus pienemmille lapsille. 

Välineiden valinnassa ja sijoittelussa on pyritty huomioimaan kaikenikäisten lasten 

turvallisuus. Valaistusta tullaan lisäämään leikkipaikalla. Katokset ja naulakot eivät 

kuulu kaupunkien julkisten leikkipaikkojen yleisiin varusteisiin. Turvallisuussyistä 

leikkipaikalle ei sijoiteta muille kuin lapsille suunnattuja ja suunniteltuja välineitä ja 

kalusteita. 

 


