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Tietoa raportista: 

Tässä raportissa esitellään Tähtimöpuiston leikkipaikan purkamishankkeeseen 

liittyvän asukaskyselyn välityksellä saatuja toiveita ja muuta palautetta.   
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1 Tietoa asukaskyselystä: 

Espoon kaupunkitekniikan keskus aloitti kesällä 2021 Tähtimöpuiston leikkipaikan 

(Rastaspuistontie 4 B, 02620 Espoo) purkamisen suunnittelun. Heti suunnittelun 

alussa järjestettiin asukaskysely jonka kautta asukkaat pystyivät kertomaan toiveitaan 

ja mielipiteitään hankkeeseen ja puiston jatkokehitykseen 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 → Tähtimöpuiston leikkipaikka 

Kysely oli auki 9.8 – 29.8.2021 välisenä aikana ja vastaaminen tapahtui anonyymisti. 

Kysely oli jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa vastaaja pystyi kertomaan 

näkemyksiään yleisesti hankkeeseen liittyen, toisessa esiteltiin puistosta laadittu 

luonnossuunnitelma joka sisälsi leikkipaikan purkamisen. Luonnos ei sisältänyt 

puistoon leikkipaikan purkamisen jälkeen sijoitettavia uusia rakenteita, sillä niihin 

liittyen kerätään toiveita kyselyn viimeisessä osassa. 

 

2 Asukaskyselyn tulokset ja toiveiden huomioiminen 

suunnittelussa: 

Kyselyyn vastattiin yhteensä 33 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. Kaikki lyhentämättömät alkuperäiset vastaukset ovat nähtävissä tämän 

raportin lopussa. 

 

Kysymys 1. Mitä mieltä olet Tähtimöpuiston leikkipaikan yhdistämisestä 

Nurmilinnunpuiston leikkipaikkaan? 

Vastaajia 24kpl 

Leikkipaikkojen yhdistämistä kannatti 6 vastaajaa, Tähtimöpuiston leikkipaikan 

purkamista vastusti 17 vastaajaa ja 1 vastaaja ei osannut sanoa kantaansa.  
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Kysymys 2. Voit halutessasi avata edelliseen kysymykseen antamaasi vastausta 

tässä 

Vastaajia 12kpl 

Leikkipaikan purkamista vastustettiin koska sen sijaintia pidettiin keskeisempänä kuin 

Nurmilinnunpuiston leikkipaikkaa, ja käyttöastetta korkeana. Tähtimöpuiston 

läheisyydessä asui vastaajien mielestä myös enemmän lapsiperheitä. Tähtimöpuistoa 

pidettiin turvallisempana sijaintina leikkipaikalle sillä sinne on turvallisemmat 

kulkuyhteydet lapsille kulkea itsenäisesti. Nurmilinnunpuisto taas nähtiin 

syrjäisempänä alueena jonne lapsien on kuljettava aikuisten seurassa matkan 

pituuden vuoksi, ja koska reitillä on autoteitä. Yhden vastaajan mielestä leikkipaikan 

purkamisen jälkeen rakennettava oleskelualue myös lisäisi lieveilmiöitä puistossa. 

Yhden vastaajan mielestä leikkipaikkojen keskittäminen on hyvä asia, sillä leikkipaikan 

käytöstä aiheutuu äänihaittaa läheisien kiinteistöjen asukkaille.  

Yksi vastaaja toivoi selitystä Tähtimöpuiston purkamiselle ja 

Nurmilinnunperusparantamiselle. Molemmat hankkeet pohjautuvat   Espoon 

leikkipaikkaohjelmaan vuosille 2016-2026, jossa on kerrottu Espoon 

leikkipaikkaverkostoon kohdistuvista muutoksista ja niiden syistä.  

 

Kysymys 3. Mitä mieltä olet purkusuunnitelmasta? Voit liu'uttaa painiketta 

haluamaasi suuntaan. 

Vastaajia 25kpl 

Vastauksen pystyi antamaan välillä 1-100, jossa 1=en pidä suunnitelmat, 100=pidän 

suunnitelmasta. Vastausten keskiarvo oli 27,08.  

 

Kysymys 4. Voit avata edelliseen kysymykseen antamaasi vastausta tässä 

Vastaajia 18kpl 

Purkusuunnitelmasta ei pidetty pääasiassa koska leikkipaikka esitettiin purettaviksi. 

Huonokuntoiset kalusteet ja muut rakenteet toivottiin uusittavan. Leikkipaikan 

purkamisesta seuraavaa mahdollista lieveilmiöiden lisääntymisestä oltiin myös hyvin 

huolestuneita. Uusia oleskelukalusteita ei myöskään toivottu tästä syystä. Yksi 

vastaaja piti oleskelualuetta turhana sillä asuintaloilla on jo yhteisiä piha-alueita. Yksi 

vastaaja toivoi puistoon lisää puita. Yksi vastaaja oli tyytyväinen vanhojen ja 

huonokuntoisten rakenteiden purkamiseen. 
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Yksi vastaaja toivoi Tähtimöpuiston leikkipaikan säilyttämistä ja oleskelualueen 

perustamista vastavuoroisesti Nurmilinnunpuistoon. 

Yksi vastaaja toivoi pergolan kunnostamista, uusia köynnöskasveja, roska-astioiden 

säilyttämistä. Yksi vastaaja toivoi istuinryhmän sijoittamista nykyiselle hiekka-alueelle. 

Yksi vastaaja toivoi puistoon kuntoiluvälineitä aikuisille.  

 

Kysymys 5. Millaisia oleskeluun liittyviä kalusteita haluaisit puistoon? Voit valita 

max. 3 vaihtoehtoa. 

Vastaajia 24kpl 

Toivotut kalusteet suosiojärjestyksessä olivat selkänojallinen puistopenkki (10 

vastaajaa), pihakeinu (8), pöytäryhmä (8), penkki puunympärille (6), yhden istuttava 

pyörivä tuoli (3), leveä divaani (2), aurinkotuoli (2) ja selkänojaton penkki (1). 

Seitsemän vastaajaa ei toivonut puistoon ollenkaan oleskelukalusteita.  

 

Kysymys 6. Mihin kohtaan puistoa haluaisit istuimia? 

Vastaajia 4kpl 

Oleskelukalusteita toivottiin hiekkalaatikon kohdalle ja nurmialueelle 

 

Kysymys 7. Onko sinulla jotain muita toiveita kalusteisiin liittyen? 

Vastaajia 11 kpl 

Vastauksissa toistuivat toiveet leikkipaikan säilyttämisen puolesta. Suurin osa 

vastaajista ei toivonut puistoon pelkkiä oleskelukalusteita häiriökäyttäytymisen 

lisääntymisen takia. Pergolan säilyttämistä ja kunnostamista toivoi yksi vastaajista. 

Yksi vastaaja toivoi että oleskelukalusteet eivät olisi valmistettu kestopuusta. Yksi 

vastaaja toivoi kalusteiden huolellista asentamista ilkivallan estämiseksi. 

 

.  
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Kysymys 8. Kuinka monta roska-astiaa haluaisit puistoon ja mihin kohtiin ne 

tulisi sijoittaa? 

Vastaajia 6kpl 

Roska-astioita toivottiin Tatarpolun läheisyyteen sekä nurmi- ja hiekkalaatikon alueelle. 

 

Kysymys 9. Onko sinulla joitain toiveita roska-astioiden suhteen? 

Vastaajia 10kpl 

Roska-astioita toivottiin puistoon. Niiden sijoittamista toivottiin kävelytien ja 

istuinryhmien läheisyyteen. Astioiden toivottiin myös olevan umpinaisia jotteivat linnut 

pääse kaivamaan roskia astioista. Toisaalta astioiden toivottiin olevan sellaisia johon 

roskat on helppo laittaa. Koiranjätösroska-astiaa toivoi yksi vastaaja. Yksi toivoi 

astioiden olevan kotimaassa valmistettuja. Astioiden tyhjentämistä toivottiin myös 

yhden vastaajan toimesta. Yhden vastaajan mielestä olevia roska-astioita ei tarvitse 

uusia. Yksi vastaaja toivoi roska-astioita olevan kolme kappaletta ja toisen mielestä 1-

3 kappaletta on sopiva määrä. 

 

Kysymys 10. Millaisia puita haluaisit puistoon? 

Vastaajia: 21kpl 

Toivotut puut suosiojärjestyksessä olivat kirsikkapuu (18), vaahtera (10), tammi (8), 

koristeomenapuu (5), pihlaja (4), jalava (4), mänty (2), kuusi (1). Kaksi vastaajaa ei 

toivo puistoon uusia puita. 

Kysymys 11. Mihin haluaisit puita sijoittaa? 

Puita toivottiin selkeästi eniten purettavan pergolan tilalle ja olevan pöytäryhmän 

ympärille. 

Kysymys 12. Onko sinulla vielä jotain muita toiveita kasvillisuuteen liittyen? 

Vastaajia 11kpl. 

Yksi vastaaja toivoi puistoon myös matalia havuja täydentämään istutuksia. 

Kirsikkapuista toivottiin puistoon sillä läheisillä kiinteistöillä kasvavia kirsikkapuita 

ollaan kaatamassa. 

Yksi vastaaja toivoi puistoon yrttipenkkiä.  
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Yksi vastaaja toivoi Tähtimötien talon edessä kasvavia mäntyjä poistettaviksi sillä niistä 

aiheutuu roskaa taloyhtiön katolle ja terasseille. Vastaaja myös toivoo puistoon 

asunnoista puistoon olevan näköyhteyden estäviä puita ja pensaita. 

Yksi vastaaja toivoi kasvien olevan myrkyttömiä alueen lapsien ja eläinten kannalta.  

Kaksi vastaajaa ei halua puistoon isoja puita varjostamaan alueen taloja ja roskamaan.  

Yksi vastaaja ei toivo puistoon tuijia joita on alueella jo valmiiksi. 

Yksi vastaaja toivoi syötäviä kasveja.  

Yksi toivoo ilmastonmuutoksen vuoksi havupuiden sijasta lehtipuita. Vastaaja toivoo 

myös marjoja tuottavia puita lintujen ja oravien ravinnoksi. 

Yksi vastaaja kertoi kasvillisuuden luovan viihtyisyyttä puistoon. 

 

Kysymys 13: Onko sinulla vielä jotain muita toiveita uusiin rakenteisiin liittyen? 

Vastaajia: 11kpl 

Vastauksissa toistuivat toiveet leikkipaikan säilyttämisestä, huoli lieveilmöiden 

lisääntymisestä leikkipaikan purkamisen jälkeen. Yksi vastaaja toivoi paljon puita. Yksi 

vastaaja toivoi ajoesteitä puistokäytäville estämään luvaton ajoneuvoliikenne. Yksi 

vastaaja toivoi ettei rakentamisessa käytetä kestopuuta. Yksi vastaaja toivoi 

kalusteiden olevan kotimaisia ja mahdollisimman ekologisia. 

 

Kysymys 14. Onko sinulla lopuksi vielä jotain kommentoitavaa tähän 

hankkeeseen, kyselyyn tai yleisesti Espoon leikkipaikkoihin liittyen? 

Vastaajia 16kpl 

Vastauksissa toistuivat toiveet leikkipaikan säilyttämisestä. Yksi vastaaja ei toivo 

alueelle oleskelualuetta lieveilmiöiden lisääntymisen takia.  

Yksi vastaaja toivoo Tähtimöpuiston leikkipaikan säilyttämistä ja oleskelualueen 

rakentamista Nurmilinnunpuistoon.  

Toiveita tuli myös Nurmilinnunpuiston leikkipaikan perusparantamiseen liittyen.  

Yksi vastaaja oli tyytyväinen leikkipaikan purkamiseen ja toivoi tilalle paljon uutta 

kasvillisuutta. Kasvillisuuden tulisi kuitenkin olla tarpeeksi matalaa jottei se varjostaisi 

liikaa puistoon rajautuvia asuntoja.  
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Yksi vastaaja kysyi syytä Nurmilinnunpuiston leikkipaikan perusparantamiseen. 

Tähtimöpuisto on vastaajan mielestä keskeisemmällä ja näkyvämmällä paikalla joka 

torjuu ilkivaltaa ja häiriökäyttäytymistä.  

Yksi vastaaja toivoi kestopuun käytön lopettamista puistorakentamisessa. 

Yksi vastaaja toivoi että puistoista tehtäisiin savuttomia. 
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3 Tulokset lyhentämättömänä: 

Kysymys 1. Mitä mieltä olet Tähtimöpuiston leikkipaikan yhdistämisestä 

Nurmilinnunpuiston leikkipaikkaan? 
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Kysymys 2. Voit halutessasi avata edelliseen kysymykseen antamaasi 

vastausta tässä. 

"Tähtimöpuiston sijainti on keskeisempi kuin Nurmilinnunpuistolla ja puisto on 

kovassa käytössä. Tähtimöpuiston sijainti talojen välissä mahdollistaa sen, että lapset 

voi at itse mennä puistoon jo hieman ennen kuin aikuinen tulee perässä. 

Nurmilinnunpuiston läheisyydessä ei asu yhtä paljon lapsia, ja sinne vanhemmat 

joutuvat aina saattamaan lapset, koska sinne meneminen edellyttää tien ylittämistä 

toisin kuin Tähtimöpuiston käyttö." 

"Tähtimöpuiston leikkipaikka on päivittäisessä, aktiivisessa käytössä alueen pienten 

ja isompienkin lasten toimesta. Puisto on turvallinen, koska sinne pääsee ilman 

autotien ylityksiä ja puisto on vilkkaan kävelytien ja talojen ympäröimä, eli lapset ovat 

koko ajan aikuisten silmien alla. Nurmilinnunpuisto on syrjemmässä." 

”Hyvä, että keskitetään yhteen paikkaan leikkipuisto. Tähtimötien leikkipuisto on 

aivan asutuksen keskellä ja on ikävä kuulla lasten kiroilua ja rumaa kielenkäyttöä 

takapiham terassilla istuessa.” 

"Tässä aloitteessa ei perustella sitä, miksi tähtimöpuiston leikkialue pitäisi purkaa 

edellytyksenä nurmilinnunpuiston parantamiselle? Miksei molempia puistoja voida 

kunnostaa säilyttäen tähtimöpuisto käyttökelposena ja tehden nurmilinnunpuistosta 

monipuolisempi? Tähtimöpuiston sijainti on keskeinen ja kiva että pientaloille on 

leikkialue. Nurmilinnunpuiston uusiminen tasokkaaksi eri ikäisille taas on oikein hyvä 

idea laajemmallakin alueella.." 

"Tähtimötien leikkipaikka on tärkeä alueen lapsille ja siinä on helppo aikuisten pitää 

lapsia silmällä" 

"Tähtimöpuisto korjattuna ja läpiajo estettynä palvelee alueen lapsiperheitä, joita 

rivitaloissa puiston ympärillä on paljon." 

"Nurmilinnunpuisto on ison tien toisella puolella kodistamme, emmekä voi päästää 

alle kouluikäisiä lapsia sinne itekseen. Tähtimöpuiston lähettyvillä asuu paljon 

perheitä joiden uskon kokevan samoin." 

"Tähtimötien leikkipaikan ympärillä asuu lukuisia lapsiperheitä, joiden lapsille 

leikkipaikalle on turvallinen kulku ilman tienylityksiä." 

"Tämä paikka on talojen välissä, hyvin valvotussa paikassa. On pysynyt tästä syystä 

suhteellisen hyvässä kunnossa, toisin kuin Nurmilinnun leikkipaikka jota toistuvasti 

sotketaan ja vandalisoidaan." 

"Pienille lapsille puolen kilometrin matka, jossa on autotie välissä lähempänä olevaan 

puistoon on pitkä ja vaarallinen matka." 
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"Oleskelupaikka kuulostaa kivalta, mutta nyt puistossa ainoan kalusteryhmän äärelle 

kokoontuu nuorisoporukoita jotka pitävät bileitä yömyöhään asti. Haluan että alue on 

lapsiperheille rauhallinen." 

"Tähtimöpuisto on alueen lapsiperheiden suosiossa joskin sen käyttö on hiipunut 

koska kunto rapistuu. Tähtimöpuiston pöytäryhmä on nyt jo nuorison suosiossa ja 

tupakansavu kantautuu pihoille, mikäli oleskelutiloja lisätään miten varmistetaan ettei 

siitä aiheudu asukkaille haittaa.  Leikkipuisto on osittain ehkäissyt väärinkäyttöä sekä 

ollut isossa suosiossa lapsiperheiden parissa." 

Kysymys 3. Mitä mieltä olet purkusuunnitelmasta? Voit liu'uttaa painiketta 

haluamaasi suuntaan. 
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Kysymys 4. Voit avata edelliseen kysymykseen antamaasi vastausta tässä. 

"Olisi kiva, että tällä alueella olisi 2 leikkipaikkaa. Tähtimöpuistossa ei juuri notku 

teinejä sotkemassa aluetta roskilla, tulitikkuleikeillä yms toisin kuin 

Nurmilinnunpuistossa. Pelkään, että jos leikkipaikat yhdistetään, teinit takaa ja roskaa 

sen ainoan puiston..." 

"Leikkipaikka tulisi säilyttää. Ympäristö kaipaa päivitystä, mutta toivon että alue 

säilyisi lasten leikkipuistona." 

"En halua, että paikasta tulee alkoholia nauttivien ihmisten hengailupaikka." 

”Suunnitelma ei ota huomioon lapsiperheiden tarpeita.” 

"Valitettavasti vaikuttaa siltä, että puiston ankeimmat elementit ollaan säilyttämässä 

ja puistosta saattaa muutosten myötä muodostua aikuisten ja nuorten 

juopottelupaikka, joita on jo mm. lähimetsässä ja puiston nykyisillä ”aikuisten istuma-

alueella”. Alue on pääosin rivitaloja ja isoilla pihoilla varustettuja kerrostaloja. 

Rivariasukkailla on oleskeluun jo omat pihat, niiden yhteiset oleskelualueet ovat 

tyhjillään. Kerrostalojenkaan yhteispihoilla ei oikein viihdytä. Leikkipuisto rauhoittaa 

aluetta mukavasti ja tuo myös perheitä luontevasti yhteen. Alueelle kannattaisi 

ehdottomasti jättää leikkipaikka lapsille jossain muodossa ja ihana, iso hiekkalaatikko 

säilyttää! Puita auringon suojaksi." 

"Kohde tulisi säilyttää lasten leikkipaikkana. Mikä on kohderyhmä ja tarve keitä uusi 

alue palvelisi? Riskinä että Lidlin kulmilla ja sen takana metsässä istuvat 

ryyppyporukat siirtyvät alueelle." 

”Hyvä, että vanhat ränsistyneet rakenteet puretaan.” 

"Miksi ei kunnostaa näitä leikkivälineitä tai jättää kalusteeksi puistoon ainakin osaa 

niistä? Pagoda joutanee toki pois ja vanhojen penkkien kunnostaminen on ehkä 

kallista, jos sitä ei voi joku kaupungin tonnikesätyöläinen tehdä." 

"Jos puistosta tehdään oleskelu paikka, se kerää nuorisoa ja juoppoja mitkä nyt ovat 

jääneet pois lasten leikkipaikan verukkeella. Sitä alueen ympärillä välittömässä 

läheisyydessä olevat lapsiperheet viimeisenä kaipaavat." 

"Tähtimötien leikkipaikka tulee säilyttää, aikuisten oleskelutilan voi tehdä mieluummin 

Nurmilinnuntielle" 

"Toivon todella lasten leikkipaikan jäävän. Alueen pienille lapsille turvallinen paikka, 

ilman kadunylityksiä. Pelkään pahoin, että oleskelupuistoon löytää alueen narkit ja 

juopot." 
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"Penkit ja istuskelualueet tuovat puistoon porukkaa, jotka meluavat, juopottelevat ja 

polttavat tupakkaa aivan toisten ikkunoiden alla, tätä on tapahtunut jo nyt. 

Naapurusto kuuntelee mieluummin leikkiviä pikkulapsia kuin älämöivää porukkaa. 

Suunnitellut nurmialueet lisäävät pallopelejä entisestään ja vahingot rivitalojen 

pihoissa lisääntyvät" 

"Suunnitelma pelkästä nurmualeesta on tylsä eikä sitä voi hyödyntää mitenkään. Alue 

ei kaipaa vnurmikkoa vaan virikkeellistä toimintaa lapsille. Eikö aluerakentamisen 

pitäisi palvella alueen asukkaita?" 

"Asumme puiston reunalla ja jo nyt se kerää iltaisin ja öisin juhlijoita." 

"Leikkipuisto tulisi säilyttää leikkipuistona. Perusteluna se, että alue kerää jo nyt 

ajoittain illanviettäjiä, jotka häiritsevät lähimpiä taloja. Jos alue muutetaan 

nurmialueeksi, se kerää entistä enemmän illanvietoporukoita ja häiritsevä meteli 

lisääntyy." 

"Ei pidä poistaa leikkivälineita. Leikkivälineet ja vanha pöytä kaipaavat maalia. Jos 

pergolassa on lahoja puita nehän voisi uusia. Voisi istuttaa enemmän 

köynnöskasveja pergolaan. Roska-astiat on ihan toimivia, miksi niitä pitäisi uusia? 

Jos tuonne yritetään houkutella nuorisoa tai aikuisempaa"" yleisöä hengailemaan 

poistamalla leikkivälineita niin aluehan muuttuu todella levottomaksi. Tuossa 

naapurustossa asuu paljon pienten lasten perheitä, ei ole millään tavalla 

tarkoituksenmukaista viedä leikkipaikkaa tai leikkivälineitä heiltä pois. Jos tuonne 

huokutellaan vanhempaa väkeä tai nuorisoa voi vaan kuvitella miten rauhattomaksi 

tuo alue tulee. Pienten lasten perheitä tuolla on pääasissa naapurustossa, nuoriso 

pystyy jo lähtemään kauemmas etsimään puistoa heingailuun kuin tuolta 

lapsiperheiden naapurustosta. Välillähän nuoriso on tuolla käynyt räjäyttämässä 

kotitekoisia pommeja, sehän tässä nyt varmaan lisääntyisi jos sinne lisää nuorisoa 

houkutellaan." 

"Oleskelualueet esim istuinryhmä tulisi sijoittaa nykyiselle hiekka-alueelle." 

"Mielestäni on hyvä että nurmialuetta lisätään ja rapistuneet rakenteet puretaan. 

Korostaisin kuitenkin että leikkipaikka tulee korvata uudella vastaavalla. 

Vaihtoehtoisesti siihen voisi yhdistää myös aikuisten kuntoilulaitteita jolloin lasten 

leikkiessä aikuiset voivat kuntoilla. Penkkejä ja muita oleskeluun puhtaasti 

tarkoitettuja kalusteita en lisäisi" 
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Kysymys 5. Millaisia oleskeluun liittyviä kalusteita haluaisit puistoon? Voit 

valita max. 3 vaihtoehtoa. 
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Kysymys 6. Mihin kohtaan puistoa haluaisit istuimia? 

 

 

Kysymys 7. Onko sinulla jotain muita toiveita kalusteisiin liittyen? 

"Betonijalat metrin syvyyteen tai kaikki lähtee ""nerojen"" mukaan." 

"Puistosta näyttää tulevan deekujen juopottelualue näillä suunnitelmilla. Mieluummin 

mahdollistetaan lasten leikit kuin alkoholistien leiripaikka..." 

”Puistoon tulisi jättää myös leikkivälineitä.” 

"Myös leikkivälineitä lapsille, että heilläkin on tutussa lähipuistossa edelleen 

tekemistä ja mahdollisuus tutustua lähitalojen lapsiin." 

"Puiston säilyttäminen leikkipaikkana on alueella tärkeää. Nykyinen pergola 

villiviineineen on ollut esteettisesti hieno, vaikkei siinä ole ollut toiminnallista 

ulottuvuutta. Tätä aihetta voisi edelleen kehittää ja luoda alueen tutulle ilmeelle siten 

siten jatkuvuutta." 

"En halua puistoon kalusteita. Asun puiston vieressä ja nykyine pöytäkalustus 

aiheuttaa sen, että bileitä pidetään lämpiminä iltoina ja yöunet on menetetty melun 

vuoksi. Jos kalusteita on pakko tuoda niin penkit ilman pöytiä on hyvä vaihtoehto." 

"Leikkikalusteita, jos ei ole perusteita niiden puuttumiseen. Alueella on ollut tähän asti 

tarvetta kahdelle leikkiousitolle ja olisi jatkossakin." 

"Jos puistosta katoaa lasten leikkipaikka en toivo alueelle mitään istumiseen 

soveltuvaa kalustetta. Edelleen, siinä alkaa hengata juopot ja remuavia nuoriso" 
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”Ei kestopuuta. Kotimaista tuotantoa.” 

"Ei oleskelukalusteita, alue muuttuu levottomaksi. Asukkailla on tuolla omilla 

pihoillaan oleskelukalusteita, ei tarvitse houkutella muita ulkopuolisia oleskelemaan 

hankkimalla kalusteilta." 

"mahdollisimman vähän kalusteita sillä niille nytkin kokoontuu nuorisoporukoita jotka 

meluavat yöllä" 

 

Kysymys 8. Kuinka monta roska-astiaa haluaisit puistoon ja mihin kohtiin ne 

tulisi sijoittaa? 

 

 

 

Kysymys 9. Onko sinulla joitain toiveita roska-astioiden suhteen? 

”Riittävästi. Mutta muistakaa myös tyhjentää ne!” 

”Alueella on runsaasti koiria, joten jäteastiat ihan kävelytien viereen ja lähelle 

istuinryhmiä.” 

"Ei muuta kuin ettei linnuille avonaisia astioita. Koirankakkaroskistakin (alueen 

vieressä) yhä tarvitaan." 

”Niitä pitää olla 1-3” 
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"Kävelytien yhteyteen, ei keskelle puistoa.  

”Niin niitä voi hyödyntää myös ohi kulkevat lenkkeilijät" 

”Kolme kpl” 

”Riittävästi ja sellaisia, että linnut eivät pääse roskiin käsiksi.” 

"Sellaisia, jonne linnut eivät pääse esim. hengitysmaskeja noukkimaan. Kotimaista 

tuotantoa." 

"Älkää uusiko niissä ei ole mitään  vikaa. Bommaukset ja töhryt voi toki käydä 

putsaamassa nykyisistä." 

”Sellaisia joihin saa roskat helposti” 

Kysymys 10. Millaisia puita haluaisit puistoon? 
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Kysymys 11. Mihin haluaisit puita sijoittaa? 

 

 

Kysymys 12. Onko sinulla vielä jotain muita toiveita kasvillisuuteen liittyen? 

"Läheisten rivitalojen kirsikkapuut ollaan kaatamassa ja osin jo kaadettu, koska ne on 

aikoinaan istutettu liian lähelle rakennuksia. Olisi ihanaa saada puistoon korvaava 

kirsikkapuupuisto, jotta keväinen väriloisto säilyisi!" 

”Täydentäviin koristeistutuksiin mahd. matalia havuja.” 

"Toivoisin, että Tähtimötien talon edestä poistetaan männyt, jotka likaavat taloyhtiön 

kattoa ja roskaavat terasseja poistetaan kokonaan. Puistoon tulee laittaa 

puita/pensaita, jotka estävät näköyhtyden Tähtimötien asuntoihin. Listassa ei ole 

mainittu puita/pensaita, jotka peittäisivät näkyvyyden." 

”Yrttipenkki.” 

"Jotain mikä ei ole myrkyllistä alueella olevan lapsi paljouden ja eläinten takia" 

"En kannata leikkipuiston muuttamista puistoalueeksi. Jos niin kuitenkin käy, en halua 

isoja puita puistoon; ne varjostavat alueen taloja ja roskaavat sekä katot että pihat. 

Nykyistenkin puitten juuret ulottuvat pihoihin osittain maata nostaen. Osa nykyisten 

puitten oksistosta ulottuu asukkaiden piha-alueelle" 

”Ei tuijia,liikaa jo alueella niitä muutenkin.” 

”Lapsille turvallisia kasveja, mahdollisesti syötäviäkin.” 
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"Kannattaa miettiä ilmastonlämpenemistä. Havupuut eivät ehkä tulevaisuudessa 

enää menesty etelässä. Olisi kiva saada puita, joista linnut ja oravat saavat 

syömistä." 

”Kasvillisuus luo viihtyisyyttä.En halua että ne tulevat varjostamaan korkeudeltaan 

aurinkoista pihaamme” 

 

Kysymys 13. Onko sinulla vielä jotain muita toiveita uusiin rakenteisiin liittyen? 

"Muistakaa  myös lasten viihtyminen ja mahdollisuus liikkumiseen ja leikkiin, ettei 

aktiivisesta leikkipuistosta tule tyhjäkäytöllä olevaa aikuisten örväyspaikkaa." 

”Vanhan toimintaidean kunnioittaminen!” 

"Toivon, että yhtään pöytäryhmää ei alueelle tuoda. Asukkaat kärsivät kesällä 

nuorison jo nykyisen pöytäryhmän luona pidetyistä kesäbileistä." 

”Puut ovat kivoja, niitä paljon.” 

"Älkää purkako leikkipaikkaa. Alueen perheille jotka kirjaimellisesti asuvat puiston 

ympärillä ja joiden takapihoilta näkee puistoon—> paras mahdollinen ja turvallisin 

leikkipaikka jonka välittömässä läheisyydessä ei autot aja" 

"Antakaa lasten puiston olla ja lisätkää oleskelualue jonnekin reunalle." 

"Läpiajoon estävät betoniporsaat puiston kövelyteille. Puistoon ja puistosta ajetaan 

aika kovalla vauhdilla tähtimötie 2 asukkaiden toimesta." 

"Ei kestopuuta. Kotimaista tuotantoa. Mahdollisimman ekologisia." 

”Leikkivälineet pidettävä” 

"Oleskelupaikkoja  ei lähelle nykyistä oleskeluryhmää sillä siinä aikaa viettävät 

porukat valvottavat öisin ja tupakan haju tulee pihaamme jossa lapsia" 

"Savuttomuus ja alkoholittumuus mikäli siitä tehdään oleskelutilaa. Nykyisellään 

puistossa on paljon häiriökäyttäytymistä yömyöhään jonka melu kantautuu 

lähitaloihin." 
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Kysymys 14. Onko sinulla lopuksi vielä jotain kommentoitavaa tähän 

hankkeeseen, kyselyyn tai yleisesti Espoon leikkipaikkoihin liittyen? 

"Valitettavasti tällä alueella on lisääntynyt sotkeminen. Olisi myös kiva, jos 

Tähtimöpuiston leikkipaikkaa ei poistettaisi!" 

"Ehdottamasti  ei ”oleskelualuetta”. Siitä tulee teinien / juoppojen oleskelupaikka, joka 

rajoittuu toisten ihmisten takapihoihin!!!!" 

"Junapuistoon leikkipaikkan maanpintaa tulee nostaa, leikkipaikka on käyttökelvoton 

kovilla sateilla kun vesi jää seisomaan. Sama keväällä jäiden sulaessa. Junapuiston 

leikkipaikalla ei ole lainkaan valaistusta ja erittäin pimeä loka-tammikuussa ellei ole 

lunta." 

"Nurmilinnunpuisto tulisi hankkeen myötä EHDOTTOMASTI aidata, jotta puisto pysyy 

lapsien käytössä eikä koiranulkoiluttajat käytä puistoa koiriensa vessana. Lisäksi 

kesäaikaan muu kuin lapsiperheet pysyisivät aidatun alueen ulkopuolella nauttimassa 

kesästä. Puistot ovat lapsia ja lapsiperheitä varten. Ei välinpitämättömiä koiran 

ulkoiluttajia tai ryypiskelevää nuorisoa varten. Hyvä esimerkki on Rastasniityntien 

puisto, joka pysyy siistinä ja mukavana paikka lasten kanssa. Ko puistossa ei ole 

ilkivaltaankaan ikinä törmätty." 

"Tuokaa  runsaasti puita ja penasaita tälle alueelle. Korkeudeltaan kuitenkin sellaisia, 

etteivät ne blokkaa auringon pääsyä terasseille. Hyvä, että purette leikkipaikan." 

"Leikkipaikkoja alueella ei tulisi vähentää." 

"Miksi nurmilinnuntien leikkipaikka uudistetaan? Siellä nuoriso rikkoo kaiken koska on 

niin syrjässä. Tässä ratamotiellä leikkipuisto on koko ajan naapuruston valvovan 

silmän alla ja siksi puistossa ei ole häiriökäyttäytymistä. Nurmilinnuntien puistoon ei 

voi pienempiä lapsia edes laskea, koska siellä mopo ikäiset kokoontuvat koulun 

jälkeen polttamaan tupakkaa ja ajamaan mopoilla" 

"Tähtimötien leikkipaikka tulee säilyttää, tehkää oleskelutila Nurmilinnuntielle, siellä 

on jo valmiiksi häiriöitä." 

"Urheilu- ja pallokentät ovat pelailua varten. Puistoalueita aikuisille on Leppävaarassa 

ihan tarpeeksi, tästä leikkipaikasta ei tarvitse sellaista tehdä" 

"Nurmilinnunleikkipuistoon lisää leikkivälineitä.Isosta liukumäestä kun otettiin silta 

pois niin se oli kaikkien mielestä huono idea." 

"Pidetään  parempaa huolta jo rakennetuista leikkipuistoista, jotta kaiken uusimiselta 

vältyttäisiin." 
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"Toivon , että leikkipaikka säilytettäisiin. Alue kaipaa kuitenkin uusimis-/ 

peruskunnostustöitä. Olen itse nuorempana leikkinyt kyseisellä leikkipaikalla ja 

pidimme sitä naapuruston kaveriporukan parhaimpana leikkipaikkana." 

"Toivoisin , että Espoon leikkipaikoissa lopetettaisiin kestopuun käyttö, kuten esim. 

Porissa jo vuosia sitten." 

"Pitäkää  leikkivälineet tai uusikaa. Ei oleskelukalusteita. Rivariasunnoissa ja 

pienkerrostaloissa on omat pihat jossa jo oleskellaan taloyhtiöiden sääntöjen mukaan 

ja vaalitaan hiljaisuutta ja rauhaa." 

"Kuka valvoo että hienosta tarkoituksesta rakentaa oleskelupaikka ei muutu 

alkoholistien ja nuorisojengien oleskelupaikaksi? Asunnoissa asuu lapsiperheitä joten 

alue tulee säilyttää turvallisena. Sen vuoksi lasten leikkipaikka tulisi säilyttää. Alueella 

on paljon myös kaupungin asuntoja joten uhka on todellinen." 

"Kaikkien puistojen tulisi  olla savuttomia. Kaikkien ikäryhmien huomioiminen sillä 

poikkeuksella, että oleskelu voi tapahtua muualla." 

 

 

 


