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” Karusellit ja 
kiipeilyjutut 

ovat parhaita.”

Palaute 5-vuotiaalta



Turun kaupungin Leikintekoa-
leikkipaikka ohjelma on laadittu 

vuosille 2015–2020. Tämä Leikintekoa- 
ohjelman päivitys käynnistyi keväällä 
2020. Ohjelman tavoitteena on määri-
tellä leikkipaikkaverkosto ja verkoston 

sisällöllisen kehittämisen tavoitteet 
seuraaville vuosille 2021–2026. 

Johdanto
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Ohjelma sisältää myös hallinnon ja kunnossa-
pidon keinot ja toimenpiteet, joilla varmistetaan 
turvallinen ja laadukas leikkiympäristö . Oh-
jelman verkostotarkasteluun otettiin mukaan 
leikkipuistojen lisäksi päiväkotien ja koulujen 
pihat, joiden leikkialueet ovat vapaassa käytös-
sä iltaisin ja viikonloppuisin . Ohjelma ei sisällä 
koulu- ja päiväkotipihojen sisällöllisen kehittä-
misen tavoitteita . Ohjelman tavoitteena on 
kohdentaa leikkipuistojen resurssit tehokkaasti 
oikeisiin kohteisiin ja toimenpiteisiin . 

Turussa on 152 puistoleikkipaikkaa ja leik-
kipuistoverkostoa täydentävät 107 koulu- ja 
päiväkotipihaa, joiden ilta- ja viikonloppukäyttö 
on mahdollista . Leikkipaikoilla on suuri mer-
kitys lasten kasvua tukevina elämyksellisinä 
arkiympäristöinä . Leikkialueet parantavat viher-
alueiden viihtyisyyttä ja kuntalaisten virkistys-
mahdollisuuksia . Leikkipaikkojen tulee tarjota 
turvallisia ja virikkeellisiä leikkimahdollisuuksia 
kaikenikäisille käyttäjille . Leikkipaikkaohjelman 
tavoitteena on aikaansaada mahdollisimman 
tasapuolisesti palveleva laadukas leikkipaikka-
verkosto . 

Turun kaupunkiympäristötoimiala vastaa 
puistoleikkipaikkojen hallinnoinnista, suunnit-
telusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta . 
Tilapalvelujen vastuulla ovat koulu- ja päiväkoti-
pihojen leikkialueet . Leikkipuistoverkosto on 
suurimpia viheraluerakentamisen investointeja . 
Leikkipuistot vaativat huolellista hallinnointia 
ja jatkuvaa kunnossapitoa . Nykyisen leikki-
paikkaverkoston laadukas kunnossapito ja 
tasapuolisten palveluiden turvaaminen myös 
tulevaisuudessa edellyttää leikkipaikkoihin 
kohdistuvien toimenpiteiden ja peruskorjausten 
sisällön ja aikataulutuksen harkittua suunnit-
telua . Leikintekoa-leikkipaikkaohjelma ohjaa 
leikkipaikkojen resurssien kohdentamista .

Ohjelman laadinnan tavoitteena on myös 
tarttua uusiin mahdollisuuksiin ja laajentaa 
leikkipuistokäsitystä tuottamaan entistä moni-
puolisempaa, laadukkaampaa ja paremmin 
kohdennettua palvelua lapsille, perheille, var-
haiskasvatukselle ja kaikille turkulaisille . Leikki-
puistojen perustoimintojen lisäksi tavoitteena 
on lisätä hyvinvointia, liikkumista ja yhteisölli-
syyt tä . Oikein toteutettuna leikkipuisto voi 

tukea myös ikääntyneiden hyvinvointia . Viisi-
vuotias Viljo kuvaa tulevaisuuden leikkipaikkaa, 
jossa on teleportteja ja tuulivoimalla toimiva ka-
ruselli . Viljolla on vahva ja  ennakkoluuloton  ote 
tulevaisuuteen . Ohjelmaa on laadittu yhteis-
työssä eri toimialojen asiantuntijoiden kanssa 
ottamalla mallia ja esikuvaa Viljon avoimesta ja 
ennakkoluulottomasta otteesta . Kaupunkiym-
päristötoimialan moniammatillisen työryhmän 
lisäksi ohjelman laadintaan ovat osallistuneet 
varhaiskasvatuksen ja liikuntapalveluiden 
asian tuntijat .

” Leikkipaikalla 
pitäisi olla 

teleporttteja ja 
erilaisia pelejä. 
Karuselli voisi toimia 
tuulivoimalla.”

Viljo, 5 vuotta
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Turun kaupunki haluaa olla lapsiystävällinen 
kaupunki, ja toteuttaa Suomen UNICEFin 
Lapsiystävällinen kunta -toimintamallia . Turku 
on valinnut erityisiksi painopisteikseen lapsen 
oikeuksien ja lasten osallisuuden tunnetuksi 
tekemisen ja edistämisen . Lapsiystävällisessä 
kunnassa lapsia kohdellaan tasa-arvoisesti 
kunnan asukkaina . Heidät otetaan mukaan 
palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehit-
tämiseen . Jokaiselle lapselle turvataan yhden-
vertaiset mahdollisuudet osallistua . Kunnan 
päätöksenteossa hyödynnetään lasten ja nuor-
ten tietämystä omasta arjestaan ja arvioidaan 
päätösten lapsivaikutuksia . Lapsen oikeus 
riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavarois-
ta näkyy kunnan talousarviossa . Sekä lapsille 
että aikuisille tiedotetaan lapsen oikeuksista . 
Lapsia ja nuoria rohkaistaan toimimaan kan-
salaisyhteiskunnassa ja he kokevat olevansa 
lähiyhteisönsä arvokkaita jäseniä . Leikintekoa- 
leikkipuisto-ohjelma toteuttaa lapsiystävällisen 
kunnan toimintamallia . 

turku fi/turku-lapsiystavallinen-kunta

Leikkipaikkojen käyttäjät ovat avainasemassa 
ja parhaita asiantuntijoita määrittelemään tarpeita 
leikkipuistojen ja leikkipuistoverkoston kehittämi-
selle . Ohjelman laadintaan haluttiin lähtökohdaksi 
asukkaiden ja lasten tarpeet ja toiveet . Korona- 
pandemian vuoksi osallisuus jouduttiin järjestä-
mään kokonaan internetissä . Leikkipuisto-ohjel-
maa varten tehtiin asukaskysely internetpohjaiseen 
Kerro Kantasi -kyselyalustaan . Kerro Kantasi 
-kyse  lyä teemoitettiin verkosto-, toimivuus-, 
turvallisuus- ja luontoteemoilla . Kerro Kantasi 
-kyselyalusta mahdollistaa kommentoimisen myös 
muiden esittämiin ideoihin . Lisäksi kysyttiin esteet-
tömyysnäkökulmia . Kerro Kantasi -kyselyyn saatiin 
yhteensä 190 vastausta . Lisäksi ohjelman laadin-
nan pohjaksi on analysoitu vuosien 2015–2020 
leikkipaikkoja koskevat asukaspalautteet, joita on 
1430 kpl (vikailmoitustyyppiset palautteet oli rajattu 
aineistosta pois) . Varhaiskasvatuksen asiantunti-
joille tehtiin oma kysely . Kyselyiden vastauksissa 
ja palautteissa toistuu samoja teemoja, kuten 
esimerkiksi kaiken ikäisten huomioiminen leikki-
paikoilla, liikunnallisuuden lisääminen, teemaleik-
kipaikat ja parempi tiedottaminen muutoksista 
leikkipaikoilla . Tärkeä toive varjopaikoista ja tietyis-
tä välineistä, kuten pesäkeinut ja maatrampoliinit 
toistuvat useissa vastauksissa . Asukkailta saatu 
tieto on tämän ohjelman laadinnan lähtökohta .

Leikintekoa-
työryhmä

Varhaiskasvatus
• Virpi Karinluoma

Tilapalvelut
• Soile Viiri

Liikuntapalvelut
• Minna Inkinen
• Jenni Syrjämäki
• Minna Lainio-Peltola
• Anna-Kaisa Montonen

Konsernihallinto
• Anri Niskala

Kaupunkiympäristötoimiala 

Kaavoitus
• Tuuli Vesanto
• Päivi Siponen

Toteutussuunnittelu
• Hillevi Ahlroth
• Johanna Salmela

Kunnossapito
• Mari Helin
• Anna-Kaisa Kaukola
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Muiden kaupunkien leikkipaikkamäärät

Leikkipuistojen määrä vaihtelee eri 
kaupungeissa. Leikkipuistojen tarpeeseen 
vaikuttaa kaupunki rakenteen tiiveys ja 
kaupungin asuinaluesuunnittelun linjaukset 
sekä leikkipuistojen sijoittelun historia. Kaupunki Asukkaita 

27.11.2020
Puistoleikki-
paikkoja

Asukkaita/
leikkipaikka

Alle 15-v. 
lapsia

Lapsia/  
leikkipaikka

Helsinki 653 835 310 2 109 93 498 302
Espoo 289 731 185 1 566 54 759 296
Tampere 238 140 219 1 087 32 149 146
Vantaa 233 775 150 1 559 40 443 269
Oulu 205 489 159 1 292 36 783 231
Turku 192 962 152 1 286 24 506 163
Jyväskylä 142 400 107 1 330 21 787 203
Kuopio 119 282 92 1 297 17 534 190

Lähde 
www.stat.fi/tup/alue/kuntienavainluvut.html 
haettu 27.11.2020. Leikkipaikkamäärät 
– kysely kaupungeille 11/2020

Oheisessa taulukossa on kuvattu leikkipaikkojen määrää suhteessa asukas-
lukuun ja alle 15-vuotiaiden lasten määrään . Turun leikki puistomäärä on 
samassa mittasuhteessa muiden vastaavien kaupunkien kanssa .

” Leikkipaikkoja löytyy 
Turusta varsin hyvin. 

Isompia puistoja joihin erik
seen lähdetään jopa kauem
paa on myös hyvin. Yksi asia 
mikä puuttuu, on leikkipaikka 
ihan ydinkeskustasta.”

palaute kaupunkilaiselta
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Turun 
leikkipuisto- 

ohjelman 
palvelulupaukset 

Ohjelman laadinnassa asukkaiden toiveissa ja työryhmän 
 kes kus  teluissa esiin nousi tärkeäksi koettuja kehittämistavoitteita, 
joista muodostuu ohjelman keskeiset palvelulupaukset. Palvelu-
lupausten kehittämistavoitteet on kirjattu tähän ohjelmaan.

1
4

2
5

3
6

Lapset ovat 
leikkipaikkojen 
parhaita asian-
tuntijoita – käytetään 
tätä asiantuntijuutta.

Leikkipuistot 
toimivat viihtyisinä 
ympäristöinä ja 
kaikenikäisten koh-
taamispaikkoina.

Varmistetaan 
hyväkuntoinen ja 
toimiva leikkipuisto-
verkosto riittävillä 
resursseilla.

Leikkipaikalla 
tapahtuvista 
muutoksista 
tiedotetaan  
 aktiivisesti.

Teemaleikkipuis-
toissa viihdytään 
ja ne houkutte levat 
leikkipuisto-
retkeilyyn.

Leikkipuistot 
ovat liikunnallisia 
ja ne kehittävät 
kaikenikäisten 
toimintakykyä.
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Mitä tarkoittaa 
”palvelua kaikenikäisille”?

Nuoret viihtyvät leikkipuistoissa ilta-aikaan ta-
paamassa toisiaan, kenties keinumassa tai jopa 
kiipeilemässä . Lasten vanhemmille pyritään 
järjestämään leikkipuistoliikuntamahdollisuuksia 

Leikkipuisto voi parhaimmillaan koota alueen 
asukkaat yhteen . Kaikenikäisille lapsille koh-
distetut leikkivälineet ja puiston elementit pal-
velevat lapsia taaperosta kouluikään  saakka . 

ja mukavia istuskelupaikkoja . Ikäihmisille leikki-
puisto tai sen välitön läheisyys on ympäristö, 
jossa voi harjoittaa omaa toimintakykyään, seu-
rata lasten leikkejä tai osallistua tekemiseen .
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Puisto-
leikkipaikkojen 

 nykytila ja 
 kehittämis   -
tavoitteet
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Leikkipaikat ovat turvallisia käyttäjille

Turun leikkipuistot ovat turvallisia ja turvallisuuteen 
on panostettu erityisesti. Leikkipuistojen toimivuutta 
ja viihtyisyyttä parannetaan jatkuvasti leikkipuisto-
investoinneilla ja pienillä kunnossapitokorjauksilla.  

 Kaupunki vastaa leikkipaikkojen turvallisuudes-
ta ja toimivuudesta . Leikkipaikkojen turvallisuus 
on leikkipaikkojen kehittämisen tärkein tavoite . 
Turvallisuutta arvioidaan jatkuvasti ja havaittui-
hin turvallisuuspuutteisiin reagoidaan välittö-
mästi . Turvallisuudesta huolehtiminen on myös 
jatkuvaa riskinarviointia . Leikkipaikkojen tulee 
tarjota lapsille myös monipuolisia ja liikunnalli-
sia haasteita . 

Leikkipaikkojen tietoja pidetään ajantasaisina 
viheraluerekisterissä . Viheraluerekisteri sisältää 
kaikki leikkipaikkavarusteet ja niille tehtyjen 
tarkastusten tiedot .

Puistoleikkipaikkojen turvallisuudesta vastaa 
toiminnanharjoittaja eli Turun kaupungin kau-
punkiympäristötoimiala . Kuluttajaturvallisuus-

laki 5 § toteaa toiminnanharjoittajan huolelli-
suusvelvoitteesta, että ”Toiminnanharjoittajan 
on olosuhteiden vaatiman huolellisuuden ja 
ammattitaidon edellyttämällä tavalla varmistau-
duttava siitä, että kulutustavarasta tai kulut-
tajapalvelusta ei aiheudu vaaraa kenenkään 
terveydelle tai omaisuudelle . Toiminnanharjoit-
tajalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot kulu-
tustavarasta ja kuluttajapalvelusta, ja hänen 
on arvioitava niihin liittyvät riskit .” Osaaminen 
on varmistettu oman henkilöstön jatkuvalla 
koulutuksella sekä vaatimalla urakoitsijoilta ja 
tarkastajilta riittävä koulutustaso leikkipaikkojen 
turvallisuuteen liittyen, sekä osaamisen osoitta-
minen referensseillä . 

Leikkipaikoilla tapahtuneista pienistäkin have-
reista ja tapaturmista pidetään onnettomuus-

kirjanpitoa . Onnettomuuskirjanpitoa hyödynne-
tään tunnistamalla leikkipaikkojen vaaratekijöitä 
ja poistamalla niitä . 

Leikkipaikkojen vastuut on määritelty yksityis-
kohtaisesti Turun kaupungin puistoleikkipaikko-
jen turvallisuusasiakirjassa .

” Muntionpuiston 
 uudessa kiipeilyteli

neessä on hienosti huo   mi oitu 
turvallisuus: Kiipeily verkko 
alkaa sen verran korkealta, 
etteivät pienimmät pääse 
siihen kiipeämään.”

palaute kaupunkilaiselta
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Leikkipaikkojen turvallisuustarkastuksia tehdään 
jatkuvasti kaikille leikkipaikoille . Rutiinin omainen 
silmämääräinen tarkastus leikkipaikoille tehdään 
vähintään viikoittain . Mikäli alueella on esimer-
kiksi ilkivaltaa, silmämääräisiä tarkastuksia 
tehdään useammin . Toiminnallinen tarkastus 
tehdään kolme kertaa vuodessa, jolloin tar-
kastetaan leikkivälineiden ja alueen turvallisuus 
ja dokumentoidaan tarkastus . Toiminnallisen 
tarkastuksen suorittaa alueen kunnossapito-
urakoitsijan leikkipaikkatarkastaja . Vuositarkas-
tukset tehdään vuosittain toukokuussa . 
Vuositarkastus on toiminnallista tarkastusta 
laajempi ja siinä tarkastetaan mm . leikkivälinei-
den perustusten kunto . Vuositarkastukset on 
kilpailutettu erikseen . Myös vuositarkastukset 
dokumentoidaan . Asennuksia, korjauksia ja 
huoltotöitä tekevä henkilöstö on koulutettua ja 
pätevää . Kaikista tarkastuksista tehdään raportti 
ja  kunnossapidon korjaussuunnitelma .

Tarkastukset 

Leikkipaikkojen turvallisuutta määrittää SFS-EN 1176-1-1176-7- sekä 1177-  
standardit ja ohjeistot, sekä kuluttajaturvallisuuslaki. Leikkipaikkojen turvallisuutta 
seurataan jatkuvasti. Leikkivälineiden, turva-alustojen ja leikkipaikkojen muiden 
varusteiden tulee olla käyttäjilleen turvallisia, käyttökuntoisia ja siistejä. 

Turvallisuus-
asiakirja

Turun kaupungin leikkipaikoille on 
laadittu kuluttajaturvallisuuslain 
mukainen turvallisuusasiakirja . 
Turvallisuusasiakirjassa on mää-
ritelty leikkipaikkojen hallintaan 
liittyvät tehtävät ja vastuuhenkilöt . 
Turvallisuusasiakirjassa on pyritty 
ennakoimaan kunkin leikkipaikan 
mahdollisia vaaratekijöitä, kuten 
liikenne ja ympäristötekijät . Tur-
vallisuusasiakirja pidetään ajan-
tasaisena ja sen ajantasaisuus 
tarkastellaan vuosittain leikki-
puistoista vastaavien henkilöiden 
toimesta .

Uusille leikkipaikoille ja uusille asennetuille 
välineille tehdään aina urakoitsijan toimesta 
tarkastus, jossa todetaan, että väline on oikein 
asennettu ja täyttää turvallisuus määräykset . 
Leikkivälineet voidaan ottaa asiakkaiden 
käyttöön vasta tarkastuksen jälkeen . Uudelle 
ja peruskorjatulle leikkipaikalle tehdään lisäksi 
laajempi käyttöönottotarkastus, jossa arvioi-
daan välineiden turvallisuuden lisäksi ympäristö 
ja muut rakenteet . Mikäli tarkastuksissa ilme-
nee puutteita, niiden riskit arvioidaan ja turval-
lisuuspuutteet korjataan . Synteettiset valetut 
turva-alustat tarkastetaan HIC-testauksella . 
HIC-testauksella testataan alustan kimmoi-
suus . HIC-testauksia tehdään kerran vuodessa 
uusille alustoille ja erikseen valikoiduille van-
hemmille synteettisille alustoille, joiden jousta-
vuus tulee tarkastaa .

11  |  Puistoleikkipaikkojen nykytila ja kehittämistavoitteet 



Leikkipuistot ja 
varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen puisto-
toimin nan leikkipaikkojen osalta 
tehdään jatkuvaa yhteistyötä 
Kaupunkiympäristötoimi alan ja 
Varhaiskasvatuksen asiantunti-
joiden kanssa. 

Yhdessä linjatut tavoitteet leikkipuiston 
toimivuudelle ja sisällölle ovat tuotta-
neet hyvää leikki ympäristöä leikkipuis-
totoiminnan tarpeisiin . 

Perhepäivähoitajat, iltapäiväkerhot, 
kaupungin päiväkodit ja yksityiset päi-
väkodit käyttävät leikkipuistoja aktiivi-
sesti . Luodaan yhteistyölle toimintamal-
li, jossa Kaupunkiympäristötoimiala saa 
tiedon varhaiskasvatuksen käyttämistä 
leikkipuistoista . Tavoitteena on hyvä ja 
toimiva leikkipuisto kaikille käyttäjille ja 
varmistaa riittävä kunnossapidon taso 
intensiivisesti käytetyille leikkipaikoille . 
Varhaiskasvatuksen ja yksityisten päi-
väkotien leikkipuistojen käytön mitoit-
taminen tulee tehdä yhteisesti . Tavoit-
teena on saada käyttäjiä tasaisesti 
mahdollisimman moniin puistoihin . 

” Leikkipuistot ovat 
hyvä lisä perhe

päivähoidon toimintaan. 
Puistoihin kävellessä tulee 
harjoiteltua liikennesääntö
jä ja kadulla liikkumista.”

palaute kaupunkilaiselta
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teet ovat tällä hetkellä suurelta osin vikailmoi-
tuksia . Tehostetun viestinnän avulla pyritään 
kannustamaan asiakkaita antamaan enemmän 
palautetta alueiden viihtyisyydestä ja toimivuu-
desta sekä antamaan kehittämispalautetta . 
Uusien keskeisimpien leikkipaikkojen suunnit-
telussa virallisten kuulemisten lisäksi osalliste-
taan lähialueiden päiväkoteja, kouluja ja muita 
mahdollisia tahoja .

Leikkipaikkojen suunnittelun ja peruskorjauk-
sen osalta kokeillaan erilaisia osallisuuden 
malleja ja tapoja riippuen leikkipuistohankkeen 
suuruudesta . Samalla kerätään tietoa siitä, mi-
ten osallisuus kussakin hankkeessa on koettu 
ja haetaan tehokasta ja hyvää osallisuusmallia . 
Osallisuusyhteistyötä tehdään yhteistyössä päi-
väkotien ja koulujen kanssa . Ohjelmakauden 
aikana luodaan selkeä toimintamalli leikkipuis-
tojen osallisuudelle .

Leikkipuistojen jatkuva kehittäminen ja vuorovaikutus 

Leikkipaikkaverkosto rakennetaan ja yllä pidetään mahdollisimman hyvin 
asiakkaita palvelevana. Asukkaat ja leikkipuistojen käyttäjät ovat toimi-
vuuden ja viihtyisyyden parhaita asiantuntijoita. Leikkipuistojen  käyt tä  j iltä 
saadaan myös arvokasta tietoa käytännön turvallisuusasioista.

” Ehdottomasti 
puistos sa on 

parasta, kun on 
kaikenikäisille jotain. On 
kiva, kun puiston lähellä 
on myös luontoa.”

palaute kaupunkilaiselta

Asiakkailta kerätään jatkuvaa palautetta Turun 
kaupungin palautejärjestelmän kautta turku .fi/
palaute . Palautejärjestelmään tulee palautetta 
mm . leikkipaikkojen pienistä puutteista, rikki-
näisistä välineistä sekä leikkialueiden toimi-
vuudesta . Palautteen avulla pienet korjaustyöt 
saadaan toteutettua nopeallakin aikataululla ja 
enemmän resursseja sitovat kehitysehdotukset 
voidaan huomioida investointiohjelmissa .

Leikkipaikkojen kehittämisen jatkuva osallisuus 
perustuu leikkipaikkapalautteisiin sekä jousta-
vaan ja nopeaan reagoimiseen . Leikkipaikka-
ohjelmalla luodaan raamit leikkipaikkojen kehit-
tämiselle . Tavoitteena on leikkipaikkaverkoston 
tasavertainen kehittäminen . 

Palautepalvelu on avoin sovellus, jossa on 
mahdollista tarkastella myös muiden antamia 
palautteita . Palautepalvelun leikkipaikkapalaut-
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Leikkipuistoviestintä

Turun leikkipuistoja kunnostetaan ja monipuolistetaan 
jatkuvasti. Tieto uudesta leikkipaikasta tai teema leikki-
puistosta jää helposti asuin alueella huomaamatta. 

Lisäksi vapaa-aikatoimialalla suunnitellaan 
yhteistyössä sivistystoimialan kanssa alueel-
lisia luontoliikuntakarttoja, jotka kannustavat 
perheitä tutustumaan läheltä löytyviin luon-
toalueisiin . Kartat kuvitetaan lasta houkut-
televiksi, ja näistä tehdään toiminnallisia ja 
eläviä luonnosta löytyvien lapsia ja aikuisia 
aktivoivien tehtävien avulla . Suunnittelu on 
lähtenyt käyntiin syksyllä 2020, ja ensim-
mäisten karttojen on tarkoitus valmistua 
kesällä 2021 . Nämä toiminnalliset luonto-
liikuntakartat voivat olla yhtenä pisteenä 
isomman mittakaavan alueellisissa palvelu-
kartoissa .

Leikkipuiston korjaus- ja muutostöistä tie-
dotetaan ennen työtä ja työn aikana leikki-
puiston aitaan kiinnitettävällä työmaataulul-
la, jossa kerrotaan mitä tullaan tekemään ja 
työn kesto .

Viestintää lisätään järjestämällä mm . ava-
jaistapahtumia aina, kun leikkipuisto tai 
leikkipuiston peruskorjaus valmistuu, laati-
malla mediatiedotteita sekä internetsivujen 
avulla . Perustetaan Instagramiin tili #Turun-
leikkipuistot, jossa voidaan myös tiedottaa 
leikkipuistoissa tapahtuvista parannuksista 
ja muutoksista .

Tehdään alueellisia palvelukarttoja, joissa 
esitetään alueen viher- ja liikunta-alueiden 
palveluja, kuten leikki- jaliikuntapaikko-
ja, luontopolkuja ja -kohteita sekä alueen 
saavu tettavuutta mm . kevyenliikenteen-
väylin ja bussipysäkein . Tehdään verkossa 
selailtava, hyvin saavutettava pilottikartta 
valitulle alueelle . Hanke käynnistetään vuo-
den 2021 aikana . 

” Toivoisin erityisesti 
kiipeilytelineitä koulu

ikäisille lapsille. Ja olisi kiva 
jos jostain löytyisi tietoja 
leikkipaikoista, että tietäisi 
minne lähteä retkelle isom
man kiipeilypaikan perään.”

palaute kaupunkilaiselta
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Leikkipuiston elinkaari

Leikkipaikan elinkaaren pituus vaihtelee 
huomattavasti. Elinkaaren pituuteen vaikuttavat 
käytettyjen leikkivälineiden ja muiden materiaalien 
kestävyys ja leikkipaikan käytön intensiivisyys. 

Turvahiekka kuluttaa leikkivälineiden kiipeiltäviä osia . Elinkaaren 
aikana leikkivälineisiin tehdään erilaisia korjauksia ja leikkiväli-
neiden kuluvia osia uusitaan . Mitä pidemmäksi leikkipuistojen 
elinkaari muodostuu, sitä enemmän rahaa joudutaan käyttä-
mään leikkivälineiden huoltoon ja korjaamiseen . Lisäksi varus-
teet, kivituhka- alueet ja turva-alustat kaipaavat säännöllistä 
huoltoa . Leikkipuiston kasvillisuus on usein erityisen kulutus-
rasituksen kohteena ja vaatii jatkuvaa intensiivistä ylläpitoa .

Nykyisen investointiohjelman puitteissa 
 peruskorjataan keskimäärin viisi leikkipaik-
kaa vuodessa, jolloin peruskorjausväli on 
noin 30 vuotta . Leikkivälinevaihtoja tehdään 
tarpeen mukaan joko vaihtamalla yksittäisiä 
huonokuntoisia välineitä tai koko leikkipai-
kan välineet . Leikkivälineiden vaihdot ovat 
merkittävä osuus leikkipaikkojen kunnossa-
pitoa ja omaisuuden hallintaa .

” Toivoisin hiekka laati 
kon lähelle sellaisen 

kaivinkoneen, jota voi kah
voista ohjata. Ja sellainen 
leikkikeittiö kuin Seikkailu
puistossa. Kivaa omassa 
puistossa on autorata.”

palaute 4-vuotiaalta
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Leikkivälineiden takuuajat
Leikkipuistojen leikkivälineet eivät kestä ikuisesti. 

Suomessa käytetyimpien leikkivälinevalmistajan takuuajat 
leikkivälineiden osille vaihtelevat yhdestä vuodesta elinikäiseen . 
Yleisimpiä takuuaikoja leikkivälineiden eri osille, riippuen niiden 
valmistusmateriaaleista, ovat 2 vuotta, 5 vuotta ja 10  vuotta . 
Puuosille valmistajat antavat yleensä 10 vuoden takuun . 
 Pisimmät takuuajat ovat teräsosilla sekä korkeapainelami-
naatti- (HBL) ja suurtiheyspolyeteeni- (HDPE) paneeleilla .

Käytännössä leikkiväline on välineen materiaaleista ja käytön 
intensiivisyydestä riippuen vaihtokunnossa 10–15 vuoden 
 kuluttua asentamisesta . 

Välinevaihdot
Leikkipuistovälineitä vaihdetaan jatkuvasti. 

Rikkoontuneiden ja korjauskelvottomien välinei-
den tilalle vaihdetaan uudet välineet . Leikkipuis-
tojen välineiden, turva-alustojen ja aitojen ym . 
kestävyyttä, toimivuutta ja kunnossapidettävyyttä 
seurataan ja pyritään löytämään pitkäikäisiä sekä 
helposti kunnossapidettäviä ratkaisuja . 

” Eri teemojen 
mukaiset 

leikkipuistot olisivat 
mukavia ja toisivat 
vaihtelua ulkoiluun.”

palaute kaupunkilaiselta
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Leikkipuisto-
verkosto 
 Turussa
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Nykytila-verkoston 
kattavuus

Turussa on 152 eritasoista leikkipuistoa 
ja 107 päiväkoti- ja koulupihaa. 

Leikkipuisto verkosto kattaa koko kaupunki-
alueen . Har vaanasutuilla alueilla leikkipuistoon 
voi joutua kulkemaan pidemmän matkan . Leik-
kipuistoverkostossa ei havaittu tarpeita leikki-
puistojen poistamiseen tai lisäämiseen, paitsi 
keskusta-alueen osalta havaittiin tarve leikki-
paikkojen lisäämiselle . Uusille asuinalueille ra-
kennetaan leikkipuistoja kaava-alueiden mui-
den viheralueiden rakentamisen yhteydessä .

Paikkatietoanalyysin avulla voidaan tarkastella 
leikkipaikkojen sijoittumista suhteessa asuin-
rakentamiseen ja lapsimääriin eri kaupungin-
osissa . Tarkasteluissa voidaan todeta verkos-
ton hyvä kattavuus . Tarkasteluun on otettu 
mukaan myös liikuntapaikat, joiden sijainti lä-
hellä leikkialueita koettiin tärkeäksi . Kaupunki-
suunnittelussa tulee huomioida keskeisimpien 
leikkipaikkojen ja liikuntapaikkojen sijoittaminen 
samoihin puistoihin . Lisäksi karttatarkasteluun 
on yhdistetty koirapuistot, jotka ovat osa per-
heille kohdistettua palvelua .
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Leikkipaikkojen 
sijainti lasten 

tiheysjakaumaan 
nähden

TURKU – ETELÄ

Paikkatietoanalyysissa on 
esitetty 0–15-vuotiaiden lasten 
sijoittuminen kaupunkialueelle . 
Leikkipuistojen sijainti vastaa 
hyvin lasten määrää alueella .
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Leikkipaikkojen 
sijainti lasten 

tiheysjakaumaan 
nähden

TURKU – POHJOINEN
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Paikkatietoanalyysissä asuin-
alueet on kuvattu vaalean rus-
kealla värillä ja puistoleikkipai-
koille on kuvattu vaikutusalue, 
joka on lähileikkipaikoilla 300 
metriä, alue ja keskusleikki-
paikoille 500 metriä . Koulu- ja 
päiväkotipihat ovat käytössä 
iltaisin ja viikonloppuisin ja ne 
täydentävät verkostoa .

Ohjelmakauden aikana tarkas-
tellaan mahdollisuuksia lisätä 
leikkipaikkoja tai leikkipisteitä 
ydinkeskustan alueelle .

Leikkipaikka-
vyöhykkeet

TURKU – ETELÄ
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Leikkipaikka-
vyöhykkeet

TURKU – POHJOINEN
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Leikkipaikat
TURKU – KESKUSTA
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Leikkipaikat
TURKU – ETELÄ
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Leikkipaikat
TURKU – ITÄ
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Leikkipaikat
TURKU – LÄNSI
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Leikkipaikat
TURKU – POHJOINEN
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Leikkipuisto-
luokitus 

Leikkipuistot voidaan jakaa 
 kolmeen eri tasoon: lähileikki-
puisto, alueleikkipuisto sekä 
keskus leikkipuisto. 

Luokitus asettaa tavoitteen verkoston 
sekä yksittäisen leikkipaikan kehittämi-
selle . Luokitus parantaa leikkipuistover-
koston toimivuutta ja palveluita ja sillä 
pyritään varmistamaan, että palvelut 
vastaavat tarvetta ja tavoittavat kaikki 
leikkipuistojen käyttäjät tasavertaisesti . 
Luokitus ohjaa leikkipaikkojen suunnit-
telua, rakentamista ja ylläpidon tavoit-
teita .

Luokitus perustuu väestömäärään ja 
varhaiskasvatuksen päivähoitotarpei-
siin . Luokituksessa on huomioitu myös 
maantieteelliset esteet, kuten vesistöt, 
junaradat yms . sekä vilkkaasti liikennöi-
dyt väylät .

” Olisi kivaa jos jotkin 
puistot voisivat ”eri

koistua” tarjoamalla jonkin 
erilaisen elämyksen. Esimer
kiksi kiipeilypuisto, valtavia 
liukumäkiä/putkiliukumäkiä/ 
temppuratoja jne.”

palaute kaupunkilaiselta
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Lähileikkipuisto

Lähileikkipuistot ovat helposti 
saavutettavia ja niiden varusteet ovat 

perusvälineistöä  Lähileikkipuistot palve-
levat jokapäiväisinä ulkoilualueina  Lähi-
leikkipuisto voi olla myös teemoitettu tai 

rakentua luonnonmukaiseksi leikki puistoksi  
Lähileikkipuisto voi olla myös yksi tai 

kaksi erikoisvälinettä  Lähileikkipuistoja 
on yhteensä 107 ja ne muodostavat 

leikkipuistoverkoston 
perusrakenteen 
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Turun lähileikkipuistoja ovat:

• Korppolaispuiston leikkipaikka
• Kotimetsän leikkipaikka 2
• Koukkukankareenpuiston leikkipaikka
• Kuhankentän leikkipaikka
• Kuhilaspuiston leikkipaikka
• Kurjenkaivonkentän leikkipaikka
• Laholanpuiston leikkipaikka
• Lauri Viljasenpuiston leikkipaikka
• Lehtisalonpuiston leikkipaikka
• Leikkimäen leikkipaikka
• Liljalaakson leikkipaikka
• Luolavuorenpuiston leikkipaikka
• Lylynpuiston leikkipaikka
• Läpikäytävänpuiston leikkipaikka
• Mansinpuistikon leikkipaikka
• Marjamaanpuiston leikkipaikka
• Marjavuoren leikkipaikka
• Martinkentän leikkipaikka
• Mikkolanmäen leikkipaikka
• Moikoistenmäen leikkipaikka
• Moisionkentän leikkipaikka
• Munkkionpuiston leikkipaikka
• Muntionpuiston leikkipaikka
• Nyplääjänpuiston leikkipaikka
• Oinasmäen Joosepin puiston leikkipaikka
• Ojarinteenpuiston leikkipaikka
• Orjasmäen leikkipaikka
• Paakarlanpuiston leikkipaikka
• Paaskunnanpuiston leikkipaikka
• Pahaniemenpuiston leikkipaikka
• Paimenpuiston leikkipaikka
• Paltanpuiston leikkipaikka
• Parolanpuiston leikkipaikka
• Paunanpellon leikkipaikka
• Pertunpuistikon leikkipaikka
• Peter Thorwösten niitun leikkipaikka

• Piiparinpuiston leikkipaikka
• Piirtäjänpuiston leikkipaikka
• Pilttipuiston leikkipaikka
• Poropuiston leikkipaikka
• Puolalanmäen leikkipaikka
• Pyölinpellonpuiston leikkipaikka
• Raadinpuiston leikkipaikka
• Rajakarhunpuiston leikkipaikka
• Rakennusmestarinpuiston leikkipaikka
• Ratsumiehenpuiston leikkipaikka
• Rosanpuiston leikkipaikka
• Ruohonpäänpuiston leikkipaikka
• Ruukinaukion leikkipaikka
• Saarnipuiston leikkipaikka
• Saaronniemen leirintäalueen leikkipaikka
• Saaronniemen uimarannan leikkipaikka
• Saukonojanpuiston leikkipaikka
• Savonkedon leikkipaikka
• Siirinpuiston leikkipaikka
• Sikaojanpuiston leikkipaikka
• Suikkilantien leikkipaikka
• Suulikentän leikkipaikka
• Suvituulenniitun leikkipaikka
• Tammikankareen leikkipaikka
• Tammispaltanpuiston leikkipaikka
• Turjanpuiston leikkipaikka
• Tuurenpellon leikkipaikka
• Tyytikinpesän leikkipaikka
• Vaahemäenpellon leikkipaikka
• Varissuonkentän leikkipaikka
• Vartiovuoren leikkipaikka 1
• Vartiovuoren leikkipaikka 2
• Välskärinpuiston leikkipaikka
• Vätinpuiston leikkipaikka
• Yrjänänpuiston leikkipaikka

• Alastalonpuiston leikkipaikka
• Alfan leikkipaikka
• Arnikan leikkipuisto
• Arolan leikkipuisto
• Barkerinpuiston leikkipaikka
• Civiksenkentän leikkipaikka
• Hannunniitun leikkipaikka
• Harakkapuiston leikkipaikka
• Heinämaijan leikkipaikka
• Herrahaan leikkipaikka
• Honkamäenpuiston leikkipaikka
• Huhtaraivion leikkikenttä
• Hurttivuoren leikkipaikka
• Hyppäskentän leikkipaikka
• Hyrköistenpuiston leikkipaikka
• Häppilänlaakson leikkipaikka
• Ilpoistenpuiston leikkipaikka 1
• Iskoisten leikkikenttä
• Iso-Heikkilänpuiston leikkipaikka
• Itätalonpellon leikkipaikka
• Jaakonkentän leikkipaikka
• Jaaninpuiston leikkipaikka
• Junginkentän leikkipaikka
• Jussi Ollinpojan puiston leikkipaikka
• Jäkärlänpuiston leikkipaikka
• Kahvelin leikkipaikka
• Kaijalanpuiston leikkipaikka
• Kaistarniemenpuiston leikkipaikka
• Kansanpuiston leikkipaikka
• Kanslerinpuiston leikkipaikka
• Kastunpuiston leikkipaikka
• Kenraali Airon leikkipaikka
• Kettupuiston leikkipaikka
• Kiulukujan leikkipaikka
• Kointähdenkentän leikkipaikka
• Korpisaran leikkipuisto
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Turun alueleikkipuistoja ovat:

• Annanpuiston leikkipaikka
• Erik Julinin puiston leikkipaikka
• Frantsin leikkipaikka
• Halisten koulun leikkipaikka
• Hyrköistenpuiston leikkipaikka
• Härkähakan leikkipaikka
• Ilpoistenpuiston leikkipaikka 2
• Ingegerdinpuiston leikkipaikka
• Itäpellonpuiston leikkipaikka
• Jukolanpuiston leikkipaikka
• Jyrkkälänmäen leikkipaikka
• Karvataskunpuiston leikkipaikka
• Kirskulinnun leikkipaikka
• Kirveenpuiston leikkipaikka
• Kotimetsän leikkipaikka 1
• Kärsämäen urheilupuiston leikkipaikka
• Lausteenpuiston leikkipaikka
• Mannerheiminpuiston leikkipaikka
• Martanpuiston leikkipaikka
• Museomäen leikkipaikka
• Myrskypuiston leikkipaikka
• Naulatehtaanpuiston leikkipaikka
• Niilo Oravapuun leikkipaikka
• Nummenpuiston leikkipaikka
• Pakkarin puiston leikkipaikka
• Perkkiönkadun leikkipaikka
• Pikkunotkon leikkipaikka
• Puolalanmäen leikkipaikka 2
• Pääskyvuoren leikkipaikka
• Radioasemanpuiston leikkipaikka
• Samppalinnan leikkipaikka
• Skandinavianpuiston leikkipaikka
• Suikkilanpuisto / Jaska Jokusen 

leikkipaikka
• Tammilehdon leikkipaikka
• Tuomaanpuiston leikkipaikka
• Tähkäpuiston leikkipaikka
• Vilkkilänmäen leikkipaikka 1
• Vräkinniitun leikkipaikka

Alueleikkipuisto

Alueleikkipuistot ovat houkut-
televia ja niissä on usein laajenta-
mismahdollisuus  Alueleikkipuistot 
palvelevat monenikäisiä käyttäjiä, 

erityistä huomiota kiinnitetään koulu-
ikäisten viihtyvyyteen leikkipaikoilla  

Alueleikkipuistoissa on monipuolinen 
välineistö  Uudet ja peruskorjatta-
vat  alueleikkipaikat suunnitellaan 

lasten  kanssa valitun teeman 
ympärille  

Alueleikkipuistot houkuttelevat perheitä ret-
keilemään ja tutustumaan eri leikkipaikkoi hin. 
Alueleikkipuistojen tavoitteena on lii kun-
nal lisuus. Kaikista alueleikkipuistoista tulee 
löytyä esteetön osuus, mikäli se on maaston-
muotojen ja muiden olosuhteiden puolesta 
mahdollista. Varhaiskasvatuksen puistotoi-
minta on keskitetty alueleikkipuistoihin.
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Turun keskusleikki -
puistoja ovat
• Kupittaanpuiston leikki-

paikat: Seikkailupuisto, 
Kupittaanlähteen leikkipaikka 
ja PAPU

• Raskinpuiston leikkipaikka
• Urheilupuiston leikkipaikka
• Kisapuiston leikkipaikka
• Varissuonkenttä
• Virgon kenttä
• Uusi leikkipuisto: 

Hirvensalon 
keskusleikkipuisto 

Uusille ja peruskorjattaville 
keskusleik kipuistoille mää-
ritellään aina teema alueen 
toimijoiden ja lapsien kanssa . 
Kaikkia keskusleikkipuistoja 
kehitetään jatkuvasti . Keskus-
leikkipuistoissa voidaan kokeil-
la uusia innovatiivisia välineitä . 

Keskusleikkipuisto

Keskusleikkipuistot ovat alueiltaan 
laajimpia ja ne houkuttelevat käyttäjiä 

laajemmalta alueelta  Keskusleikkipuis-
toissa on erilaisia toimintoja  Keskus-

leikkipuistojen tavoitteena on tarjota viih-
tyisä toiminnallinen alue kaiken ikäisille  
 Keskusleikkipuistojen tavoitteena on 
puistomaisuus ja niiden suunnittelus-

sa ja peruskorjauksissa käytetään 
myös kasvillisuutta ja vapaata 

tilaa monipuolisesti  
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Periaatteet 
verkostolle uusilla 
kaava-alueilla

Kaava-alueiden leikkipaikkatarpeet 
arvioidaan tapauskohtaisesti. 

Tavoitteena on, että etäisyys leikkipaikalle 
on noin 500 metriä . Tarkastelussa huomi-
oidaan asuinrakentamisen tyyppi, asu-
mistiheys sekä sujuvat ja turvalliset reitit 
leikkipaikoille . 

Tavoitteena on, että leikkipuistot raken-
tuvat muun infran kanssa samaan ai kaan . 
Uuden alueen leikkipaikka voi toimia 
alueen vetovoimatekijänä . Pientalovaltai-
silla alueilla leikkipuistorakentaminen ajoi-
tetaan siten, että leikkipaikka on valmiina 
ennen asuinrakentamista .

Ohjelmakauden aikana rakentuu noin viisi 
uutta leikkipaikkaa uusille kaava- alueille . 
Parhaillaan vireillä olevissa ja vahvistu-
neissa kaavoissa on seuraavien alueiden 
leikkipaikat: Skanssi, Illoistenjärvi, Kirstin-
puisto, Pihlajaniemi . Leikkipuistojen ra-
kentamisaikataulu yhdistyy alueen muun 
rakentamisen aikataulutukseen .

” Erilaisten leikki
mahdollisuuksien 

kehittäminen keskustaan 
lisäisi keskustan houkut
televuutta ja viihtyisyyttä 
perheiden näkökulmasta!”

palaute kaupunkilaiselta
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Leikki-
puistojen 

suunnittelu ja 
peruskorjaus 
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Leikkipaikkojen suunnittelussa ja perus-
korjauksissa huomioidaan muun muassa 
käyttäjien toiveet, leikkipuistoluokitus, lähi-
ympäristön turvallisuus ja varhaiskasvatuksen 
leikkipuistotarpeet . Tavoitteena on, että leikki-
paikat palvelevat hyvin kaikkia käyttäjiä . Lapset 
ovat leikin ja leikkipaikan toimivuuden parhaita 
asiantuntijoita, lapsia osallistetaan leikkipaikko-
jen suunnitteluun .

Leikkialueelle pyritään varmistamaan mahdol-
lisimman suuri tila, myös vapaa tila houkuttaa 
erilaisiin liikunnallisiin leikkeihin . Erityisesti kes-
kusta-alueen leikkipuistot, joissa käyttäjiä on 
paljon ja käyttö on intensiivistä vaativat uuden-
laista tilatarkastelua suunnittelun yhteydessä .

Leikkipaikoista suunnitellaan kaikenikäisten 
kohtaamispaikkoja, jotka kannustavat liikku-
maan . Kaikissa leikkipaikoissa huomioidaan 
esteettömyys, mikäli maaston olosuhteet sen 
mahdollistavat .

Uusien leikkipaikkojen ja peruskorjattavien leik-
kipaikkojen suunnittelussa leikkipaikalle muo-

dostetaan teemoja . Teemaleikkipuistojen ideat 
voivat nousta ympäristöstä, satuhahmoista, 
paikan historiasta . Leikkipaikkojen teeman 
valintaan voidaan osallistaa lähialueen lapsia . 
Tavoitteena on, että kaikilla rakennettavilla ja 
peruskorjattavilla keskusleikkipuistoilla ja alue-
leikkipuistoilla on teema . Myös lähileikkipaikka 
voi rakentua teeman ympärille . 

Leikkipuistoverkostoa täydennetään mah-
dollisuuksien mukaan myös luontoleikkipai-
koilla, joissa perinteinen leikkipaikkavälineistöä 
on vähemmän, hiekkaa ja luonnonmateriaaleja 
enemmän . Luontoleikkipaikkojen kehittäminen 
on uudenlaista ajattelua ja kehittyy ohjelmakau-
den aikana .

Leikkipaikkojen varjopaikat ovat tärkeitä . Poh-
joismaisen säteilyturvakeskuksen kannanoton 
mukaisesti leikkipaikoille tarvitaan varjopaik-
koja . Puut antavat parhaan suojan auringon 
säteilylle . Uudella leikkipaikalla kestää kuitenkin 
vuosia ennen kuin puista saadaan leikkipai-
kalle varjoa . Selvitetään erilaisia varjokatos ja 
kasvillisuus ratkaisuja suojaamaan leikkipaikan 
käyttäjiä auringon säteilyltä

” Parkourrata 
olisi kiva. 

Sellainen, jossa on 
esteitä ja kiipeilyä ja 
köysiä ja muuta. Tai 
ninjatemppurata.”

palaute 5-vuotiaalta
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Kestävät ratkaisut

Leikkipaikkojen peruskorjauk-
sessa kiinnitetään erityistä 
 huomiota alueen ja välineiden 
elinkaareen. Valitaan elinkaa-
reltaan pitkäikäisiä ympäristö-
ystävällisiä ratkaisuja.

Pyritään edistämään kiertotaloutta ja 
kierrätystä kaikissa ratkaisuissa suun-
nittelusta rakentamiseen ja kunnossa-
pitoon .

Leikkipaikoilla, joita käytetään paljon 
tai jotka ovat ilkivalta-alttiita materiaalit 
valitaan erityisen kestäviksi ja helposti 
puhdistetttaviksi . ” Karuselli on kiva. 

Toivon rekkitangon 
tapaisia, joissa voi 
temppuilla ja renkaita, 
joissa voi roikkua. Siihen 
mahtuu myös parkourrata, 
joka sopii monen ikäiselle.”

palaute 10-vuotiaalta
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Luontopohjaiset 
ratkaisut

Uusien kaava-alueiden leikkipaikkoja 
pyritään sijoittamaan metsäisille alueille, 
jossa luonto on osa leikki ympäristöä ja tar-
vittavaa varjoa on  heti olemassa. Luonto-
pohjaisia ratkaisuja ja vehreyttä lisätään 
myös olemassa olevilla leikkipaikoilla.

Luontopohjaiset leikkipuistoratkaisut ovat uuden-
laista ajattelua ja vaativat intensiivis tä osallistamis-
ta ja tiedottamista, jotta rat kaisuihin suhtauduttai-
siin uteliaana ja myönteisesti . Luontopohjaisissa 
leikkipaikka rat kaisuissa suositaan ja siedetään 
myös metsänpohjan käsittelemättä jättämis-
tä ja pieniä hulevesinoroja . Luonto pohjaisessa 
leikki puistossa tai sen välittömässä lähei syy -
dessä voidaan suosia kaupunkiviljelyä . Luodaan 
ennakko luulottomasti uusia leikin mahdollisuuk-
sia, ilman isoa määrää välineistöä . Luontopoh-
jaisia leikkipaikkaratkaisuja voidaan tehdä myös 
pop up -tyylisesti leikkipaikkoihin, joiden välineis-
töä on jouduttu turvallisuussyistä poistamaan ja 
peruskorjaus on vasta tulossa . Luonto pohjaiset 
leikkipuistot täyttävät samat tur vallisuusnormit 
kuin perinteisemmätkin leikkipuistot . Tavoitteena 
on ohjelmakauden aikana toteuttaa vähintään 
yksi luontopohjainen leikkipuisto ja hyödyntää 
ideologiaa myös perinteisemmän leikkipuiston 
suunnittelussa .

” Vaihteleva 
 maasto, luonnon 

 läheisyys ja liikkumaan 
houkuttelevat välineet 
ovat parhaita leikki
paikkaominaisuuksia.”

palaute kaupunkilaiselta
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Liikunnallisuus leikkipaikoilla 

Leikkipaikat toimivat kaikenikäisten kokoontumispaikkoina, 
liikkumisen ja leikin yhdistäminen luo mahdollisuuksia koko 
perheen yhteiselle ulkoilulle sukupolvet ylittäen. 

sopivat kenelle tahansa ulkojumpasta kiinnos-
tuneelle ja erityisesti synnytyksen jälkeiseen 
liikkumiseen pienten lasten vanhemmille . 
Jumppaan voi tulla lasten kanssa tai ilman . 
Jumpassa hyödynnetään leikkipuiston välineitä 
ja vastuskuminauhaa toiminnallisiin liikkeisiin . 
Leikkipuistojen kehittyessä eri ikäisiä palvele-
maan voidaan myös ikääntyneiden ohjattuja 
ulkoilutoimintoja kehittää ikääntyneiden kotien 
lähellä . 

Leikkipuistojumppaa voi tehdä myös päi-
vittäisessä leikkipuistoulkoilun yhteydessä . 
Kokeillaan erilaisia tapoja esittää leikkipuistos-
sa liikkumaan aktivoivia ohjeita, esimerkiksi 
ohjetaulut, esimerkiksi qr-koodeista avautuvat 
videot, internetsivut ja pelillisyys .

” Urheilupuiston 
aidatut leikkipuistot, 

aikuisten kuntoiluvälineet, 
juoksurata, nurmikenttä 
jne ovat mielestäni 
hyvä esimerkki kivasti 
toteutetusta puistosta.”

palaute kaupunkilaiselta

Leikkipuistoissa on mahdollisuus kehittää ja 
ylläpitää kaikkia motorisia perustaitoja (liikku-
mis-, tasapaino- ja välineen käsittelytaidot) . 
Uudet valaistusratkaisut tuovat mahdollisuuden 
myös aistitaitojen kehittämiseen . Leikkivälinei-
den valinnassa pyritään liikunnallisuuteen niin, 
että erilaiset monitoimi- ja tasapainoiluvälineet 
sekä luonnonmukainen maasto/alusta mahdol-
listavat täysipainoisen liikkumisen ja houkutte-
levat liikkumaan niin lapsia kuin aikuisia, myös 
ikääntyneitä . Leikkipaikalle tai sen välittömään 
yhteyteen jäävä vapaa tila mahdollistaa erilai-
set pihapelit ja muut välineettömät leikit, joissa 
liikkuvat kaikenikäiset . 

Turussa on ympäri kaupunkia tarjolla ohjattua 
jumppaa aikuisille leikkipuistossa . Jumpat 
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Esteettömyys

Esteetön leikkipaikka on kaikille 
hyvää ympäristöä. 

Esteettömyys mahdollistaa leikkipuiston tai 
sen osan soveltuvuuden esimerkiksi liikunta-
rajoitteiselle ja näkövammaiselle asiakkaalle . 
Joskus myös saattajalla voi olla rajoitteita 
ja on tärkeää huomioida kaikkien käyttäjien 
esteettömyys . Leikkipuistojen suunnittelussa 
huomioidaan esteettömyys . Tavoitteena on, 
että kaikissa peruskorjattavissa leikkipuis-
toissa on vähintään esteetön osuus, mikäli 
alueen maastonmuodot sen sallivat . Leikki-
puiston ratkaisuilla pyritään saamaan kaik-
kien yhteiselle leikille mahdollisuuksia .

Esteettömyydessä huomioidaan mm . värien 
kontrastit, erilaiset pinnat ja kaltevuudet . 
Leikkivälineissä, rakenteissa ym . on erilaisia 
esteettömiä ratkaisuja . Esimerkiksi moni-
toimivälineessä voi olla esteetön osuus, 
hiekkalaatikkoon voidaan tehdä esteetön 
reunus . Joissain leikkivälineissä on mahdol-
lisuus hyödyntää ääntä esimerkiksi satujen 
muodossa . Selvitetään pyörätuolikeinun 
sijoittamista johonkin kaupungin leikkipuis-
toista .

Naulatehtaan leikkipuisto on suunni-
teltu ja toteutettu kokonaan esteettö-
mänä. Naulatehtaanpuistossa on hy-
vät parkkipaikat ja näköala merelle. 
Leikkipaikka on suosittu retkikohde 
monille perheille ja lapsiryhmille. 

” Olisi hyvä, jos 
 kaikissa puistoissa 

maasto  olisi suht tasaista, 
esim ei heti hiekkaa vas
tassa puistoon tultaessa. 
Esteettömyys toimii hyvin 
Naulatehtaan puistossa.”

palaute kaupunkilaiselta
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Leikkipaikkojen 
elementit
 

Aidat

Aitarakenteilla varmistetaan 
turvallinen leikkiympäristö, jos 
lähistöllä on vilkasliikenteisiä 
katuja tai vaarallisia luonnon-
ympäristöjä, kuten vesistöt.

Pääperiaatteena aitojen osalta on, 
että aita rakennetaan leikkipaikoille, 
joissa on puistotoimintaa tai leikki-
alueille, jotka rajoittuvat vilkkaasti 
liikennöityihin väyliin, vesistöihin tai 
luonnon ympäristön vaaratekijöihin, 
kuten jyrkänteisiin . Aidan materiaalina 
käytetään pääosin kolmilanka-aitaa, 
joka on korkeudeltaan vähintään 
1200 mm . 

” Aikuisena pidän 
erityisesti siitä, että 

puistossa on aita. On 
helpompi rentoutua, kun 
ei tarvitse pelätä äkkiryn
täyksiä tielle.”

palaute kaupunkilaiselta
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Leikkivälineet

Leikkivälineiden tulee olla 
turvallisia ja kestäviä. 

Leikkivälineiden avulla saadaan  alueelle 
muodostettua oma teema, pyritään 
suunnittelemaan ja peruskorjaamaan 
leikkipaikkoja erilaisilla ja mahdollisesti 
teemoittaisilla ratkaisuilla, jotka houkut-
tavat tutustumaan erilaisiin leikkipaikkoi-
hin . Käytetään hyväksi havaittua perus-
välineistöä, kuten keinut, hiekkalaatikot 
ja keinueläimet . Uusia välineitä kokeil-
laan ja niistä kerätään käyttökokemuk-
sia asiakkailta ja ylläpitäjiltä . Välineistön 
 tulee sopia ympäristöön ja maaston-
muotoihin . Liukumäet pitää suunnata si-
ten,  ettei liuku kuumene auringossa . (Il-
mansuunnat, varjostavat puut yms .)

Leikkivälineissä huomioidaan liikunnalli-
nen näkökanta . Leikkipaikan kalusto on 
monipuolista, eli se kehittää riippumista, 
hyppimistä, tasapainottelua, kiipeämis-
tä, keinumista, kädentaitoja sekä koor-
dinaatiota, heittämistä, juoksemista ja 
ryömimistä jne . Leikkipaikan  ympäristö, 
välineistö ja kalusteet ovat parhaimmil-
laan myös sellaista, että leikkipaikalla 
viihtyvät kaikenikäiset . Myös aikuisia ja 
ikäihmisiä huomioidaan leikkipaikkojen 
suunnittelussa .

” Aidattu puisto, 
jossa monenlaista 

puuhaa eriikäisille. Maa
trampoliini olisi hyvä juttu. 
Innostavaa tekemistä. 
Turvallinen kiipeilyteline.”

palaute kaupunkilaiselta
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Hiekkaleikit ovat leikkipaikan perusta . Pe-
rushiekkalaatikko kuuluu jokaisen leikkipaikan 
varusteisiin . Hiekkalaatikossa tulee olla reu-
nalauta, johon vanhempi tai hoitaja voi istua 
osallistuessaan leikkiin . Pieni katos hiekkalaati-
kon yhteydessä on suosittu ominaisuus . 

Keinu on leikkipaikan perusvälineistöä . Kei-
nuihin asennetaan aina myös vauvaistuin 
taaperoita varten . Keinujen tarvitsema tila ja 
mahdollinen juoksueste arvioidaan leikkipaik-
kakohtaisesti . Juoksuesteenä käytetään mata-
laa kolmilanka-aitaa tai vastaavaa ratkaisua .

Keinuvälineitä on lähes kaikilla  leikkipaikoilla . 
 Keinuvälineillä saadaan korostettua valittua 
teemaa . Keinuvälineissäkin varmistetaan kai-
ken ikäisten leikki . Suositaan keinuvälineitä ja 
-lautoja joihin mahtuu monta leikkijää .

Liukumäet liittyvät joko monitoimivälineisiin 
tai ovat irrallisia leikkielementtejä . Liukumäkien 
saavutettavuuteen tulee kiinnittää huomiota . 
Mikäli liukumäki on korkea ja jyrkkä, sen tulee 
olla vaikeapääsyinen . Leikkipaikoille asenne-
taan myös pienille lapsille sopivat liukumäet . 
Lapset toivoivat myös putkiliukumäkiä, joita 
 Turun leikkipuistoissa ei vielä ole .

Kiipeilytelineet ovat hyviä ja monipuolisia . 
Erilaiset seikkailutyyppiset etenemisradat ovat 
myös suosittuja ja niistä löytyy  kaikenikäi sille 
sopivia ratkaisuja ja ne tarjoavat haasteita 
myös isommille lapsille .

Leikkipaikoilla viihdytään ja eväät ovat usein 
mukana . Kaikille peruskorjattaville leikkipaikoille 
asennetaan pöytäpenkkiryhmät . Lisäksi tarvit-
tava määrä penkkejä . Penkkivalinnoissa huo-
mioidaan ikä ihmiset ja valitaan malleja, joissa 
on selkänojat ja käsinojat . Lisäksi leikkipaikalle 
voidaan sijoittaa muitakin penkkejä .

Etsitään leikkivälineitä, jotka osallistavat per-
heen tai leikkikaverit yhteiseen leikkiin . Ko-
keillaan rohkeasti uusia leikkivälineitä . Lasten 
ja perheiden suosiossa ovat perusvälineistön 
 lisäksi maatrampoliinit, pesäkeinut sekä erilai-
set ja haastavat kiipeilyvälineet . 

Perheet toivoivat leikkipaikoille aikuisten liikun-
taan kannustavia välineitä . Suositaan monitoi-
mivälineitä ja kiipeilyvälineitä, joissa myös aikui-
set voivat harjoitella täysipainoisesti . Etsitään 
hyviä ratkaisuja yhdessä Liikuntapalveluiden 
asiantuntijoiden kanssa . Kehitetään myös toi-
mintaa, jonka avulla välineitä osataan hyödyn-
tää kuntoharjoitteluun . 

” Voisiko Kanslerinpuis
toon saada sellaisen 

kiipeilytelineen, johon pääsee 
isommat kiipeämään ramp
pia pitkin köyttä käyttäen? 
Parkour jutut olisi myös siis
tejä! Ja kiikkulauta takaisin.”

Palaute 10-vuotiaalta
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Turva-alustat

Turva-alustoissa suositaan 
mahdollisimman ekologisia 
ratkaisuja.

Valettavat turva-alustat ja tekonur-
miset turva-alustat sopivat kohtei-
siin, joissa käyttö on intensiivistä ja 
synteettinen alusta tarvitaan esteet-
tömille leikkivälineille . Selvitetään 
mahdollisuuksia löytää kierrätetystä 
materiaalista valmistettuja turva-alus-
toja . Yleisin turva-alustamateriaali on 
turvasora, joka on elinkaareltaan ja 
ekologisuudeltaan paras vaihtoehto ja 
jota suositaan erityisesti lähileikkipai-
koilla . Turvasorakohteissa käytetään 
ainoastaan pestyä 2  –8 mm turvaso-
raa, jonka elinkaari on huomattaasti 
muita soratuotteita pidempi . Turvaso-
ran huono puoli on, että se kuluttaa 
leikkivälineitä . Erilaisia turva-alustoja 
kokeillaan ja kerätään kokemuksia 
käytöstä ja kunnossapidosta .

 

” Keinujen alle 
tarvitaan lisää 

turvahiekkaa. Pusikot 
pitää myös siistiä, jotta 
puistoalueella on lasten 
viihtyisä leikkiä.”

palaute kaupunkilaiselta
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Kyltit 

Leikkipaikkojen kyltit uudistetaan vastaamaan 
kaupungin uutta opastus ohjeistusta . 

Leikkipaikkojen kyltit asennetaan näkyville 
paikoille tolppaan tai aitaan . Kyltissä on tiedot 
seuraavista asioista: leikkipaikan nimi, yhteys-
tiedot huolto- ja palauteasioista, paikkatieto ja 
yleinen hätänumero . On myös haluttu ohjeis-
taa, ettei leikkipaikalle saa tuoda koiria, eikä 
leikkipaikalla saa tupakoida . Kylttiin on lisätty 
myös tieto, ettei leikkipaikoilla ole talvikunnos-
sapitoa, jotta vanhemmat voisivat huomioida 
tämän valvoessaan lasten leikkejä talviaikana . 
Uudessa kylttipohjassa koirakielto osoitetaan 
selkeästi kuvakkeella . Kylttiin voidaan sijoit-
taa myös internetosoite/qr-koodi, josta löytyy 
liikunta- ja leikkiohjeita .

Ohjelmakauden aikana tarkastellaan leikkipaik-
kaviitoituksen tarve ja toteutetaan tarvittavat 
viitoitukset leikkipaikoille .

Katokset ja varjokatokset

Katoksien tarve  arvioidaan leikkipaikkakohtai-
sesti . Kaikille leikkipaikoille pyritään varmista-
maan riittävästi varjoisia paikkoja . Selvitetään 
uusia innovaatioita katoksille, joita voidaan käyt-
tää leikkipaikoilla, joilla kasvillisuudesta ei saada 
tarpeeksi varjoa . Kaikissa varhaiskasvatuksen 
puistotoiminnan leikkipaikoissa on katos .

” Näin helteellä huomio 
on kiinnittynyt myös 

siihen, että puistossa on 
riittävästi varjoa. Esim. Num
menpuistokadulla hiekkalaa
tikon ylle vedettävä purje
kangas voisi olla hyvä lisä.”

palaute kaupunkilaiselta

Leikkivälinevarastot, lelulaatikot

Puistotoiminta leikkipaikoilla on sosiaalitilat 
puistotoiminnan henkilökunnalle . Puistotoimin-
nan leikkipaikkojen perusvälineistöön kuuluu 
leluvarasto, joka pyritään sijoittamaan sosiaa-
litilan kanssa samaan parakkirakennukseen . 
Asukasyhdistyksillä ja/tai perhepäivähoitajilla 
on mahdollisuus sijoittaa leikkipaikalle lelulaa-
tikko . Laatikon paikka ja malli sovitaan yhdes-
sä . Laatikot tulee kiinnittää maahan ja lukita . 
Laatikoiden ylläpitovastuu on laatikon sijoitta-
neella taholla . Jos laatikkoa ei ole ylläpidetty 
asianmukaisesti, kaupunki poistaa sen .
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Valaistus

Leikkipuistot tulee olla hyvin 
valaistuja. 

Valaistuksen keinoja hyödynnetään leikki-
paikan leikissä, uusilla valaisintyypeillä 
voidaan maahan heijastaa kuvioita tai 
erilaisia värejä . Varjoleikki on mahdollista 
järjestää myös esteettömäksi . Valaistusta 
uusittaessa pohditaan aina myös mah-
dollisuus hyödyntää valaistusta leikissä . 

” Valaistus oltava, 
muuten syksyisin 

leikit ja kuntoilu loppuu, 
kun tulee hämärää.”

palaute kaupunkilaiselta
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Kahluualtaat

Turun kaupungilla on kuusi kahluu allasta. Kahluu-
altaat ovat lasten lähivirkistyskeitaita ja sijaitsevat 
leikkipaikkojen välittömässä läheisyydessä. 

pystytään pitämään hyvänä ja automatiikka 
annostelee klooria altaaseen jatkuvasti . Al-
taat, joissa on automaattinen vedenpuhdistus 
pestään kerran viikossa . Saarnipuiston ja 
Harakkapuiston kahluualtaissa ei ole veden-
puhdistusjärjestelmää, altaat pestään ja vesi 
vaihdetaan kolme kertaa viikossa, jotta veden-
laatu saadaan pidettyä riittävän hyvänä . Saar-
nipuiston ja Harakkapuiston altaiden korjaukset 
tehdään koko puistoalueiden peruskorjausten 
yhteydessä Saarnipuiston altaan peruskorjaus 
on ajoitettu vuodelle 2023 . 

” Hellekausi on 
 meneillään ja 

 kaupunkijuhannus tiedossa 
ainakin meidän perheellä, 
kahluuallas on mahtava 
piristys lapsille!”

palaute kaupunkilaiselta

Kahluualtaita on seuraavissa puistoissa: 
Vartiovuorella, Annanpuistossa, Mannerhei-
minpuistossa, Ruukinaukiolla, Saarnipuistossa 
ja Harakkapuistossa . Kahluualtaiden kausi on 
15 .6 .–15 .8 . Mikäli lämpimät säät jatkuvat elo-
kuussa kahluualtaiden kautta jatketaan . Kah-
luualtaiden vedenlaatua tarkkaillaan jatkuvasti 
ja kunnossapito vaatii erityisosaamista . 

Altaita on peruskorjattu viimevuosina ja niihin 
on saatu automaattiset vedenpuhdistusjärjes-
telmät . Peruskorjattujen altaiden vedenlaatu 
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Peruskorjaus-
ohjelma 

Peruskorjausohjelma on 
laadittu seuraavalle kuudelle 

vuodelle. Ohjelmassa on 
ne kohteet, jotka vaativat 
uudelleen suunnittelun. 

2021
• Sikaojanpuisto
• Honkamäen 

leikkipaikka
• Saukonojanpuisto 
• Kastunpuiston 

leikkipaikka

2022
• Annanpuisto 

(Teemaleikkipaikka)
• Iskoisten leikkipaikka 

(Teemaleikkipaikka)
• Mannerheimin 

puiston leikkipaikka
• Civiksenkentän 
• Pertun puistikko

2023
• Saarnipuiston 

leikkipaikka 
ja kahluuallas 
(Teemaleikkipaikka)

• Kanslerinpuiston 
leikkipaikka

• Härkähaan 
leikkipaikka

• Piirtäjänpuiston 
leikkipaikka

• Pakkarinpuiston 
leikkipaikka

2024
• Tuomaanpuiston 

leikkipaikka 
(Teemaleikkipaikka)

• Niilo Oravanpuiston 
leikkipaikka 
(Teemaleikkipaikka)

• Leikkimäki

2025
• Halistenkoulu ja 

Frantsin kenttä 
(Teemaleikkipaikka)

• Teemaleikkipaikka 
Hirvensaloon

• Vartiovuoren 
leikkipaikka ja 
laajennus

2026
• Urheilupuiston 

leikkipaikat 
(Teemaleikkipaikka)

• Kisapuiston leikki -
paikka Keskus-
leikkipaikaksi 
(Teemaleikkipaikka)

Lisäksi leikkivälinevaihtoja tehdään jatkuvasti . Niiden ohjelmointi tehdään 
erikseen vuosittain huomioiden kunnossapidon ja leikkipaikkatarkastajien 
huomiot, leikkivälineen kunto ja asukaspalautteet . Leikkivälinevaihtokun-
nostukset ovat pienempiä eivätkä tarvitse suunnittelua . Vuosittain tehtävä 
leikkivälinevaihtosuunnitelma mahdollistaa nopean reagoimisen rikkoon-
tuneiden välineiden uusimiseen ja asiakastoiveisiin reagoimiseen .
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Leikkipuistojen 
kunnossapito
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Turvallisuuslähtöistä 
kunnossapitoa

Leikkiympäristöjen turvallisuus on kunnossapidon 
tärkein velvollisuus ja työn tavoite. 

Leikkipuistojen turvallisuutta seurataan jatkuvilla tarkas-
tuksilla . Leikkivälineiden tiedot ja tarkastuksissa havaitut 
puutteet on tallennettu Trimblen viheraluerekisteriin . Tarkas-
tuksissa havaitut turvallisuuteen vaikuttavat puutteet korja-
taan välittömästi . Asukkailta tulee huomioita turvallisuudesta 
ja siihen liittyvistä kokemuksista, joita korjataan jatkuvasti . 
Pienistäkin leikkipuistossa tapahtuneista havereista ja lähel-
täpiti-havereista tehdään onnettomuuskirjanpitoa . 

Leikkipuistotyö on myös jatkuvaa riskinarviointia . Vaaral-
lisiksi koettuja ratkaisuja arvioidaan ja vaaraa aiheuttavat 
 rakenteet tai tilajärjestelyt korjataan . Leikkipuistossa tulee 
olla haasteita monen ikäisille ja leikkivälineiden isommille 
lapsille tarkoitetut toiminnot voivat tuntua vaaratekijöiltä . 

Putoaminen leikkivälineestä on yleisin vaaratekijä . Turva-
alust oiden kuntoon ja joustavuuteen panostetaan kunnos-
sapidossa . Turvasora-alustoiden kunnossapidossa pidetään 
huolta, että kerrosvahvuudet ovat riittäviä ja turvasora ei 
ole päässyt kovettumaan . Synteettisten turva-alustoiden 
jousto- ominaisuudet mitataan HIC-testillä asennuksen 
jälkeen . Vanhempien synteettisien alustoiden joustavuuden 
mittaamiset ohjelmoidaan säännöllisiksi toimenpiteiksi .

” Kohmon pikku
notkon puisto kaipaa 

kipeästi uudistamista ja 
nykyaikaisia leikkitelineitä. 
Myös skeittirampit ja 
kori  pallokenttä kaipaavat 
korjausta.”

palaute kaupunkilaiselta
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Joustavaa ja 
asukas lähtöistä 
kunnossapitoa

Leikkipaikkojen kunnossapitoa tehdään 
asukas lähtöisesti. 

Leikkipaikkojen pienissä korjauksissa ja väline-
vaihtotöissä pystytään parantamaan leikki-
paikan toimivuutta ja turvallisuutta nopeasti 
ja joustavasti . Palautepalvelun välityksellä 
kunnossapitoon tulee monia hyviä huomioita 
leikkipaikan turvallisuudesta ja toimivuudesta ja 
viihtyisyydestä .

” Aidatut puistot ovat 
ehdoton juttu, jos 

puistoilemaan mennään. 
Matalampia kiipeilytelineitä 
olisi kiva saada, niin pie
nemmätkin lapset voisivat 
kiivetä.”

palaute kaupunkilaiselta
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Leikkipaikkojen 
kunnossapitotyöt hoitavat 
asiantuntevat urakoitsijat

Leikkipaikkojen kunnossapitotyöt kuuluvat kilpailutettuihin 
kunnossapitourakoihin . Urakoitsijalta vaaditaan leikkipaik-
kojen turvallisuuteen kouluttautumista sekä kokemusta 
leikkipuistojen kunnossapidosta .

Kunnossapitourakoissa on tarkkaan määritelty leikkipuis-
tojen kunnossapidon intensiivisyys ja taso . Leikkivälineiden 
kunnossa- ja puhtaanapito vaatii jatkuvaa työpanosta . 
Turva- alustoiden kunnossapitoa tehdään intensiivisesti, 
synteettiset alustat harjataan irtohiekasta ja turvasora-
alustoihin lisätään materiaalia ja tarvittaessa kovettuneita 
kohtia käännetään ja möyhitään pehmeämmäksi . Leikki-
hiekat vaihdetaan vuosittain ja hiekkaa lisätään tarvittaes-
sa . Leikkipaikkojen kylttien tulee olla aina ehjiä ja luetta-
vissa . Kunnossapidossa kokeillaan isoja hiekka kasoja 
pop up -tyyppisesti . Lapsia ja perheitä voidaan osallistaa 
toivomaan paikkoja pop up -hiekkakasoille . ” Kaikki missä voi 

kiivetä korkealle, 
erilaiset kiipeilytelineet 
ja sellaiset slingit, missä 
pääsee liukumaan narun 
varassa.”

palaute 6- ja 9-vuotiailta
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Leikkipaikoilla ei ole varsinaista talvikunnossapitoa . Talvisin 
varmistetaan porttien toimivuus, pudotetaan katoilta lumet ja 
varmistetaan ettei välineisiin pakkaudu lunta siten, että siitä ai-
heutuu vaaraa käyttäjille . Monilla leikkipaikoilla on pieniä kumpa-
reita ja mäkiä, jotka mahdollistavat pienimuotoisen mäenlaskun . 
Vapaa tila leikkipaikoilla mahdollistaa erilaiset lumileikit .

Ilkivalta leikkipaikoilla on melko yleistä . Leikkipaikat, jotka sopivat 
kaikenikäisille, ovat usein käytössä aamusta iltaan saakka ja ilkival-
ta on vähäisempää . Hyvä valaistus vähentää ilkivaltaa . Ilkivallan te -
koihin puututaan heti ja leikkipaikat puhdistetaan ja korjataan mah-
dollisim man nopeasti . Usein ilkivalta toistuu samoilla leikkipai koilla 
ja niiden puhtaanapidon ja tarkastusten intensiivisyyttä lisä tään . 
Mikäli ilkivalta on jatkuvaa alueelle asennetaan kameravalvonta .

Leikkipaikkojen talvi 
ja kunnossapito

Ilkivalta ” Hyvä valaistus 
pimeällä säällä 

ja jokin katos on tosi 
kiva, jos lumimyräkkä tai 
sadekuuro yllättää.”

palaute kaupunkilaiselta
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Toimenpide yhteistyötahot aikataulu

Turvallisuusasiakirja pidetään  ajan    tasai sena ja sen ajantasaisuus tarkastellaan vuosittain 
leikkipuistoista vastaavien henkilöiden toimesta 

KYPA vuosittain

Synteettisten turva-alustoiden HIC-testauksia tehdään kerran vuodessa uusille alustoille ja 
erikseen valikoiduille vanhemmille synteettisille alustoille, joiden joustavuus tulee tarkastaa

KYPA vuosittain

Perhepäivähoitajat, iltapäiväkerhot, kaupungin päiväkodit ja yksityiset päiväkodit 
käyttävät leikkipuistoja aktiivisesti . Luodaan yhteistyölle toimintamalli, jossa 
Kaupunkiympäristötoimiala saa tiedon varhaiskasvatuksen käyttämistä leikkipuistoista 

Varhaiskasvatus, KYPA 2021

Leikkipaikkojen suunnittelun ja peruskorjauksen osalta kokeillaan erilaisia osallisuuden 
malleja ja tapoja riippuen leikkipuistohankkeen suuruudesta . Samalla kerätään tietoa siitä, 
miten osallisuus kussakin hankkeessa on koettu ja haetaan tehokasta ja hyvää osalli suus-
mallia . Ohjelmakauden aikana luodaan selkeä toimintamalli leikkipuistojen osallisuudelle 

KYPA alkaen 2021

Viestintää lisätään järjestämällä mm . avajaistapahtumia aina kun leikkipuisto tai 
leikkipuiston peruskorjaus valmistuu, laatimalla mediatiedotteita sekä internetsivujen avulla 

KYPA jatkuvaa

Perustetaan Instagramiin tili #Turunleikkipuistot, jossa voidaan myös tiedottaa 
leikkipuistoissa tapahtuvista parannuksista ja muutoksista 

KYPA alkaen 2021 
jatkuvaa

Tehdään alueellisia palvelukarttoja, joissa esitetään alueen viher- ja liikunta-
alueiden palveluja, kuten leikkipaikat, liikuntapaikat, luontopolut, luontokohteet, 
sekä alueen saavutettavuus mm . kevyenliikenteenväylin ja bussipysäkein 

KYPA, Lipake aloitus 2021

Leikkivälineiden toimivuutta ja kunnossapidettävyyttä seurataan ja pyritään 
löytämään pitkäikäisiä sekä helposti kunnossapidettäviä ratkaisuja  

KYPA jatkuvaa

Ohjelmakauden aikana tarkastellaan mahdollisuuksia lisätä leikkipaikkoja tai 
leikkipisteitä ydinkeskustan alueelle 

KYPA alkaen 2021, 
valmis 2025

Uusien leikkipaikkojen ja peruskorjattavien leikkipaikkojen suunnittelussa 
leikkipaikalle muodostetaan teemoja 

KYPA alkaen 2021

Kaikissa peruskorjattavissa leikkipuistoissa on vähintään esteetön osuus, mikäli 
alueen maastonmuodot sen sallivat 

KYPA alkaen 2021

Ohjelmakauden aikana tarkastellaan leikkipaikkaviitoituksen tarve ja toteutetaan 
tarvittavat viitoitukset leikkipaikoille 

KYPA alkaen 2021
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