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Mikä suunnitelmista on suosikkisi?
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Miksi kyseinen suunnitelma oli mielestäsi paras? (Uusi suodatin)

• Tuo tekonurmi siisti ja metalliset välineet ovat taatusti kestäviä.

• Metalli kestää paremmin kuin puu. Ja tekonurmi on siisti sadekelilläkin.

• Alustan puolesta helpompi tehdä muitakin temppuja, esim. kärrynpyöriä. Pehmeällä turvahiekalla hankalaa.

• Tekonurmi on turvallinen ja monenlaisia leikkejä/pelejä mahdollistava alusta. Turvahiekka ja hake lähtevät helposti leviämään leikkipaikan ulkopuolelle.

• Siisti, helposti ylläpidettävä alusta on paras. Teline sopiva myös vähän vanhemmille lapsille.
Kyöstin ’urheilupuiston’ tapainen rata jota voivat sekä pienemmtä että suuremmat leikkijät hyödyntää olisi toivottava.

• Tekonurmi ei houkuttele esim.kissoja tarpeilleen sinne kuten hiekka. Hake myöskin aika pistelevää ja vaikeampi pitää puhtaana jos alueella esim.ilkivaltaa (miten 
kerätään esim.lasinsirut hakkeen seasta?).

• Turva-alustan materiaali.

• Ykkös vaihtoehdossa miellyttää tekonurmi sekä metalliset leikkitelineet.

• Maa-aines ei toivottavasti painu tai kulkeudu muualle, siksi tekonurmi.

• Alusta pysyy parhaiten hyvänä

• Telineitä ei voi polttaa ( ilkivalta)
Ei tarvita kurahousuja ( hiekka+vesi sotkee) = tekonurmi hyvä
Metalli sopii materiaalina läheisen Soljan lastentalon ja alueen tyyliin

• Pelikenttäalue olisi hyvä. Muut vempeleet löytyvät pihoilta ja lähipuistoista. Isommille alakoulu- ja yläkouluikäisille pitää olla tilaa puuhata kodin lähellä.



Miksi kyseinen suunnitelma oli mielestäsi paras? (Uusi suodatin)

• Tekonurmi alustana paras vaihtoehto ja iso kiipeilyteline vaikuttaa hyvältä.

• Toimii sateella ja pakkasellakin eikä maadu.

• Värikäs. Hieno kiipeilyteline.

• Se suojaa eniten.

• Metalli kestää aikaa ja alusta on hyvä.

• Sopii soljan maisemaan

• Ei hiekkaa kengissä, välineet pysyy paremmassa kunnossa. Puumateriaali on parin vuoden kuluttua valjussa kuosissa, ellei käytettäisi sellaista valmiiksi kelottuneen 
näköistä, ei maalattua, puuta. Pehmeä luonnollinen hake kuulostaisi kivalta, mutta käytännössä se on aina jonkin ajan kuluttua”kulunut/hävinnyt” paikoittain jonnekkin.

• Vastaavanlainen kuin 2 ja 3 löytyy jo Lepomoision urheilukentällä. Tarvetta on nimenomaan isompien lasten kiipeily/leikkipaikoille kunnassa. Leikkipuistoissa 
Pirkkalassa hyvin huomioitu alle kouluikäiset mutta 1-2lk ovat jo niin isoja että eivät millään mahdu kiipeily paikoille leikkipuistoissa.

• Mielestäni monipuolisin.

• Mielestäni leikkikentän alustana tekonurmi toimii parhaiten.. Turvahiekkaa ja haketta kulkeutuu kenkien pohjissa sisälle. Lisäksi leikkiessä kengät menevät yleensä 
täyteen hiekkaa tai haketta.

• Eniten kiipeiltävää

• Iso kiipeilyteline ja isommillekin lapsille touhuamista

• Hyvä juoksualusta hippaleikeille ynnä muille



Miksi kyseinen suunnitelma oli mielestäsi paras? (Uusi suodatin)

• Eniten toimintaa lapsille ja aikuisille. Hyvä alusta

• Lapset 6 ja 8 v. äänestivät vaihtoehtoa 1. Tekonurmi alustana on hyvä.

• Kolmesta huonosta vähiten huono.

• Valitsen joustavan tekonurmen vuoksi.
Hiekka ja hake helposti leviää ympäristöön ja pikku hiljaa häviää kokonaan. Hiekkaa ja haketta tulisi tarkistaa/lisätä vuosittain.

• Paras alusta, kestävä runko, hyvät kiipeilymahdollisuudet

• Kiipeilyteline näyttää monipuoliselta. Metalli on hyvä. Vähän näyttää kuitenkin paljaalta.

• Tesomalla on saman tyyppinen kiipeilyteline joka on ollut lastemme mieleen.

• Alustan takia. Tekonurmella helpoin liikkua. Hake ja hiekka sekoittuvat hiekkalaatikon hienoon hiekkaan ja leviävät helposti. Puurunkoiset kalusteet 
olisivat mieluisimmat, mutta se ei ollut vaihtoehdoissa yhdessä tekonurmen kanssa.

• "Sopii myös isoille, saa kiipeillä, voi tehdä vaikka mitä. Kiva, kun ei tuu hiekkaa kenkiin eikä oo kuraa." Olli 12-v.

• Helppo juosta, kun ei hiekkaa. Pystyy kiipeillä, paljon tekemistä.



Mitä muutoksia tekisit suunnitelmaan? (Uusi suodatin)

• Kuvasta en nyt saa selvää onko leuanvetotankoja roikkumiseen. Täydellisessä maailmassa jokaisessa oviaukossa on leuanvetotanko.

• Lisäisin liukumäen, keinun (vauva+tavallinen/hämähäkki) sekä maatrampoliinin suunnitelmaan. Myös hiekkalaatikko olisi toiveena jos mahtuu/on mahdollinen. Kesällä 
olisi tärkeää, että leikkipaikalta löytyisi myös varjoa.

• Myös joku teline isommille lapsille/aikuisille ulkoliikuntaan hyödynnettäväksi kuten kuvassa 1. Maassa olevat puolipallot ym eivät ole kovin monipuolisessa käytössä 
verrattuna telineeseen tai keinuun tmv.

• Että siinä olisi kanssa joku isompi liukumäki torni ja toinenkin.
Niinkuin kuvassa 2 ja 3
Esim. Hippa ja taisteleikeissä.

• Kivemmat leikkitelineet ovat kuitenkin kakkos ja kolmos vaihtoehdoissa.

• Pelialueen: koriskori tai säbämaali. Kuntovälineitä: leuanvetotanko, levypainoja ja tsnko (samat kuin keskuskentän reunalla). Aikuisille aktiviteettia, kun lapset leikkivät. 
Olisivat pois puhelimiltaan.

• Hiekkalaatikko

• Tekonurmeen valmis " maalattu" ympyrä esim. polttopalloa varten.
"Maalattu" juoksurata alueen ympäri tekonurmeen.
Keinulauta ( vrt. Kurikankulman koulun piha)
Istumapenkkejä 2x

• Soljasta puuttuu kokonaan isompien lasten leikkipaikka. Nyt alueella on pieniä lapsia, mutta hekin kasvavat. Kerrostalojen pihoilla ja koulutalolla on pikkulapsille keinut 
ja hiekkalaatikot. Jos halutaan, että isommat lapset pysyvät pois pahanteosta (esim. koulun pihalta), olisi heidät huomioitava jalkapallokentillä, koripallokoreilla ja 
sählykaukaloilla sekä pingispöydillä. PELIKENTTÄ puuttuu! On kaikkien etu, että kodin läheltä löytyy aktiviteetteja.
Toivon, että kunnassa vihdoin huomioidaan muutkin kuin pikkulapsiperheet. Nuoret ja isommat lapset tarvitsevat tilaa!

• Pienemmille lapsille hiekkalaatikko, keinut sekä liukumäki.



Mitä muutoksia tekisit suunnitelmaan? (Uusi suodatin)

• Pelialueen:
Koriskorit ja pieni areena maaleineen sekä kiipeilyalue, jossa leuanvetotankoja.
Keinut eri-ikäisille.
Ei mitään massiivisia kiipeilyalueita.

• Kuva 2 liukumäki olisi kiva.

• Trampoliini!

• Liukumäki

• Yhdistäisin niin, että olisi metallirunkoiset välineet (kestävät) ja hakepohja (pehmeä ja,luonnonläheinen).

• En mitään

• Osittain turvahiekka ja tekonurmi? Ottakaa vähän mallia Berliinin leikkipuistoista?

• Kiipeily telineen lisäksi on monenlaista matalaa tolppaa tms, jotka ovat täysin lumen peitossa ison ajan talvea. Olisi parempi jos olisi sellaisia jotka olisi käytettävissä 
talvi/lumiaikanakin ainakin osittain. Pitäisi huomioida isoja lapsia vieläkin enemmän, koulun pihassa monenlaista pienille mutta ei koululaisille. Voisi olla jotain 
ulkokuntosalilaitettakin. Iso korkea kiipeilyverkko olisi hyvä, jossa voisi kiipeillä jonkun matkan ja mahtuu monta kertaalla. Esim. Kaarinan Hovirinnan iso 
leikkipuistoalue.

• Jonnekin kentän laitaan koripalloteline, missä voisi myös heitellä koreja.

• Toivoisin suunnitelmaan AINAKIN perus leikkivälineet eli keinut, karuselli ja kiipeilyteline-liukumäki.

• Tähän lisäksi vielä kunnon liukumäki

• Lisää 2 vaihtoehdon iso liukumäkiputki



Mitä muutoksia tekisit suunnitelmaan? (Uusi suodatin)

• Trampoliini olisi kiva lisä

• Aikusille muutama teline tai laite. Keinu olisi myös kiva

• Lapset toivoivat lisäksi liukumäkeä (kuten kuvassa 2). Jos jotain pitää jättää pois, niin maassa olevaa seikkailupolkua voi lyhentää. Se jää talvella lumen 
allekin.

• Alueelle tarvitaan pelikenttä/urheilukenttä. Jo pelkästään opetussuunnitelman noudattaminen liikunnassa edellyttää eri lajeihin tutustumisen. Missä 
pidetään Soljan koulutalon ulkoliikuntatunnit? Koulun piha on ihan surkea, koska se on suunniteltu päiväkoti edellä ja koko postimerkkipiha on täysi fiasko 
- välituntiliikuntakin jää olemattomaksi.

• Vaihtaisin joustavalle tekonurmelle nro 3:n välineet.

• Kunnollinen liukumäki

• Yhden kuvan perusteella vaikea hahmottaa kokonaisuutta. Tärkeänä pidän, että olisi kaksi liukumäkeä: pieni ja hurja.

• Keinuja ei ainakaan näy missään näistä suunnitelmista. Ne olisi tärkeä lisä.  Hämähäkki keinut sekä normaalit ja vauvakeinut.

• Puurunkoiset kalusteet tekonurmen kanssa.



1,3

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4

Leikk i- ja toimintapaikkasuunni telmat

Uusi suodatin



Soljan leikki- ja toimintapaikka

21.3.2022



Mikä suunnitelmista on suosikkisi?

0,0 %

100,0 %

0,0 %
0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

Kuva 1 Kuva 2 Kuva 3

Uusi suodatin (KA:2.0, Hajonta:0.0) (Vastauksia:27)



Miksi kyseinen suunnitelma oli mielestäsi paras? (Uusi suodatin)

• Puurakenteet on luonnollisia ja lämpimiä.
Turvahiekka on luonnollisempi.

• Sisältöä liukumäen

• Koen, että ovat paljon kestävämpää tekoa.

• Putkiliukumäki

• Puurunkoiset välineet tekevät puistosta jotenkin kotoisamman ja helpommin lähestyttävän. Metallisista tulee jotenkin kylmä olo.
Turvahiekka kuulostaa paremmin pysyvältä ja kestävämmältä kuin hake.
Ratana kulkevat pallot yms. näyttävät innostavilta ja liikkumista tukevilta.

• Riittävästi kiipeilytelineitä.

• Näytin 8 ja 9 vuotiaille lapsilleni ja kuva 2 oli heidän mielestään parhaan ja monipuolisimman näköinen.

• Iso liukumäki olisi varmasti monelle mieluinen!  Olisi kiva jos tässä haettaisiin vähän vanhan kunnon ransupuiston jäljitelmää!

• Puurunkoiset välineet ovat talvella paremmat, eivätkä kesällä ole kuumia.

• Iän ripunätä pysyvät viihtyä lapset mielestäni kuvassa sen perustella valitin

• Koska siinä oli niin hauskan näköinen liukumäki.

• Kuva 2 on paras, koska siinä on joustava tekonurmi ja on hyvät
leikkivälineet.

• Pitkä liukumäki kierteellä olisi kiva !



Miksi kyseinen suunnitelma oli mielestäsi paras? (Uusi suodatin)

• Kokonaisilme, liukumäki

• Monipuolinen, toimiva, kehittävä.

• Hiekka alustana toimii myös leikkimateriaalina. Metallirunkoiset talviaikaan ikävät.

• Sopii useamman ikäiselle.lapset antoivat ehdottoman palautteen, että ainoa mikä kiinnostaa. Lisäksi kaipaisivat keinonurmikenttää jossa mahdollisuus 
jalkapalloon ja korikseen. Pienille lapsille useita leikkipuistoja, isommille vain suupan koulujen kentät joissa usein nuorisoa juomassa alkoholia, 
mopoautoilemassa yms mikä pelottaa alakoululaisia.  Laakoululaisetkin kiapaisivat tekemist, miksi he ovat väliinputoajia joille ei tarjolla mitään? Juuri se 
ikä milloin lähdetään nykyään ns väärille poluille jos lähdetään. Isompana osa jo menetetty. Tekemistä 8-14 vuotiaille!

• Siinä on myös isommille sopiva liukumäki. Tähän puistoon kun saisi vielä jonkinlaisen hämähäkki-kiipeilyverkon (ks. suunnitelma 3), niin olisipa 
mahtavaa.

• Putkiliukumäki on hyvä.

• Kuvassa näkyvät liukumäet kiehtovat. Ensimmäisestä kuvasta myös tuo keinu.

• Vaihtoehto 2 miellyttää silmää, materiaalit vaikuttavat siltä, että saattaisivat pysyä siistinä pidempään (?). Vaihtoehdon 2.leikkivälineet ovat sen kaltaisia, 
että pian 1.v lapseni olisi mahdollista siellä seuraavaksi leikkiä.



Mitä muutoksia tekisit suunnitelmaan? (Uusi suodatin)

• En tiedä

• Nurmikkoalue pois

• Jokaisen ikäiselle jotakin.

• Lisäisin keinuja ja hämähäkkikeinun

• Puiston ympäri kiertävät aidat helpottaisivat huomattavasti puiston käyttöä pienten lasten kanssa. Toivoisin, että puistossa olisi perinteiset keinut ja leikkivälineitä myös 
taaperoille.

• Haluaisin kunnon pelikentän Soljaan, jalkapallo, koripallo, salibandy jne.

• Asumme itse Soljassa ja alueen lapset ovat toivoneet jalkapalloiluun vielä parempaa aluetta. Olisiko mahdollista saada myös tuohon yhteyteen? Myös 
hämähäkkikeinua, joka kuvassa 3 on he toivoivat kovasti mukaan.
Itse toivoisin myös ulkokuntosalia leikkipuiston yhteyteen, niin voisi hyödyntää leikkipuistossa vietetyn ajan vieläkin tehokkaammin.

• Enemmän laitteita. Esim joku kiva iso keinu /kori keinu. Ehkä jotain pelin omaista systeemiä kaipaisi myös. Esim pieni jalkapallo pienpeli kenttä tms

• Mietin hämähäkki verkkoa, saako aikuinen siitä nostettua lapsen pois, jos lapsi ei pääsekään itse. Maassa olevat punaiset ja vihreät muodot, eivät palvele talvella, 
voivat olla vaaralliset ja pohjaksi ehdottomasti tekonurmi.

• Lisäisin keinut.

• Lisäisin hiekkalaatikon.

• Pari tavallista keinua ehdottomasti.

• Pohjaksi joustava tekonurmi ja metallirunkoiset välineet, lisäyksenä kiipeilyteline ja keinut.



Mitä muutoksia tekisit suunnitelmaan? (Uusi suodatin)

• Aitaisin alueen. Tekonurmi voisi olla kiinnostava alustana.

• Ihan pienillekin joku pieni liukumäki.

• keinonurmikenttää jossa mahdollisuus jalkapalloon ja korikseen. Pienille lapsille useita leikkipuistoja, isommille vain suupan koulujen kentät joissa usein 
nuorisoa juomassa alkoholia, mopoautoilemassa yms mikä pelottaa alakoululaisia.  Laakoululaisetkin kiapaisivat tekemist, miksi he ovat väliinputoajia 
joille ei tarjolla mitään? Juuri se ikä milloin lähdetään nykyään ns väärille poluille jos lähdetään. Isompana osa jo menetetty. Tekemistä 8-14 vuotiaille!

• Lisäisin hämähäkkiverkon suunnitelmasta 3

• Tähän voisi lisätä suunnitelmasta 3 hämähäkkiverkon.

• Ottaisin huomioon myös Soljan lastentalon lapset. Jonnekin jos olisi mahdollisuus mennä pelaamaa kesällä jalkapalloa, ja talvella jäädyttää pieni jää.

• 1 vaihtoehto on mielestäni selvästi vanhemmille kuten kouluikäisille lapsille ja 3. Vaihtoehto on mielestäni muuten paras, mutta jäin kaipaamaan selkeää 
maata kiertävää leikkirataa, jota pitkin lapset voivat edetä ja tasapainoitella. Oma vahva näkemys, että liukumäki olisi kiva olla.
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Miksi kyseinen suunnitelma oli mielestäsi paras? (Uusi suodatin)

• Viehättävän näköinen ja "luonnollinen"!

• Lasten mielestä näyttää toimivimmalta. Kokemusta on kaikista vaihtoehdoista.

• talvikäytettävyys

• Sopivampi kaiken ikäisille

• Luonnonläheinen ja metsäinen.

• Aktiviteetit näyttää parhaimmalta

• Tärkeintä on käyttää ekologisia materiaaleja. Puurakenteet sertifikoitua puuta. Ei painekyllästettyä puuta, vaan lehtikuusta tai lämpökäsiteltyä puuta. Alusmateriaalina 
hake tai hiekka riippuen siitä kumpaa materiaalia kunta pystyy kierrätämään jatkokäyttöön ja kumman elinkaarikustannukset hiilijalanjälkineen on pienemmät. Muovia 
soisin vältettävän.

• Kaikki suunnitelmat on tosi kivoja! :) kolmos vaihtoehto on ehkä kivoin kun siinä löytyy tekemistä niin paljon.

• Hienoin alusta sekä välineet

• Luonnon läheisin.

• Monipuolisin idea ja sopii parhaiten maisemaan.

• Luonnonläheisyys aina plussaa.

• Monipuoliset kiipeilymahdollisuudet

• Luontoa lapset kaipaavat! Isoja kiviä, puita ja pensaita.



Miksi kyseinen suunnitelma oli mielestäsi paras? (Uusi suodatin)

• Luonnon läheinen ja tekemistä monen ikäiselle lapselle.

• Monipuolinen ja monen ikäiselle hyvä. Puu materiaali miellyttävämpi kuin metalli.

• Sopii kuvan perusteella laajemmalle ikäryhmälle kuin muut

• Monipuolisin.

• Puurunkoiset kalusteet ja hake pehmukkeena. ??

• Tässä vaihtoehdossa myös perheen pienimmät pääsevät liukumäkeen.

• 3 näyttää ja kuulostaa kaikkein houkuttelevimmalta ja vähän erilaiselta kuin jo olemassa olevat leikkipaikat. Siellä viettäisi mieluusti aikaa.

• Luonnonmateriaalit ovat mukavampia kuin tekonurmi ja hiekkaa menee kenkiin. Jos vaihtoehtona olisi metsäinen maapohja,niin se olisi paras.

• Vähemmän muovia

• Monipuolisin toiminta alue.

• Monipuoliset leikkivälineet ja luonnonläheinen ulkoasu.

• Luonnonläheisyys sopii hyvin Soljan kauniiseen maisemaan.

• Alueen tyyliin sopiva luonnonläheisyys ja puu

• Liukumäki näyttää sopivalta pienille lapsille.



Miksi kyseinen suunnitelma oli mielestäsi paras? (Uusi suodatin)

• Pehmeää mukavaa materiaalia. Usean päiväkodin pihassa oleva tekonurmi pilattu ”iltakäyttöjien” mopoilulla, joten tätä ei saisi sillä kun korkeintaan vähän levitettyä. 
Myös puurunkoiset kiipeilytelineet talvella turvallisempia kuin metalliset.

• Luonnonläheisyys

• Tästä löytyy monipuolisemmin lapselle tekemistä. Toivomuksena olisi myös saada isommille lapsille yli  7v- jotain pientä pallokenttä ja pienimmille keinut.
Soljassa tullut palautetta kerrostalo asukkailta ettei heidän hiekkaa ja keinuja saa käyttää. Me jotka asumme rivi ja omakotitaloissa täällä soljassa ei ole näitä käytössä. 
Näissä taloissa asuu paljon 2-14v lapsia.

• Mielenkiintoisimman näköinen. Metalliset leikkitelineet liukkaita ja hankalia talven pakkasilla ja märällä kevät ja syyskelillä.

• Se sopii luontomaisemaan parhaiten, kun materiaalit ovat puuta ja alusta haketta. Leikkipaikka näyttää monipuoliselta lasten leikkiin.

• Maanläheinen

• Monipuolisin ja ulkonäöllisesti viihtyisin.

• Pohja on luonnonmukainen ja välineet puisia.

• Ihana liukumäki. Olispa Pereelläkin edes yksi tälläinen upea puisto liukumäkineen

• Liukumäki.

• Liukumäki josta uskaltaa pienimmätkin lapset laskea. Isompi ikähaitari jotka hyötyvät tästä leikkialueesta.

• Siinä on ehdottomasti hienoimmat  laitteet, jossa on helppo harjoitella tasapainoa ja muita motorisia taitoja. Ja pohjana luonnonmukainen hake.

• Luonnonläheinen



Miksi kyseinen suunnitelma oli mielestäsi paras? (Uusi suodatin)

• Hienon näköinen vaikka kaikki näytti kivalta t. 8v

• Se on monipuolisin.

• Hiekka tai hake paras. Muutoin suunnitelman 3 kuvassa olevat laitteet vaikuttavat parhailta - monipuolisesti monenlaista, eri tasoisille, eri ikäisille, kaikille jotain. 
Vaihtoehto 1 kaikin puolin kamalin.

• Monipuolisin vaihtoehto ja palvelee parhaiten eri ikäisiä lapsia.

• Selkeys, luonnonläheisyys, kaunis ulkonäkö, kutsuu lasta leikkimään

• Näyttää kauneimmalta. Eniten tekemistä kaiken ikäisille. Lisäksi hake turvapohja on oiva leikkiväline jo sinänsä ja varsinkin hiekkalaatikon puutteessa sitä on mukava 
lapioida! Silti vaatteet pysyy siistimpinä kuin hiekalla.

• Järkevästi taaperoista ylöspäin puuhaa

• Monipuolinen temppurata sekä perinteinen hyvä liukumäki ja kiipeilyteline

• Luonnonmukainen

• Ekologisuus on valttia.

• Viihtyisä ja monipuolinen

• Näyttää mukavalta ja paikkaan sopivimmalta, tila leikkipaikalle on todellisuudessa hyvin pieni. Luonnonmukaiset värit, eikä räikeän kirkkaat,  kuten muissa versioissa.

• Kaikki näyttävät hyviltä ja tämä suunnittelukysely on upea veto kunnalta!!! Vaihtoehto kolmosessa on mielestäni monipuolisimmat leikkivälineet (paljon kiivettävää ja 
roikuttavaa) ja puurungot.



Miksi kyseinen suunnitelma oli mielestäsi paras? (Uusi suodatin)

• Näyttää siltä, että on enemmän tekemistä useammalle ikäryhmälle.

• Luonnonläheisin vaihtoehto. Tuo lämpimiä muistoja mieleen omista lapsuuden leikkipaikoista. Esteettisin vaihtoehto.

• Ei mikromuovia ( tekonurmi) vaan luonnonläheistä ja ns hyviä bakteereja lapsille. Nyt lapset liikaa " muovikääreissä".

• Pienille lapsille sopivin vaihtoehto

• Kiipeilyteline ja -verkko vaikuttivat mukavilta.

• Liukumäki ja kiipeilytelineitä. Vaihtoehto on toiminnallisin/monipuolisin noista vaihtoehdoista

• Suunnitelma pienten lasten kannalta ehdottomasti paras. Muutenkin kaikkineen monipuolisin vaihtoehto kaiken ikäisille leikkijöille. Keinuja kyllä kaivataan kaikille 
leikkipaikoille, mutta tämä on ihanan näköinen sekoitus perinteisempää leikkivälineistöä ja uudemman tyylistä toiminnallista leikkivälinettä. Kiva kokonaisuus.

• Monipuolinen, lapset rakastavat mökkejä ja linnoja, sopii monen ikäisille.

• Sulautuu parhaiten Soljan ympäristöön, jossa luontoa ja metsää lähellä. Tekonurmi ei toimi, siihen kuitenkin kerääntyy hiekkaa joka tekee alustasta liukkaan. 
Vaihtoehdot 1 ja 2 viittaavat ennemmin betonilähiöön. 3 on luonnonmukainen ja ympäristöä kunnioittava vaihtoehto.

• Monipuolisimman oloinen ja viitysimmän näköinen

• Tässä on edes jotain kiipeiltävää.

• Lapsi innostui leikkimisestä puumajassa

• Kysyin lapsen mielipidettä ja lapsi tykkäsi siitä eniten.



Miksi kyseinen suunnitelma oli mielestäsi paras? (Uusi suodatin)

• Kiipeilytelineet vaikuttavat monipuolisimmilta.

• Tekonurmesta leviää muovia luontoon eli ei sellaista. Monenlaiset kiipeily telineet ovat hyviä

• Luonnon materiaalit ja koordinaatiota kehittävät leikkivälineet.

• Jos näistä kolmesta pitää valita, 13-vuotias nuoreni valitsisi kolmosen. Syystä että se on luonnon läheinen kokonaisuus.

• Luonnonläheisyys ja puu näyttää miellyttävämmältä eikä jää kielet kiinni metallitolppiin. Tekonurmi on huonoin vaihtoehto.

• Luonnonläheisyys ja liukumäkirakennus vaikutti eniten.

• Mietin vaihtoehtojen 2 ja 3 parissa, mutta 3 tuntui parhaimmalta, koska se näyttää luonnollisimmalta. Koen, että se olisi myöskin kuumilla helteillä lapsille 
turvallisin/mieluisin, sillä hake ja puu eivät kuumene niinkuin metalli tai hiekka.

• materiaalit, selkeys, näyttää lähes toimivalta.

• Turvallinen ja luonnonläheinen

• On hyvä 3-6 vuotiaille myös

• Koska hiekkapohjanen

• Avoin liukumäki turvallinen ja helppo valvoa. Puurunkoisiin telineisiin ei kieli tartu pakkasilla.

• Liukumäki on lasten mieleen aina ja sopivasti palvelee myös pienempiä kiipeiliöitäkin.

• Lapsi valitsi

• Parasta on se, että pääasiallinen materiaali on puu.



Miksi kyseinen suunnitelma oli mielestäsi paras? (Uusi suodatin)

• Esteettisesti kauneimman näköinen ja materiaaliltaan nykyajan ympäristöhuolet huomioiva.

• Materiaali ja sen tuntu on tärkeä asia. Puu on luonnonmateriaali, miellyttävä ja ympäristöön sopiva. Hake myös luonnonläheinen ja sopii hyvin 
leikkialustaksi.

• Monipuolinen



Mitä muutoksia tekisit suunnitelmaan? (Uusi suodatin)

• Mahtuisiko esim. Keinulauta?

• Muutama kiipeilyteline olisi kiva lisä.

• keinuja

• Ehdottomasti vauva- ja normikeinuja!

• Aikuisille penkkejä. Pöytäryhmiä eväiden syöntiä varten.

• Keinut

• Tehkää alueesta tarpeeksi suuri, jo tässä on huomattu kuinka pienelle alueelle lasten leikkialueet survotaan Pirkkalassa.

• Oliskos mahdollista saada penkki missä aikuinen voisi lepuutella jalkojaan :D

• Mahdollisesti liukumäki voisi olla 2. vaihtoehdon mukainen, voisi olla lapsille mielenkiintoisempi :)

• ...

• Muistakaa ehdottomasti alueen aitaus!! Pirkkalassa vain kaksi aidattua leikkialuetta! Paljon stressittömämpää lähteä pienten lasten kanssa puistoon kun tietää heidän 
pysyvän siellä.

• Eri alusta. Ei ehkä hiekkapohjaa

• Lisää luonnonmukaisia elementtejä, kivikkoa ja puustoa.

• Pieni hiekkalaatikko olisi varmasti lasten mieleen.

• Alustaksi tekonurmi.



Mitä muutoksia tekisit suunnitelmaan? (Uusi suodatin)

• Lisäisin muutaman keinun.

• Lisäisin keinut tai keinulaudan. Penkkejä vanhemmille.

• Lisäsin ehdottomasti keinut ☺

• Lisäisin kuvaan 3 vielä keinut.

• Leikkitelineisiin mahdollisimman paljon monipuolisuutta pienille ja isoille leikkijöille. Keinut, liukumäki ja hiekkalaatikko on hyvä olla. Lisäksi kiipeilytelineitä.

• Hämähäkkikeinu ja hiekkalaatikko lisää. Huomiota  penkkeihin vanhemmille.

• Hake ei välttämättä paras alusta esim. kurakeleillä. Hiekka voisi olla toimivampi.

• En mitään

• Alustan tulisi olla kiinteä tekonurmi tms., koska paikka on erittäin tuulinen. Pienimmät lapset huomioitava liukumäellä ja keinuilla.

• Keinut olisi mukava lisä!

• Myös aikuisille jotain esim. kahvakuulat

• Hiekkaa jossa tehdä pienemmät hommia, keinu ja isommille jokin pieni kenttä jossa saisi pelata sählyä, jalkapalloa tai koripalloa.

• Jättäisin turhat tapit, aidat yms. koristeet pois jotka näyttää kivoilta mutta joilla lapset ei juurikaan leiki. Laittaisin esim. keinun tai karusellin ainakin lisää tai sitten jonkun 
ihan erilaisen leikkivälineen jota muissa puistoissa ei ole.

• Lisäisin perinteiset keinut, jotta myös hyvin pienille lapsille löytyy tekemistä.



Mitä muutoksia tekisit suunnitelmaan? (Uusi suodatin)

• Keinut. Eri pohjamateriaali, sillä hake ei tule pysymään paikoillaan.

• Jotain myös taaperoikäisille. Esim hämähäkkikeinu, kiikkulauta, pienempi kiipeilyteline ja liukumäki. Hiekkalaatikko on aina suosittu.

• Keinut puuttuu!

• Jotain missä pienetkin voisi leikkiä.

• Keinut lisäsin siihen ehdottomasti. Tavalliset että vauvakeinut.

• Ehkä jotain tekemistä myös ihan pienille. Vaikka pieni kiipeilyteline ja liukumäki.

• Iso tramppa olisi kiva t.8v

• Jotain hieman erityisempää vempelettä voisi laittaa mukaan, jos mahtuu ja budjetti kestää (esim. pieni köysirata tms.).
Myös palloseinä tai yks koristeli vois olla jees. Kaikkeehan ei voi yhteen pieneen puistoon tunkea, mutta monipuolisuuteen kannattaa kiinnittää silti huomiota.

• Ehkä jokin keinu tai kiikku! ?? lisäksi aikuisten istumapaikkoja voi olla vaikka useampiakin tai joskus jopa se voisi olla hauskasti keskelläkin aluetta.

• Maa-alustana joustava tekonurmi.

• Alueen voisi suunnitella myös siten, että sinne rakennettaisiin lisäksi köysikiipeilypaikka, ks. Näsilinnanpuisto ja Sorsapuiston leikkikenttä), jossa 4+ vuotiaat voisivat 
harjoitella kiipeämistä. Tämän alueen pohja toteutettaisiin tarkoitusta varten suunnitellulla alustalla.
Ks. https://fi.wikipedia.org/wiki/Kiipeilyteline#/media/Tiedosto:RevJungleGym_SpacenetClimber3040.jpg

• Vaihtaisin hakkeen esim turvahiekkaan.



Mitä muutoksia tekisit suunnitelmaan? (Uusi suodatin)

• Isompi?

• Joku keinu/kiikkuva eläin pienimmille lapsille olisi kiva :)

• Keskimmäinen hökkyrä pois ja kiikut.
Leikkipuistot missä on jokin oma juttu vetää leikkijöitä puoleensa, esim: Nokian dinopuisto

• Jonkinlainen liikuntaväline myös aikuisille olisi kiva, voisi tehdä jotain lapsia vahtiessa. Levahdyspenkki vanhuksille on myös tarpeellinen. Näillä nurkilla 
käy nykyisin monia naapuritalojen asukkaita tupakalla, joten tuhkaroskis tarvitaan sotkun välttämiseksi. Istutuksilla voisi vähän erotella toimintoja ja rajata 
kulkuväylistä.

• Vaihtaisin alustan tekonurmeksi, se on paras vaihtoehto kesäisiin puistoleikkeihin (paljain varpain) ja muutenkin pysyy paremman näköisenä ja 
kuntoisena pitkään. Hake ja hiekka leviävät pois alueelta ja näyttävät epäsiistiltä, lisäksi alueella asuu paljon koiraperheitä emmekä me halua 
koirankakka-ylläreitä alueelle :)

• Lisäisin keinut

• Hake vaihdetaan tekonurmeen, pois muut paitsi liukumäkihässäkkä ja kiipeilyverkko.
Lisäksi isommille jotain pientä koripallokentää, jalkapallo ym, pienille keinu ja hiekkakasa johonkin nurkkaan.
Iso lelulaatikko josta voi lainata leluja. Lapset jotka käyttävät puistoa ovat 2-13v. Alueellahan ei saa mennä leikkiin esim kerrostalon puistoon vain puistot 
homehtuvat ilman käyttäjiä!!!!

• Vauvakeinu johonkin kohtaan niin helpompi käydä myös pienten lasten kanssa. Muutoin välineiltään paras.

• Keskimmäisen kiipeilynaru seinäkkeen tilalle keinut/hämähäkkikeinu tai karuselli

• Lisäisin vielä keinut. Olisi eri ikäisille lapsille tekemistä.



Mitä muutoksia tekisit suunnitelmaan? (Uusi suodatin)

• Keinut lisäksi ja hakkeen tilalle hiekka.

• Vaihtaisin hakkeen johonkin muuhun alustaan, esim. tekonurmeen.

• Vaihtaisin alustan turvahiekkaan. Jokin vauvakeinu pienimmille vois olla jees

• Keinut ois todella kivat ja hiekkalaatikko. Joku lapsetonko näitä leikkikenttiä suunnittelee? Ihan supertylsiä sanoi meidän muksut. Pitäsikö kysyä lapsilta 
mitä ne haluaa. Kaikki vaihtoehdot todella huonoja. Menkää katsomaan mitä lapset tekee. Noi tuollaiset koropallot mitkä lie on aivan turhia. Kannattaa 
vaikka käydä katsomassa Lepomoision liikuntapuistoa. Siellä on tosi vähän muksuja. Paremmat vaihtoehdot olivat Kyöstin navetan leikkipuisto tai 
päiväkodin piha missä oli keinut ja kiipeiltävää ja liukumäki.

• Liukumäkeä lähempänä oleva kiipeilyteline korvattaisiin keinuilla

• Turva-alustana voisi olla joustava tekonurmi

• Perheen 5 ja 8v mielestä vaihtoehto 3 paras. Poistaisin tästä vaihtoehdosta kuitenkin keskimmäiset telineet ja lisäsin johonkin reunaan pienen pelialueen, 
jossa voisi potkia palloa tai pelata säbää.  Sitä kovasti meidän innokkaat pelaajat kaipaisi.

• Turvahiekka voisi olla monipuolisin, koska silläkin pienimmät lapset voivat leikkiä vaikka eivät vielä pääsisi kiipeämään. Tai sitten ihan oikea 
hiekkalaatikko jonnekin reunalle (se on yleensä ihan pienten ~ alle 2v. kestosuosikki). Jonkinlainen turva-aitaus kentän ympärille olisi myös toivottavaa. 
Useamman lapsen kanssa kun on yhtä aikaa niin helpottaa huomattavasti vahtimista.

• Lisäsin keinuja



Mitä muutoksia tekisit suunnitelmaan? (Uusi suodatin)

• Kokonaisuuden rakentaminen niin, että toiminnot ovat selkeänä yhtenäisenä temppuratana.
Hämähäkkitelineeseen alle tai viereen pienemmille oma verkko.

• 13v nuoreni olisi toivonut, että kokonaisuudessa olisi huomioitu myös yläkouluikäiset. Pirkkalassa on paljon urheilevia nuoria, jotka varmasti toivoisivat 
myös niitä matalan kynnyksen pihapeli- ja urheilupaikkoja.

• Putkiliukumäki olisi varmaan lasten mieleen enemmän kuin perus. Ja turvallisempi.

• Liukumäkirakennus ja rata-tyylinen muodostelma, mutta tekonurmelle.

• Lisäisin ainakin keinut, hiekkalaatikon ja jonkinlaisen eväspaikan ja roskiksen.

• Keskiosa näyttää "vajaalle" siihen voisi lisätä jotain.
Miettikää ihmeessä miten tuo paikka toimii ympärivuotisessa käytössä.
Miten liukkauden esto, valaistus yms. ylläpitoon liittyvät asiat saadaan toimimaan.

• Aurinkosuoja

• Lisäisin jotain ihan pienimmille lapsille sopivaa esim. pieni liukumäki tai hiekkalaatikko.

• Kiipeilyseinä? Tai joku erilainen keinu

• Lisäisin jonkinlaisen tyyliin sopivan keinun ja/tai köysiradan, jotka molemmat ovat olleet lasteni kestosuosikkeja jo 4-6 vuoden ajan.



Mitä muutoksia tekisit suunnitelmaan? (Uusi suodatin)

• Korkeuserot alueella kalusteilla tai maa-aineksesta rakennettuna. Riittävästi roikkumis- ja kiipeilymahdollisuuksia. Hämähäkkikeinuja ja tavallisia keinuja. 
Piiloutumispaikkoja. Aikuisille ja isommille penkkejä. Katos, jonka alla pöytä- penkkiryhmä, päästävä kesällä varjoon ja sateella suojaan. Maan tasossa 
olevia trampoliineja. Perinteinen kiikkulauta. Valaistuksen huomioiminen erityisesti. Taidetta integroituna kalusteisiin tai muuten toteutettuna.

• Varjopaikka/sadesuoja.
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