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ALUELEIKKIPAIKKA KORTTELILEIKKIPAIKKA LEIKKIPISTE 

Luonnehdinta Laaja kokonaisuus ja monipuolinen 
leikkivälinevalikoima. Välineitä 
kaikille ikäryhmille, esteettömiä 
leikkivälineitä, liikuntavälineitä. 

Vähintään perusvälineet (keinu, 
hiekkalaatikko, liukumäki, jousikeinu), 
täydentää alueleikkipuistoverkkoa, eri 
ikäryhmille.  

Täydentää korttelileikkipaikkaverkostoa, eri 
ikäryhmille. Varustetaso alle perustason: 
esimerkiksi yksittäinen leikkiväline tai -
kenttä. 

Alueen käyttäjäkunta Lähialueen asukkaat sekä käyttäjät 
laajemmalta alueelta. että puistoa 
koskettavien kaupunginosien 
asukkaista. 

Lähialueen asukkaat ja muut kävely- 
tai pyöräilymatkan päässä asuvat 
lapset ja aikuiset.   

Lähialueen asukkaat ja muut kävely- tai 
pyöräilymatkan päässä asuvat lapset ja 
aikuiset.   

Saapuminen puistoon Kävellen, pyörällä, autolla; 
saavutettavuus alkaen 300 m 

Kävellen, pyörällä; saavutettavuus 
300 m  

Kävellen, pyörällä; saavutettavuus 300 m  

Rakenteet Turvallisuuden, viihtyvyyden, 
käytön ja kunnossapidon kannalta 
ja ympäröivään alueeseen 
soveltuvat rakenteet, huomioiden 
mahdollisen alueeseen liittyvän 
luonnonympäristön ja rakennetun 
kulttuuriympäristön arvot sekä 
muinaismuistolain säädökset. 

Turvallisuuden, viihtyvyyden, käytön 
ja kunnossapidon kannalta ja 
ympäröivään alueeseen soveltuvat 
rakenteet, huomioiden mahdollisen 
alueeseen liittyvän 
luonnonympäristön ja rakennetun 
kulttuuriympäristön arvot sekä 
muinaismuistolain säädökset. 

Turvallisuuden, viihtyvyyden, käytön ja 
kunnossapidon kannalta ja ympäröivään 
alueeseen soveltuvat rakenteet, huomioiden 
mahdollisen alueeseen liittyvän 
luonnonympäristön ja rakennetun 
kulttuuriympäristön arvot sekä 
muinaismuistolain säädökset. 

Hoito ja kunnossapito Leikkipaikkaa kunnossapidetään 
puiston hoitoluokan mukaisesti 
(A2/ A3/ B /C), ja noudattaen 
leikkipaikkoja koskevia määräyksiä 
ja standardeja. 

Leikkipaikkaa kunnossapidetään 
puiston hoitoluokan mukaisesti (A2/ 
A3/ B /C), ja noudattaen 
leikkipaikkoja koskevia määräyksiä ja 
standardeja. 

Leikkipaikkaa kunnossapidetään puiston 
hoitoluokan mukaisesti (A2/ A3/ B /C), ja 
noudattaen leikkipaikkoja koskevia 
määräyksiä ja standardeja. 

Viheralueiden laajuus 
ja merkitys 

Viheralueen laajuus vaihtelee 
kokonaisuuden mukaan ja voi 
sisältää luonnonmukaisia alueita. 
Viheralueet merkittäviä käyttäjille 
muun muassa viihtyisyyden, 
suojan ja ympäristökasvatuksen 
kannalta. 

Viheralueen laajuus vaihtelee 
kokonaisuuden mukaan ja voi 
sisältää luonnonmukaisia alueita. 
Viheralueet merkittäviä käyttäjille 
muun muassa viihtyisyyden, suojan 
ja ympäristökasvatuksen kannalta. 

Viheralueen laajuus vaihtelee 
kokonaisuuden mukaan ja voi sisältää 
luonnonmukaisia alueita. Viheralueet 
merkittäviä käyttäjille muun muassa 
viihtyisyyden, suojan ja 
ympäristökasvatuksen kannalta. 

Palvelut Koostuu monipuolisista palveluista. 
Muodostavat verkon eri 
kaupunginosien välillä. Palvelevat 
mahdollisesti myös nuorisoa ja 
aikuisia. 

Koostuu muutamasta palvelusta, 
jotka on suunnattu pääasiassa 0–12-
vuotiaille, mutta voivat olla 
kohdistettuja tietylle ikäryhmälle. 

Koostuu yksittäisestä tai muutamasta 
palvelusta, jotka on suunnattu pääasiassa 0–
12-vuotiaille, mutta voivat olla kohdistettuja 
tietylle ikäryhmälle. 

Esimerkki palveluista Monipuolinen valikoima 
leikkivälineitä, oleskelukalusteita, 
roska-astiat, opasteet, istutettu 
kasvillisuus, mahdollinen 
luonnonkasvillisuus (esim. metsä); 
mahdollisesti liikuntavälineitä, 
pelikenttä 

Perusvalikoima leikkivälineitä (keinut 
vähintään: lauta/ autonrengas + 
taapero, penkki, roska-astia, 
opasteet, istutettu kasvillisuus, 
mahdollinen luonnonkasvillisuus 
(esim. metsä) 

Rajattu valikoima leikkivälineitä ja kalusteita.  

Toivottu palvelu 

   

Talvikäyttö ja -hoito Osittainen talvikunnossapito: osa 
kulkureiteistä ja mahdollinen 
luistelukenttä. 

Osittainen talvikunnossapito: osa 
kulkureiteistä ja mahdollinen 
luistelukenttä. 

Osittainen talvikunnossapito: osa 
kulkureiteistä. 

Mahdolliset 
alakategoriat 

Leikkipaikat teemojen mukaan: 
perhepuisto, Muumiaiheiset 
välineet, jne. 

Leikkipaikat teemojen mukaan: 
perhepuisto, Muumiaiheiset välineet, 
jne. 

Leikkipaikat teemojen mukaan.  

Esimerkki puistosta Itsenäisyydenpuisto, Jukka Jalosen 
puisto, Myllypuisto, 
Pohjankorvenpuisto, Vehmaspuisto 

Atrapuisto, Impivaaranpuisto, 
Lounaspuisto, Veljestenpuisto 

Tattipuisto 

   


