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1.  kaavio leikki-ikäisten lasten mittasuhteista vuodelta 1969 





lasten riskinotto voidaan li ittää leikin käsitteeseen, jolloin 
muodostuu konsepti riskialtis leikki,  jota voidaan kuvailla 
seuraavasti: 
 
riskialtis leikki sisältää jännittäviä ja mielenkiintoisia fyysisen 
leikin muotoja, joihin l i ittyy tietty epävarmuus ja fyysisen 
loukkaantumisen vaara. 
Sandseter (2010 s. 22)

riskialtis leikki



” 
The main thing wrong with 
playgrounds is that kids 
can’t change them. 
 
A child must feel he has an 
effect on his environment.  
I really think that’s why 
some kids destroy things. 
If they cannot create, they 
must destroy. 

Richard Dattner 1966
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Lapset eivät ole koskaan olleet näin turvassa. Samaan aikaan kuitenkin 
useissa yhteiskunnissa on yleinen käsitys lasten altistumisesta itsensä 
satuttamiselle aina ulkona leikkiessään. Kasvavana trendinä viime vuo-
sikymmenien aikana on ollut riskitekijöiden poistaminen leikkipaikoilta. 
Tämä taas on omalta osaltaan luonut yhteisen, ison riskin lasten tulevai-
suudelle, sillä positiivinen riskinotto kuuluu osaksi lapsen kehitystä.

Tämä diplomityö käsittelee ajankohtaista ja maailmanlaajuista ilmiö-
tä, positiivista riskinottoa leikkimisessä, jonka tavoitteena on elävöittää 
standardien varjossa yksinkertaistetut leikkipaikat. Diplomityössä sel-
vitetään, miten lapsen terve riskinotto ja sitä tukeva suunnittelu voivat 
auttaa kasvavan lapsen kehitystä. Vaikka pohjoismaissa leikin riskeihin 
suhtaudutaankin hyväksyvämmin kuin useissa muissa esimerkkimaissa, 
ei se näy kuitenkaan itse leikkipaikkojen suunnittelussa. Onko ongelma 
tällöin standardeissa, tilaajassa, suunnittelijassa vai käyttäjässä?

Tarkastelen ilmiötä luovan leikin edelläkävijöihin sekä nykyajan esi-
merkkeihin tutustumalla, selvittäen kuinka leikkimistä ja siihen liittyvään 
riskinottoon on kannustettu.

Maisema-arkkitehti leikkipaikan suunnittelijana voi toimia joko luo-
van leikin mahdollistajana tai latistajana. 
Työni koostuu viidestä osiosta. Aluksi laadin työlleni lähtökohdat tutki-
malla riskiä leikkimiseen liittyvänä ilmiönä. Tutkin leikin kehityshistoriaa 
ja esittelen kaksi suunnittelun edelläkävijää. Toisessa osassa tutkin riski-
en minimoimiseen tähtäävän standardoinnin positiivisia, että negatiivisia 
puolia. Kolmannessa osassa perehdyn leikkipaikkojen suunnittelupro-
sessin lähtökohtiin, jonka jälkeen esittelen leikkipaikkojen analysointiin 
käytettävän seitsenosaisen työkalun.  Neljännessä osassa esittelen nyky-
aikaisia riskialttiin leikin esimerkkejä maailmalta. Lopuksi teen tutkimus-
harjoituksena riskimatriisin, johon kokoan tutkimukseni pääpointit. 

Työn tarkoituksena on korostaa maisema-arkkitehtien yhteiskunnal-
lista mahdollisuutta vaikuttaa erityisympäristöjen suunnittelun asian-
tuntijoina. Työlläni ei ole varsinaista tilaajaa vaan teen sen täysin omasta 
mielenkiinnostani aiheeseen liittyen.

avainsanat: leikki, lapset, leikkipaikat, suunnittelu, riski, riskit, riskialtis 
leikki
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Children have never been this safe. Meanwhile, there's a growing percep-
tion of children being exposed to negative risks while they are playing out-
doors. The growing trend in the past decade is the elimination of risk fac-
tors from playgrounds. Again, this has created a new common risk for the 
future of children, as positive risk taking belongs to child's development.

This thesis deals with a topical and global phenomenon, positive 
risk-taking in playing, which aim to liven up the playgrounds that have 
been simplified under the influence of standards.  The aim is to find out 
how healthy risk-taking and the supporting design behind it can support 
the development of a growing child. Although risky play is more acceptab-
le in the Nordic countries than in many other example countries, it is not 
visibe in the design of the playgrounds. Is there then a problem with the 
standards, the client, designer or the user?

I will study the phenomenon by getting to know the pioneers and mo-
dern examples of creative play, finding out how they encourage playing 
and the associated risk-taking.

As a playground designer, a landscape architect can act as a facilitator 
or a flattener of creative play.

My work consists of five sections. In the first section, I set out the star-
ting points for my work by examining risky play. I study the history and 
development of play, while presenting two design pioneers. After that, I 
examine the positive and negative aspects of playground standards. In the 
third part, I will dig deeper in the the starting points of playground design 
process, after which I will present a seven-part tool for analyzing play-
grounds. In the fourth part, I present contemporary examples supporting 
risky play around the world. Finally, as a research exercise, I will create a 
risk matrix, to which I compile the main points of my research.

The purpose of this work is to emphasize the social possibility of land-
scape architects to influence the design of special environments. I do not 
have a client for my work and I do it entirely from my own interest in the 
subject.
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LAPSUUTENI OLI HYVIN VILLI JA VAPAA. Sitä rajasi tosin kotikasvatus, joka oli 
samaan aikaan opettavainen että tiukka. Pohtiessani ja kysellessäni vanhem-
miltani omaa lapsuuttani koskevia muistoja, tuli hyvin selväksi, että liikkeessä 
on täytynyt pysyä – paikalleen jääminen tapahtui vasta kehittyvien tietoko-
neiden myötä. Pienenä pyysin jatkuvasti pääsyä läheiseen leikkipuistoon, jossa 
oli iso, pelottavakin liukumäki. Oli puistossa muitakin riskitekijöitä, kuten sen 
lävitse virtaava pieni puro, tai sanomalehtiroskis, jossa kodittomat nukkuivat.

Leikkipaikkojen lisäksi mieleeni ovat jääneet kaikki muut paikat joissa 
leikimme. Päiväkotini oli rakennettu metsän reunaan niin, että sen valtava 
piha oli metsän puuston suojassa. Piha oli jaettu erilaisiin osioihin, iän ja taito-
jen mukaan erilaisin tavoin leikittäviin alueisiin. Vaikka valtavassa pihassa oli 
suuria keinuja ja kiipeilytelineitä, ei tarvittu värikkäitä turva-alustoja, metsän-
pohja tai hiekka oli yhtä pehmeää. Jos telineet olivat täynnä leikkiviä lapsia, 
pystyi esimerkiksi kiipeämään puuhun.

Jännittävät paikat olivat niitä, jotka houkuttelivat luokseen. En puhu nyt 
varsinaisista leikkipaikoista, vaan paikoista, joissa ylipäänsä pystyi leikki-
mään. Oli se sitten osa metsää, jossa oli iso siirtolohkare, mahtava kiipeilypuu 
tai hiekkakentän laidalla oleva vanhoista sähkötolpista tehty katsomo. Asuim-
me ison ja mielenkiintoisen metsän vieressä. Kiipeilin puissa, kuten varmaan 
kaikki ikätoverini. Rakensin majan puuhun, niin korkealle että pelotti. Silti 
sinne oli aina pakko päästä ja kiivetä puun runkoon naulattuja ”tikkaita” 
pitkin. Luonnonmukaiset vesielementit olivat tärkeitä. Äitini opetti minulle 
pienenä että suonsilmä ei luovuta – siis kosteikolla hyppiessä pitää pysyä 
kuivilla mättäillä, muuten hukkuu. Tämä riitti pitämään minut kuivana pomp-
piessani Vantaan Mätäojan kosteikoilla. Talvella tämäkin oli tietenkin eri juttu 
– jään kestävyyttä testattiin heti kun se vain oli mahdollista. Kiipeilytelineeksi 
valikoitui milloin mikäkin – sillankaide, matonpesupaikka, aita korkeudesta 
riippumatta tai vaikka rakoselleen jääneen työmaa-aidan mahdollistama 
pääsy keskeneräiselle työmaalle. Jos nykyään puhutaan kasvavassa määrin 
arkiliikunnasta, varsinkin lasten kohdalla voisi puhua myös arkileikistä – mah-
dollisuuksia siihen on kaikkialla!

ALA-ASTEENI SIJAITSI VANTAAN KAIVOKSELASSA, joka on tunnettu vanhoista, 
aidatuista rautakaivoksistaan. Eräänä päivänä vein luokkakaverini katso-
maan kaivoksia. Sain jälki-istuntoa. Seuraavalla kerralla menin yksin, koti-
matkallani. Vanhempani olivat järjestäneet minulle kyydin kouluun kaverini 

 
a l k u s a n a t
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kanssa, mutta kävelin mieluummin kotiin, sillä kotimatka oli huomattavasti 
mielenkiintoisempaa kuin autossa istuminen. Olihan matkalla ne kaivokset, 
Vantaan Mätäoja ja siihen liittyvät kosteikot, isot puistot ja metsäalueet – 
kaikkea jatkuvasti muutoksessa olevaa eikä lainkaan staattisuutta! 

Ehkä jälkikäteen vaarallisimpana riskinottona muistelen teini-ikäisenä 
kaivosten aidan yli kiipeämistä ja avonaisiin kaivoksiin laskeutumista. Talvisin 
muuten vedellä täyttyneet louhokset mahdollistivat jään päällä kävelyn ja 
louhosten tunneleihin tutustumisen. Sen verran järkeä kuitenkin oli mukana, 
että vähintään yksi jäi valvomaan onnettomuuden varalta.

NYKYAJAN LAPSILTA ON KARSITTU TEHOKKAASTI MAHDOLLISUUDET 
RISKINOTTOON. Leikkipaikat noudattavat samaa kaavaa ja standardeihin 
viitataan suunnittelussa jatkuvasti. Harva edes tietää standardien suomat 
mahdollisuudet – välinevalmistajat ovat markkinoineet tuotteensa niin tehok-
kaasti. Lopputuloksena meillä on helposti läpikäytäviä ja valmiiksi leikittyjä, 
keinotekoisia ympäristöjä, joiden välineillä ei vahingossakaan voi tehdä mitään 
väärää. Useimmiten välineessa ohjeistetaan jopa ohjekyltein laitteen tarkoi-
tettu toimintatapa, kertoen kuinka sillä tulisi leikkiä. Lapsen mielikuvitus ei 
toivottavasti sellaisia tarvitse. 

Tila, materiaalit ja ympäristön objektit voivat tarjota lapselle symbolisia 
leikkikokemuksia, jotka eivät ole aikuisen silmin aina helposti havaittavissa. 
Innostavat maisemalliset ominaisuudet voivat edistää kognitiivisia, sosiaalisia 
ja emotionaalisia taitoja.

EN OLE ITSE LUOPUNUT MIELIKUVITUKSESTANI VAIKKA TÄYTINKIN DIPLOMI-
TYÖPROSESSIN AIKANA TÄYDET 30 VUOTTA. Olen yhä joidenkin mielestä lap-
sellinen välillä lapsellisine juttuineni. En myöskään pidä paikallani olemisesta 
vieläkään. Vajaan vuoden opiskeluvapaan ja kirjoitus- sekä tutkimusprosessin 
aikana olen elänyt aikamoista tunteiden vuoristorataa: Matka ei ole ollut 
helppo, ja vasta loppuvaiheessa olen oppinut yksinkertaistamaan tavoitetta-
ni. En ole tehnyt vastaavaa tutkimuslähtöistä projektia koskaan ennen, jonka 
vuoksi halusinkin tehdä sen ehdottomasti suunnitteluvetoisen työn sijaan. Työ-
ni suunnittelijana pohjautuu pitkälti omakohtaisiin kokemuksiin.

Lapsuudenkotini läheisessä metsässä oli valtava siirtolohkare, jonka 
muistan lapsuudestani. Siirtolohkare oli kuitenkin niin iso, etten pienenä pys-
tynyt kiipeämään sen päälle mitenkään. Kenties tämän vuoksi sivuutin sen 
kokonaan, kunnes lukioikäisenä kuulin kavereideni kiipeilevän (boulderoivan) 
kyseisen kiven päälle. Tämä on toiminut itselleni elävänä todisteena siitä, 
että riskeissäkin toimii eräänlaiset luonnon määrittämät säännöt: jos et pysty 
kiipeämään siihen vielä, kokeile vanhempana! Nukuinpahan joskus myöhem-
min lapsena myös päiväunet aiemmin mainitussa sanomalehtiroskiksessakin, 
olihan sekin koettava myös itse!

3 . pikkutyttö leikkii  tamppaustelineessä 1973 .



16   riskejä on otettava.  johdanto

Lapset ympäri maailmaa eivät ole koskaan olleet näin turvassa. Sa-
maan aikaan kuitenkin useissa yhteiskunnissa on harhaanjohtava 
käsitys lasten altistumisesta riskeille leikkiessään ulkona. Viimeis-
ten vuosikymmenien aikana on kasvavana trendinä ollut riskite-
kijöiden poistaminen leikkipaikoilta. Näiden tilalle on asennettu 
tiukkojen standardien mukaiset leikkivälineet, joka taas on voinut 
omalta osaltaan luoda riskin lasten tulevaisuudelle.

Lapset leikkivät oppiakseen koetellen rajojaan. Välillä vahinkoja sattuu 
ja joku loukkaantuu. Leikkiessä tapahtunut loukkaantuminen nähdään 
kuitenkin helposti negatiivisena asiana, mikä on toisaalta vain yksi näkö-
kulma asiaan: keskitytään yksinomaan loukkaantumiseen ja sen aiheut-
tajiin, yleensä kielteisesti. Tällöin helposti  unohdetaan ottaa huomioon 
loukkaantumiseen johtaneen riskinoton mahdolliset hyödyt.1 
Yli 20 vuotta lapsia ja lasten leikkiä tutkineen Tim Gillin mukaan hyvät 
riskit sitovat ja haastavat lapsia tukien samalla heidän kasvua, oppimista 
ja kehitystä, kun taas huonot riskit ovat lapsille vaikeita tai mahdottomia 
arvioida itse, eikä niillä ole erikseen osoitettavia hyötyjä.2

Kuluneina vuosikymmeninä on ollut huomattavissa kasvavaa kiin-
nostusta lasten riskienottoon ja sen hyötyihin leikissä.3 Sandseter mää-
rittelee riskinoton toimiksi, joilla on todennäköisyys epätoivotuille tu-
loksille tai negatiivisille seurauksille, todeten, että kehityksen kannalta 
lapsen on tärkeä ymmärtää tilanteita, arvioida omia valmiuksiaan ja 
välttää liiallisia riskejä. Lapset ilmaisevat ja harjoittavat näitä kykyjä 
tyypillisesti leikkinä, josta on johdettu termi riskialtis leikki.4 Riskiar-
viointi tuleekin tehdä ottaen huomioon sekä todennäköisyys vakaval-
le vahingolle, että riskialtista leikkimistä seuraavat terveys- ja muut 
hyötyvaikutukset.

1 Little & Eager 2008, 2010
2 Gill, 2018 s. 9
3 Aldis, 1975; Boyer, 2006; Byrnes, Miller, & Schafer, 1999; P. Christensen & Mikkelsen, 2008; S. 
      Christensen & Morrongiello, 1997; Pellegrini & Smith, 1998; Readdick & Park, 1998; Sandseter, 
      2010b; Sandseter & Kennair, 2011; S. J. Smith, 1998; Stephenson, 2003
4 Sandseter, 2007

tässä työssä käsitellään ulkoleikkipaikkojen suunnittelua 
koskevia tekijöitä ja niiden kehittämistä.

turvallisuus

haasteiden tuomat 
hyödyt ja riskit

j o h d a n t o

4. riskien ja turvall isuuden tasapaino 
voi olla vaikeaa yl läpitää.
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Vakavat onnettomuudet ovat onneksi hyvin harvinaisia leikkivälineissä.5 
Lasten tulisikin juuri siksi saada oppia jo varhaisessa vaiheessa mikä on 
turvallista ja mikä taas ei: Esimerkiksi takapihalla tai luonnossa leikki-
minen on hyvin todennäköisesti turvallista, kun taas kadulla leikkimi-
nen välttämättä ei ole. Toki näissä turvallisissakin ympäristöissä sattuu 
loukkaantumisia, mutta se ei ensisijaisesti tarkoita sitä, että nämä paikat 
olisivat vaarallisia, vaan opettavaisia lapsille. Yhteiskunnan tulisi tarjota 
lapsille sekä turvallisuutta että mahdollisuuksia: minimoimalla mahdol-
lisuudet onnettomuuksiin, tarjoten mahdollisuuksia riskinottoon.6

Pohtiessani omaa nuoruuttani suupielet nousevat väkisinkin hymyyn. 
Muistoni leikkipaikoista ovat jotain aivan muuta kuin mitä olen suunnit-
telijana viimeiset vuodet tehnyt. Johtuuko se kenties siitä, että leikkipai-
kat olisivat olleet huomattavasti mielenkiintoisempia kuin nykyään, vai 
siitä, että asuin itse lähiössä ja aina muuttuva ja mielenkiintoinen metsä 
oli jatkuvasti läsnä virikkeellisenä tekijänä? No, leikkipaikat eivät aina-
kaan olleet suunnittelultaan huomattavasti mielenkiintoisempia. Metsä 
ja kaikki leikkipaikkojen ulkopuolella taas olivat. Siksi olenkin koittanut 
ammentaa suunnitteluuni kaikkea perinteisesti leikkipaikkasuunnitte-
luun miellettävää, pohtien aihetta kuitenkin aitojen ulkopuolelta. 

Keskustellessani lastensa kanssa leikkipuistoissa käyvien ystävieni 
kanssa minulle kävi nopeasti selväksi, että koska leikkipaikat ovat ny-
kyään suunniteltu niin turvallisiksi, voivat he vanhempina oikeastaan 
keskittyä omiin juttuihinsa samalla kun lapset leikkivät – eiväthän he voi 
mitenkään satuttaa itseään. Gillin tutkimuksen mukaan onkin syytä huo-
mioida, että riskien kompensointi vaikuttaa lasten leikkikäyttäytymi-
seen. Hän esittää, että turva-alustan päällä leikkiessään lapset saattavat 
olla vähemmän varovaisempia heidän ajatellessaan olevansa turvassa, 
mikäli tippuvat maahan. Samasta syystä vanhemmat ja valvojat kiinnit-
tävät vähemmän huomiota siihen, mitä lapset tekevät. Tämän voidaan 
tulkita heikentävän turvallisuuden eteen tehtyjen muutosten etuja.7  

Gill toteaakin, että leikkiturvallisuuteen liittyvät huolenaiheet ovat 
johtaneet epärealistisiin odotuksiin, että leikkipaikat voivat olla paikko-
ja, joissa ei tapahdu loukkaantumisia. Toisin sanoen vanhempien, palve-
luntarjoajien, yleisön ja tiedotusvälineiden välillä voi olla näkemys siitä, 
että myös pienet loukkaantumiset ovat merkki ylläpidon epäonnistumi-
sesta, eikä seurausta lasten luonnollisesta leikkikäyttäymisestä.8

Tämä on johtanut Gillin mukaan vahvan ”vanhempainnormin” 
syntyyn, joka korostaa lasten valvonnan ja suojelun korkeaa tasoa. Tä-
hän viitataan erilaisin käsittein, kuten helikopteri-, lumiaura- tai cur-
ling-vanhemmuus. Se perustuu esimerkiksi kasvattajien, leikkivalvojien 
ja viranomaisten huoliin siitä, että heitä syytetään onnettomuuden tai 
loukkaantumisen tapahtuessa, riippumatta siitä, olivatko he syyttömiä 
vai syyllisiä. Helikopterivanhemmuus on ollut pinnalla asiantuntijoiden 
puolesta niin paljon, että jopa Paavi Francis on kritisoinut sitä vuonna 
2016.9

5 Waller et al. s. 146
6 Waller et al. s. 122
7 Gill (2018) s. 9
8 Gill (2018) s. 16
9 Gill (2018) s. 10

Helsingin yleiskaava 2050:n 
toimintalinjaukset: 
Ympäristön ja rakentamisen 
laatu on merkittävä 
tekijä houkuttelevuuden 
kehittämisessä. Viihtyisät 
asuinympäristöt ja 
asukkaiden mahdollisuudet 
aktiiviseen kaupunkielämään 
lähiympäristössään tulee 
mahdollistaa esim. tarjoamalla 
tilaa kaupunkiviljelyyn, 
parantamalla lasten  
leikkipaikkoja ja nuorten 
toimintamahdollisuuksia sekä 
tukemalla ulkoilmaelämää.
Helsingin yleiskaava 2050 s. 30
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Työssäni tutkin, kuinka leikkipaikkojen suunnittelua voisi kehittää Suo-
messa. Tehtävänä on selvittää, miten riskinotto suunnittelupöydällä ja 
leikkipaikalla liittyvät toisiinsa, edistäen mielenkiintoisten leikkipaikko-
jen kehittymistä tulevaisuudessa. 

Työn tavoitteena on herätellä ajatuksia nykyisten suunnitteluoh-
jeiden ja -standardien mukaan leikkipaikkoja suunnittelevien maise-
ma-arkkitehtien keskuudessa.

Työlle ei ole valittu tiettyä kohdekaupunkia, vaan se käsittelee ulkoleik-
kipaikkoja ja -puistoja yleisesti koko Suomessa. Työstä on rajattu pois 
nykyään yleistyvät sisäleikkipaikat ja yksityiset piharakennelmat. 
Helsingin ollessa samalla sekä tämän diplomityön laatijan kotikaupun-
ki, että myös Suomen pääkaupunki, sijoittuvat työssä esitetyt esimerkit 
pääosin Helsinkiin. Pääkaupunkiaseman vuoksi Helsingin leikkipaikoil-
la on myös huomattavasti suuremmat käyttäjämäärät ja siksi niillä on 
myös mahdollisuus toimia edelläkävijöinä suunnittelun kehittämisessä. 

Työn tarkoituksena on luoda katsaus julkisten leikkipuistojen ja 
-paikkojen erilaisiin suuntauksiin ja erityisesti siihen, kuinka näissä on 
huomioitu tai jätetty huomiotta suunniteltu riskinotto. Maailmalla ja 
tässä työssäkin esiteltyjen projektien maissa on monia Suomen käytän-
nöistä poikkeavia, kansallisia ohjeistuksia liittyen erityisesti rakentamis-
tapaan ja paikallisiin säännöksiin. Tarkempaa vertailua maakohtaisista 
säännöksistä ja niiden eroista ei ole tehty työn rajallisuuden vuoksi. 

Työssä käsitellään erityisesti suunnittelun vaikutusta leikkipaik-
kojen mielekkyyteen, turvallisuuteen ja riskienoton mahdollisuuksiin. 
Työstä on rajattu pois varsinainen puistojen suunnittelu siksi, että se 
olisi laajentanut työn määrää huomattavasti. Tämän sijaan esittelen 
työssä keinoja ratkaista yleisimpiä standardisoidun suunnittelun on-
gelmia ja sovelluksia esimerkiksi luonnonmuotojen hyödyntämiseen 
paremmin suunnittelussa.

Opinnäytetyölleni luo perustaa vuonna 2017 julkaistun, ulkona tapah-
tuvaa leikkiä tutkivan kokoelmateoksen The SAGE Handbook of Outdoor 
Play and Learning artikkeli Risk and safety in outdoor play, jonka ovat 
kirjoittaneet Ellen Sandseter, Helen Little,  David Ball, David Eager & 
Mariana Brussoni.10 Kyseisessä artikkelissa sovelletaan Sandseterin ai-
kaisempaa tutkimusta lasten riskialttiista leikistä, ottaen huomioon tar-
peen tarjota lapsille sekä turvallisuutta, että haasteita.11

 Tämän lisäksi työn lopussa luodun vision pohjalla toimii Susan Her-
ringtonin ja Chandra Lesmeisterin tutkimus "The design of landscapes 
at child-care centres: Seven C:s" vuodelta 2006. Tutkimuksesta julkais-
tiin 2018 uusi, graafisempi versio täydennetyin tiedoin. Vanha versio on 
korvattu uudella niin, että en lähteissäni niitä erittelemään. Käytän työs-
säni lähteenä molempia.

10 Waller 2017 (s.111-126)
11 Sandseter 2007, 2009

työn rajaus

tärkeimmät lähteet ja 
tutkimukset

diplomityön tavoitteet
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Tutkimuskysymyksenäni tutkin kuinka leikkipaikkoja/-puistoja voidaan 
uudistaa niin, että ne vastaavat lasten tarvitsemia haasteita, ja kuinka 
leikkipuistojen monimuotoisuutta voitaisiin lisätä niin, että samalla nii-
den käyttäjät ymmärtäisivät luonnollisten riskien hyödyt. 
Miksi suunnittelijan tulisi ottaa riski suunnittelupöydällä, että lapsi voi-
si ottaa riskin leikkipaikalla?

Tärkeintä on, että leikkipuistoissa on eri ikäisille tarkoitettuja, erita-
soisia välineitä, jotta lapset voivat oppia toisilta, eri ikäisiltä leikkijöiltä.

Ellen Beate Hansen Sandseter on tutkinut 20 vuoden ajan las-
ten riskialtista leikkiä Norjan Trondheimissa Queen Maud University 
Collegessa. 

Tim Waller on emeritusprosessori Anglia Ruskinin yliopistossa 
Iso-Britanniassa. Hän on opettanut korkeakoulussa yli 20 vuotta, jota 
ennen hän opetti lastentarhoissa ja peruskouluissa Lontoossa. Hänen 
tutkimuksensa keskittyy hyvinvointiin, ulkona oppimiseen, pedagogiik-
kaan ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen varhaislapuudessa.

David Ball on riskienhallinnan professori ja Middlesexin yliopiston 
päätöksentekoanalyysin ja riskinhallintakeskuksen johtaja. Hän on työs-
kennellyt leikkialalla vuodesta 1986 omaa laajan kokemuksen riskien 
hallinnasta eri sektoreilla.

Mariana Brussoni toimii apulaisprofessorina Kanadassa sekä Brit-
tiläisen Kolumbian yliopiston lastenlääketieteen että väestö- ja kansan-
terveyden laitoksella. Kehityspsykologina hän tutkii lasten vammojen 
ehkäisemistä, huomioiden riskialttiin leikin kehityksellisen tärkeyden.

David Eager on kansainvälisesti tunnustettu asiantuntija lasten 
leikkikenttien näkökohdista. Hän toimii apulaisprofessorina Sydneyn 
yliopistossa, opettaen riskienhallintaa.

Tim Gill on riippumaton tutkija, kirjailija ja konsultti Lontoosta. 
Hän on perehtynyt yli 20 vuoden ajan lapsuuden muuttuvaan luontee-
seen, keskittyen leikkiin ja vapaa-aikaan. Hän uskoo, että lapsilla on 
mahdollisuus olla kestäviä, vastuullisia, kyvykkäitä ja luovia, mikäli he 
saavat ottaa riskejä, tehdä virheitä, seikkailla ja koetella rajojaan.

Susan Herrington toimii professorina Kanadassa, Brittiläisen Ko-
lumbian yliopistossa arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin laitok-
sella. Hän on suunnitellut ja opiskelltu lasten ulkoleikkipaikkoja yli 20 
vuotta. Hänen työnsä keskittyy luonnollisten elementtien ja riskialttiin 
leikin sisällyttämiseen lasten leikkiympäristöissä.

Chandra Lesmeister toimii teknisenä maisemasuunnittelijana Van-
couverin puisto- ja ympäristöpuolella.

Helen Little on opettaja ja varhaiskasvatusohjelman johtaja Mac-
quarien yliopistossa, Australiassa, opettaen lasten kehitystä ja ulkona 
sijaitsevista oppimisympäristöistä. Hän on koulutettu varhaiskasvattaja 
ja aiemmin työskennellyt Sydneyn esi- ja peruskouluissa.

tärkeimmät tutkijat

tutkimuskysymys

Kirjoittajan ajatuksenjuoksua lopullista 
tutkimuskysymystä määrittäessään.
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5. yl isuojeleva vanhempi voi pitää lapsen loukkaantumista kasvatuksen epäonnistumisena
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Tämä diplomityö on soveltava tutkimus, joka pohjautuu kirjallisuustut-
kimukseen ja siihen perustuvaan teoriaosuuteen. Työtä tehdessä olen 
perehtynyt riskejä käsittelevään tutkimuskirjallisuuteen sekä muihin 
lähteisiin, kuten haastatteluihin, uutisartikkeleihin ja videoihin. Esitte-
len riskinoton edelläkävijähenkilöitä ja esimerkillisiä suunnittelukohtei-
ta sekä tekstin seassa, että erillisenä omana kappaleenaan. 

Työssä käytettyjen lähdetutkimusten perustana on usein joko haas-
tatteluja tai pitkiäkin seurantajaksoja lasten ja heidän huoltajiensa 
parissa, joten en nähnyt erikseen tarpeellisuutta haastatteluille. Esi-
merkkikohteissa esittelen kuitenkin Suomessa niin uudenlaisen kaupun-
kisuunnittelukohteen, että päätin erikseen haastatella sekä tilaajaa, että 
suunnittelijaa riskien ottamisesta ja niiden suunnittelusta. Olen käynyt 
lisäksi neljässä kohteessa paikan päällä: Amos Rexin aukiolla, seikkai-
luleikkipuisto Kolle 37:ssa, Tokiolaisessa päiväkodissa sekä Governor's 
Islandilla. Yritin lisäksi saada haastattelua sekä norjalaisilta(Helen & 
Hard), ranskalaisilta(BASE), tanskalaisilta(Monstrum) että hollantilai-
silta (Carve) suunnittelijoilta tuloksetta.

Esittelemieni ja analysoimieni tutkimuskohteiden ja valitsemani ja esit-
telemäni tutkimusmenetelmän avulla sekä riskialttiin leikin jaottelulla 
analysoin yhden helsinkiläisen leikkipuiston, jonka ympäristön tarjoa-
maa täyttä potentiaalia ei ole erityisemmin hyödynnetty. Analyysin yhte-
yteen olen laatinut luonnoksen riskejä suosivammasta lähestymistavas-
ta. En tule esittelemään työssäni valmista suunnitelmaa, vaan analyysin, 
pohdintaa ja konseptin mielikuvituksen herättämiseksi.

Työn viimeisessä osassa toteutan kevyen tutkimusharjoituksen kokoa-
malla kaiken tiedon riskimatriisiin. Tämän tuloksena saan vastauksia, 
joita voi hyödyntää riskejä tukevan leikkipaikan suunnittelussa.

Työn lopuksi esittelen johtopäätökset, jotka tarjoavat jatkokehitysaja-
tuksia leikkipaikkojen suunnittelulle tulevaisuudessa.

tutkimusmetodit
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Kaupunkien leikkialueet ovat kokeneet valtavia muutoksia kulu-
neiden vuosikymmenien aikana. Alusta asti mukana ollut luon-
nollinen riskinotto on pikkuhiljaa tippunut pois leikistä. Tämä 
on herättänyt mielenkiintoa tutkijoissa, jotka ovat huomanneet 
riskialttiimpien leikkimahdollisuuksien puuttumisen vaikutta-
van myös lapsen myöhempään kehittymiseen. Turvallinen riskin 
ottaminen mukaan leikkiin voi olla yksi tärkeimmistä lähtökoh-
dista tulevaisuuden leikkipaikkoja suunnitellessa.

Ilmiö-osuudessa esittelen tekijöitä, jotka ovat käynnistäneet ilmiön 
riskialttiin leikin puolesta. Samalla pohditaan aina ajankohtaisten aihei-
den, kuten leikkipaikkojen uudistamisen ja standardien noudattamisen 
periaatteita ja lopputulemaa. 

Lopuksi tutustutaan maailmalla jo oleviin leikkipaikkoihin, jotka 
ovat tietoisesti riskialttiimpia kuin niiden läheiset serkkunsa. 

Tuoreiden tutkimusten perusteella lasten tulisi saada ottaa hallittuja 
riskejä leikkiessään leikkipaikoilla. Niiden tulisi tarjota lapsille saman-
aikaisesti sekä turvallisuutta että haasteita. Tutkijat painottavatkin, 
että tasapainon löytämisen tärkeys haasteiden ja turvallisuuden välil-
lä on lisännyt tarvetta kartoittaa lisätietoa koskien lasten riskinottoa 
leikkimisessä.12

Viimeaikaiset tutkimukset ovat keskittyneet tunnistamaan ulkona 
tapahtuvan riskialttiin leikin luonteenomaiset piirteet. Tutkimusten ja 
4-vuotiaiden lasten haastatteluiden perusteella riskialtis leikkiminen 
sisältää mm. liukumista, keinumista, pyörimistä, hyppimistä, kiipeilyä 
sekä pyöräilyä. Näitä kaikkia tavanomaisia tekijöitä yhdistää kuitenkin 
niiden yhdistäminen ajatukseen yrittää tehdä jotain, mitä kukaan ei 
aiemmin ole tehnyt tai tunteeseen siitä, että ollaan sillä rajalla, että 
leikki lähtee lapasesta minä hetkenä hyvänsä — johtuen yleensä joko 
korkeiden paikkojen tai vauhdin pelosta — ja niiden voittamisesta. 13

Alkuasukkaita tutkimalla on huomattu, että heidän kasvatuksessaan 
korostuu tärkeys antaa lasten kokea vaarat suoraan ja henkilökohtaisesti. 

12 Waller 2017 s.113
13  Stephenson 2003, s.36

aiemmin vahingot kuitattiin 
helposti huolimattomuudeksi, 
huonona onnena tai kohtalona. 

6. riskialtis leikki on saanut huomiota 
ulkomaisissa medioissa.

alusta asti mukana ollut riski on tippunut leikistä.

r i s k i n o t t o  i l m i ö n ä



24   riskejä on otettava.  r isk inot to  i lmiönä

Sama käytäntö on ollut luultavasti käytössä myös länsimaisessa kulttuu-
rissa suurin piirtein 1900-luvun puoliväliin asti. Tästä eteenpäin kuiten-
kin uskomukset ovat muuttuneet ja vahingot, jotka aiemmin kuitattiin 
huolimattomuudeksi, huonoksi onneksi tai kohtaloksi, muuttuivatkin 
hiljalleen ennalta ehkäistäviksi ja estettäviksi. Vaarallisten tilanteiden 
identifioiduttua ja niiden muututtua ennalta ehkäistäviksi, tuli louk-
kaantumisten lopettamiseksi tai vähintään vähentämiseksi löytää tarvit-
tavia toimenpiteitä. Tätä kutsutaan vaaraan perustuvaksi lähestymista-
vaksi, joka pohjautuu länsimaisiin työpaikka-asetuksiin.14 

Osassa maista vaarojen eliminoiminen levisi teollisuudesta normaa-
likäytännöksi, koskien osaltaan myös lapsia ja niiden leikin kontrolloi-
mista. Esimerkkinä tästä ovat erilaiset riskinhallintastrategiat, joiden 
pääasiallinen tehtävä on neuvoa leikkipaikkojen ja -välineiden fyysisten 
ominaisuuksien rajoittamisessa - koskien esimerkiksi putoamiskorkeut-
ta, putoamisalustoja, terävien reunojen, epävakauden tai kiinnijäämisen 
minimoimista.15 Nämä suositukset on laadittu perustuen vammojen 
ehkäisyn tutkimuksiin ja kokemuksiin, joiden perusteella suurin osa 
leikkipaikoilla tapahtuvista loukkaantumisista tapahtuu joko keinusta 
kaatuessa/törmätessä/puristuessa, liukumäissä, kiipeilytelineissä ja pol-
kupyörissä tai vastaavissa.

Riskien ennaltaehkäiseminen on johtanut myös uudenlaiseen on-
gelmaan: leikkimisestä on vähitellen vähentynyt sen mahdollisuudet 
tarjota haasteita jopa nuorille, 4-5 vuotiaille lapsille, mutta erityisesti 
teini-ikäisille, jotka jäävät usein jopa huomiotta leikkiin tarkoitettujen 
alueiden suunnittelussa. Ennaltaehkäisyn lopputuloksena leikkivälineet 
ovat saaneet enenevässä määrin tehdasmaisia piirteitä, niiden sisältäes-
sä teräksisiä törmäysesteitä ja -kaiteita, tasaisesti mitoitettuja portaita 
ja turva-alustoja - suunnittelun lähtökohtia, jotka perustuvat ajatukseen 
siitä, ettei ihmisiin voida turvallisuusmielessä luottaa, ja että ulkoiset 
ohjaavat tekijät toimivat paremmin kuin käyttäytymismallien muutta-
minen. 16

Edellä mainitun tapaisella leikkipaikkojen säännöstelyllä on ollut 
haitallinen vaikutus leikkiin ainakin kahdella tapaa: Ensinnäkin, haas-
teiden ja uutuudenviehätyksen puute leikkipaikoilla voi johtaa sopimat-
tomaan riskinottoon lasten etsiessä jännitystä pelottomasti muualta. 
Toisaalta se taas on liitetty käytökseen, jossa lapset saattavat käyttäytyä 
riskialttiimmin leikeissä, jos niihin on erityisesti määritelty turvallisuus-
ohjeita. Tutkimukset nimittäin osoittavat, että lapset sekä heitä valvovat 
aikuiset saattavat muuttaa suhtautumistaan riskeihin, mikäli he ovat pu-
keutuneet turvavarusteisiin.

Lasten käyttäytyminen esteradalla muuttui turvavarusteiden kanssa 
(kypärä, rannesuojat) enemmän riskejä ottavaksi: Heillä oli selvästi ko-
vempi vauhti ja heitä yhdisti holtittomuus, kaatuilu, törmäily.17

Tilastoilla voidaan myös perustella leikkiturvallisuuden tärkeyttä. 

14 Ball 2002
15  Waller 2017 s. 115
16 Waller 2017 s.115
17  Morrongiello, Walpole, et al. 2007

Lasten käyttäytyminen 
esteradalla muuttui 
turvavarusteiden kanssa 
riskialttiimmaksi: 
Selvästi kovempaan vauhtiin 
yhdistyi holtittomuus, kaatuilu, 
törmäily.
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7. Suomalainen esimerkki ohjeistuksista: "Yleiskuvaus standardin SFS-EN 1176-1 turvall isuusvaatimuksista ki innijuuttu-
misen estämisestä. RT-kortti 89-10966. 
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Lapsiin liittyvät onnettomuudet sattvat usein leikkipaikoilla, jol-
loin tätä voidaan käyttää painavana syynä asian “korjaamiseksi”. 
Riskien ottamisen ja siihen liittyvän suunnittelun ongelmana on se, 
että onnettomuudet ja niihin liittyvät hoitokulut ovat helppoja las-
kea, arvottaa ja täten myös tilastoida, mutta riskinottamisen hyödyt 
ovat aineettomia ja täten hyvin vaikeita mitata ja perustella!

Onnettomuuksien tilastoimisessa on havaittu ongelmalliseksi se, että 
niiden tarkoituksena on laskea leikkipaikoilla sattuneet onnettomuudet 
määrällisesti. Tilastoja tehdessä voitaisiin kuitenkin ottaa huomioon 
myös lasten leikkiin käyttämä aika - tällöin tilastot voisivat mahdollises-
ti kertoa jotain aivan toista. Tällä tavoin tehty onnettomuuksien määrä 
suhteessa leikkiin käytetty aika -tutkimus paljastaisi huomattavasti al-
haisemmat lukemat verrattuna muihin urheilu- ja vapaa-ajan harrastuk-
siin joihin lapsia rohkaistaan sitoutumaan. 

Leikkipaikkatilastot useammasta maasta (Suomessa ei tilastoida 
leikkipaikkaonnettomuuksia)18 osoittavat, että huolimatta leikkipaikkoja 
koskevasta lainsäädännöstä ja erityisesti leikkivälineitä koskevista mää-
räyksistä, eivät leikkipaikoilla tapahtuvat onnettomuudet ole kuitenkaan 
vähentyneet. Myös vakavimmat, kuolemaan tai vakavaan loukkaantumi-
seen johtavat onnettomuudet ovat harvinaisia eivätkä ole lisääntyneet.19  
Koska sekä Iso-Britannian, että varsinkin Kanadan kulttuurit ovat ver-
rattain hyvin samankaltaisia Suomen kanssa, olen ottanut tutkimukseni 
oheen tilastoja näistä maista.

Euroopan standardointikomitean jäsenmaat sekä CEN-standardit 
omaksuneet maat, kuten Australia ja Uusi-Seelanti ovat vasta äskettäin 
alkaneet huomioimaan, että leikkipaikkoja suunnitellessa on tehtävä 
kompromissi riskien ja niistä saatavien etujen välillä, ja että turvallisuu-
den ei välttämättä tulisi jyrätä muita huomioonotettavia näkökulmia, 
kuten leikkiarvoa ja tarvetta tarjota todellisia riskielementtejä leikissä.20

Jos Yhdysvalloissa rakennettaisiin uudestaan 1910-luvun leikkipaik-
koja, voitaisiin valmistautua useisiin oikeustapauksiin. Yksi syy leik-
kipaikkojen kehittymiseen nykyiselleen ei välttämättä johdu pelkästä 
halusta välttää onnettomuuksia, vaan suuremmilta osin näitä onnetto-
muuksia seuraavista oikeusjutuista ja niitä seuraavista vastuukysymyk-
sistä ja -korvauksista.

Kilpailu sekä riskiin perustuvien lähestymistapojen ja vaihtoehtois-
ten näkemysten välillä siitä, mikä loisi hyvää leikkiympäristöä, ei mis-
sään tapauksessa ole ohi.  Leikin tarjoajien, eli käytännössä paikallisten 
viranomaisten kesken on havaittavissa voimakkaasti vahvistunut käsitys 
siitä, että leikkipaikka on yhtä kuin synonyymi kaupallisille, valmiille 
leikkivälineille ja että leikkivälineiden tulisi täyttää kansalliset tai kan-
sainväliset turvastandardit.

 

18  Kts. Liite 1.
19  Waller et al. 2017 s. 115, Sando 2017
20  Waller et al. 2017 s.116

onnettomuuksien määrä 

leikkiin käytetty aika

onnettomuuksien määrä
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Riskien ollessa kyseessä yksi yleisimmin kysytyistä kysymyksistä 
kuuluukin: kuka kantaa vastuun? 

Yleisesti ottaen riskit ovat lasten huoltajien vastuulla. Lapset op-
pivat vaarat aikuisilta ja soveltavat niitä leikkiessään itsenäisesti – si-
säistäen omat riskinsä ja rajansa. Vapaammin kasvava lapsi leikkii niillä 
rajoilla mihin itse yltää, pystyy tai uskaltaa. Tiukemmin kasvatettu lapsi 
taas ei välttämättä pääse näitä kokemaan, ellei kokeile luvatta – mikä 
saattaa johtaa mahdollisesti jopa pahempiin onnettomuuksiin verrattu-
na hallitusti asetettuihin leikin rajoihin.

Lapsi tietää, tai vähintään oppii motoriikkansa rajat. Mihin hän on 
liian pieni, mihin taas täytyy vielä kasvaa. Lapsi yrittää ja hapuilee, ken-
ties aikuisen kanssa harjoitellen samalla tiedostaen, että hänen täytyy 
mahdollisesti vielä odottaa pääsevänsä ”seuraavalle tasolle” leikkipai-
kalla. Siihen asti hän voi keksiä toisen tavan käyttää välinettä; lapset, 
jotka eivät pysty esimerkiksi kiipeämään leikkivälineen päälle, voivat 
käyttää sitä muutoin – esimerkiksi majana. 

Kun johonkin ei vielä pysty, lapsi ymmärtää, että on kasvettava ja käy-
tettävä helpompia laitteita, kenties pysyttävä vielä maantasossa leikki-
mässä. Sillä välin voidaan oppia sivusta seuraamalla vanhempien lasten 
leikkejä sekä näiden ottamia riskejä (=välillinen riski). Siksi onkin tär-
keää, että leikkipaikkoja käyttävät sekoittuneena erilaiset ikäryhmät. Ai-
kamäärettä oppimiselle ei ole, oppiminen on yhtä henkilökohtaista kuin 
lapsen omaama riskinsietokyky, eli riskeille asetetut rajat. 

Lapsen ajatusmaailma on usein optimistisempi kuin aikuisella; ei ole 
varsinaista itsekritiikkiä vaan ajatus: ”sit kun oon tarpeeks iso, osaan 
ton!”

kuka kantaa vastuun riskistä?
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Tapiolassa purettiin 60-luvulla kalliolle rakennettu leikkipaikka, sillä se 
ei täyttänyt enää nykypäivän turvallisuusnormeja.21 Leikkipaikka olisi 
asukkaiden ja mm. kaupunginmuseon mukaan tullut säilyttää ja kun-
nostaa, sen kulttuurillisen arvon vuoksi. Kukaan ei kuitenkaan halunnut 
ottaa vastuulleen, jos jotain tapahtuu. Olemmeko tässä tilanteessa lä-
hentymässä ruotsin mallia, jossa paikalliset asukkaat pitävät yllä leikki-
paikkoja, jotta kaupunki ei saisi syytä poistattaa niitä?22 

21  HS 2008
22 kts. Leikkipaikkojen hoito, s. 

8.  Tapiolassa puretti in kall iol la 
si jaitseva leikkipaikka vuonna 2005
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9. lapsen mielikuvitus on kuin kehittyvä helmi
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Riskit voidaan jakaa  positiivisiin ja negatiivisiin riskeihin. Tör-
määmme elämässä jatkuvasti tilanteisiin, joissa altistumme ne-
gatiivisille riskeille. On kuitenkin myös paljon tilanteita joissa 
otamme tietoisen riskin saavuttaaksemme positiivisen loppu-
tuloksen. Kysymys onkin lopulta siitä, miten riskialtis leikki voi 
olla kehityksellisesti tärkeää, jos se voi pahimmassa tapaukses-
sa johtaa loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan? Jos riskialttiin 
käyttäytymisen hyöty on suurempi kuin sen kustannukset (louk-
kaantuminen tai kuolema), tulisi niin luonnollisesti toimia.23

Aikuisina luotamme kykyihimme mukautua uusiin tilanteisiin ja ongel-
miin lopulta voittaen ne. Käytännössä olemme kuitenkin oppineet tai-
tomme harjoittamalla riskinottoa kehitysvuosiemme aikana. Jos emme 
koskaan olisi haastaneet itseämme, emme olisi oppineet kävelemään, 
kiipeämään portaita, uimaan, pyöräilemään, pyytämään toista henkilöä 
treffeille, ajamaan autoa tai tekemään jotain muita huomattavasti haas-
tavampia tehtäviä. Kaikkia näitä edellä mainittuja esimerkkejä yhdistää 
yhteinen, tuntematon riskitekijä jonka vuoksi suorituksessa menestymi-
nen ei välttämättä tarkoita suoraa onnistumista. Siinä on riski.

Lapset tutkivat ympärillään olevaa maailmaa leikin kautta: heitä oh-
jaa uteliaisuus ja innostumisen tarve, ja tosielämän riskeihin tutustutaan 
leikin kautta, havaiten samalla mikä on turvallista ja mikä taas ei.24

23  Bjorklund & Pellegrini, 2000
24  Waller 2017 s. 117

lapset voivat saada objektiivisen käsityksen 
riskistä ilman, että heitä rajoitetaan sen subjektii-

viseen ymmärtämiseen.

r i s k i n o t o n  h y ö d y t
alusta asti mukana ollut riski on tippunut leikistä.

..korkealle, esimerkiksi 
puihin kiipeileminen

..toiminnalliset leikit, 
kuten jousiampuminen 
ja oksien vuoleminen 
puukolla

lasten mielestä riskialtista 
leikkiä on esimerkiksi..

..jyrkkien mäkien kiipeäminen 
ja alaslaskeminen, maassa 
kieriminen

..matalalla kiipeily, kuten 
tasapainottelu ja hyppiminen isoilla 
kivillä, pienillä kallioilla tai lahopuilla

perustuvat havaintoihin 3-5 vuotiaiden lasten parissa  
huomioi, että nämä kaikki ovat orgaanisia!

Waller et al. 107 s.114
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Leikin parissa jo yli 30 vuoden ajan työskennellyt riskienhallinnan pro-
fessori Ball pitää tärkeänä antaa lasten kehittää itse omat rajansa, ot-
tamalla tarpeen mukaan riskejä leikkiessään.25 Riskienhallinnan teorian 
näkökulmasta haasteita tarjoamalla lapset voivat saada puolueettoman  
(objektiivisen) käsityksen realistisesta riskistä leikkitilanteessa ilman, 
että heitä rajoitetaan omakohtaiseen (subjektiiviseen) ymmärtämi-
seen.26 Haastavien tilanteiden kautta lapset saavat käsityksen sekä riskin 
tasosta että tarvittavista toimista, joilla he pystyvät hallitsemaan haas-
teet oikealla tavalla. Samalla kun riskialtis leikkiminen sisältää mahdol-
lisia negatiivisiakin puolia, kuten fyysisen loukkaantumisen vaaran, ovat 
tutkimukset osoittaneet lukemattomia hyötyjä. Haasteiden lisääntymi-
sen myötä leikissä, ovat lapset alkaneet osoittamaan lisääntynyttä fyy-
sistä aktiivisuutta, kehittyneempiä motorisia ja tilallisia taitoja, oppien 
samalla riskien arviointia ja hallintaa.

25  Ball 2002
26  Adams 2001, Waller et al. 117

SHOEBURYNESSISSA  sijaitsevassa koulussa ponnisteltiin vuosikym-
menien ajan yhdessä riskien minimoimiseksi.

Neljä vuotta sitten opettajat tutustuivat kriittisesti kampuksensa 
ympäristöön, päättäen tuoda riskit takaisin. Muoviset leikkimökit läh-
tivät ja tilalle tulivat leikin uudet rakennuspalikat: pino kakkosnelosia, 
laatikoita ja irtonaisia tiiliä. Pihalle rakennettiin mutakuoppa, rengaskei-
nu, puutukkeja ja työpisteitä varustettuna vasaroilla ja sahoilla. 

Ajattelimme kuinka voisimme tuoda riskejä jokapäiväiseen ympäristöön. 
Katsoimme, että tuossa on nyt hiekkalaatikko. Kuinka voisimme tehdä siitä 
vielä riskialttiimman? kysyi Leah Morris, varhaiskasvattaja Shoeburynes-
sin koulussa. Nyt meillä on nuotioita, käytämme veitsiä, sahoja ja erilaisia 
työkaluja… lapset oppivat yleensä ensimmäisestä vahingosta, hän toteaa. 

muoviset leikkimökit pois, 
tilalle kakkosnelosia.

10. Poika on laukaisemassa ti i l ipinon i lmaan uudella leikkipaikalla.

v ä l i p a l a

New York Times 2018
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14 viikkoa kestäneessä tutkimuksessa Ann Lavrysen et al. totesivat, että 
koeryhmän lasten reaktioaika riskien huomiointiin parani verrattuna 
kontrolliryhmään, kuten myöskin heidän oma kykynsä vaikuttaa riskien 
välttämiseen. Myös havainnointitutkimukset koskien lasten leikkimis-
tä ovat todenneet, että lapset kyllä altistavat itsensä riskeille, mutta 
näyttävät samalla omaavan selkeät strategiat mahdollisten harmien 
lieventämiseksi.27

Riskialtis leikki sisältää toimintaa liittyen korkeuteen ja vauhtiin - 
kuten liukumista, keinumista, pyörimistä, tippumista ja kiipeilemistä 
- mitkä voivat olla merkityksellisiä tekijöitä mm. lihasvoiman, kestä-
vyyden ja luuston laadun kehittämiselle. Nämä leikit vahvistavat myös 
havainnointikykyä, kuten syvyyden, muodon, koon ja liikkeen hahmot-
tamista, sekä yleistä avaruudellista hahmottamista.28 Nämä ovat tärkeitä 
taitoja sekä lapsuudenaikaiselle selviytymiselle (välitön hyöty) että hal-
litessa tärkeitä mukautuvia tehtäviä aikuisuudessa (myöhempi hyöty).

Riskialtis leikki saattaa olla myös merkityksellistä lapsen ympäris-
tön oppimiselle ja siihen tutustumiselle. Uskaltautuminen ulos omille 
reiteilleen, pois hoitajien valvovan silmän alta on lapsille oiva tapa tu-
tustua omiin maailmoihinsa ja täten parantaa heidän mukavuustasoaan. 
Björklundin ja Pellegrinin mukaan lasten tulisi tietää ympäristönsä tu-
tustumalla jatkuvasti uusiin alueisiin ja esineisiin. Tutustumalla lähiym-
päristönsä erilaisiin ominaisuuksiin voivat lapset saavuttaa paremman 
käsityksen ympäristöstään. sekä sen hyödyistä ja vaaroista.29

Useat pelot ja fobiat, kuten korkean paikan kammo, veden pelkääminen 
tai eroahdistus esiintyvät luonnollisesti kehitykseen liittyvässä iässä 
osana lapsen kehittymistä, mutta vähenevät myöhemmin osana normaa-
lia kehittymistä säännöllisessä vuorovaikutuksessa ympäristön ja ärsyk-
keiden kanssa. Poulton ja Menzies ehdottavatkin, että taipumus näihin 
pelkoihin ja fobioihin synnynnäinen, saaden alkunsa mukautuvina pel-
koina jotka ovat tarvittavia pitääkseen lapsen turvassa, valmiudessa ja 
varovaisena vaarallisen tilanteen sattuessa.30

Korkean paikan pelkoa käsittelevät tutkimukset koskien alle 5 sekä 
5-9 -vuotiaiden lasten osalta ovat osoittaneet, että vaikka korkean pai-
kan leikki johtaisi putoamiseen ja loukkaantumiseen, voi se kuitenkin 
jatkuessaan johtaa korkean paikan pelon vähenemiseen 18-vuotiaana. 
Tutkimukset koskien taas veden pelkoa ovat päätyneet siihen, että alle 9 
-vuotiaana koetulla veteen liittyvällä traumalla ei ole yhteyttä 18-vuoti-
aana koetun trauman oireisiin.31

Näistä tuloksista voidaan päätellä että riskialtis leikki, joka mahdol-
listaa lapsen kokemaan korkeuksia, erossaoloa ja/tai vettä, voi totuttaa 
synnynnäisiin pelkoihin.

Sandseter & Kennair esittävätkin, että tärkeä näkökulma riskialttii-
seen leikkiin on sen antifoobinen vaikutus. Näin lapsi voi altistua tyypil-
lisille, ahdistusta aiheuttaville ärsykkeille kokiessaan samalla elämyksel-
lisyyttä, jännittävyyttä ja iloa.32

27  Lavrysen et al. 2015
28  Waller et al. 2017 s.117
29 Björklund & Pellegrini 2002
30  Poulton & Menzies 2002a, 2002b
31  Waller et al. 2017 s. 118
32  Sandseter & Kennair 2011

pelot & fobiat
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Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessaan kanadalainen kehityspsy-
kologi Mariana Brussoni ryhmineen tutki riskialttiin ulkoleikin tervey-
dellisiä vaikutuksia. Katsauksen 21 artikkelia tutkivat ympäristöjä, jot-
ka tukevat eksymistä, korkean paikan leikkiä, painimista ja riskialtista 
leikkiä. Näiden perusteella tutkimus pystyi osoittamaan, että riskeille 
altistuminen hyödyttää enemmän kuin sen välttely. 

Tulokset osoittavat, että riskialttiilla leikillä on myönteisiä vaikutuk-
sia erilaisiin terveysindikaattoreihin ja 3-12 -vuotiaiden lasten käyttäy-
tymiseen. Erityisesti eksyminen, riskialttiit ympäristöt vaikuttivat posi-
tiivisesti fyysiseen vilkkauteen ja sosiaaliseen terveyteen, negatiivisesti 
taas istumakäyttäytymiseen. 

Korkean paikan leikkiä ei pystytty yhdistämään murtumien yleisty-
miseen, eikä päähän liittyviä onnettomuuksia havaittu. Painimisleikit 
eivät lisänneet aggressiota. Oli myös viitteitä siitä, että riskialtista leik-
kiä tukevat ympäristöt kasvattivat leikkiin käytettyä aikaa, sosiaalista 
vuorovaikutusta, luovuutta ja kestävyyttä.33

Näiden tulosten perusteella voidaan todeta, että riskeille altistumi-
nen tukee lasten terveitä ja aktiivia elämäntapoja.

Käyttäytymispsykologi Owen Aldis osoittaa ihmisten ja eläinten leikkiä 
käsittelevässä kirjassaan Play Fighting lasten leikkimisen liittyvän lähei-
sesti pelkoihin. Lapset etsivät aktiivisesti jännitystä pelottavista tilan-
teista, kuten keinumisesta ja hyppimisestä korkeilta paikoilta.34 

Sandseterin ja Breivikin 2001 tehty tutkimus 360 12-16 vuotiaista  
"sensaatiohakuisista" lapsista osoitti pääosin terveellistä riskialtista 
käytöstä. Mikäli lapsilta poistettiin mahdollisuus näihin riskeihin, olivat 
he alttiimpia epäterveelliselle riskinotolle, kuten päihteiden käytölle, ri-
kollisuudelle, ylinopeuden ajamiselle tai itsetuhoisuudelle. 

Robertsonin haastatteluissa nuoret huostaanotetut pojat osoittivat 
poikkeavan käytöksensä johtuvan siitä, että heiltä puuttui mahdollisuus 
sosiaalisesti hyväksyttävään, jännittävään ja mielenkiintoiseen toimin-
taan, osittain siksi, että kannustavia virkistysmahdollisuuksia oli niin 
vähän.35

Riskien puuttumisella voisi olla odottamattomat seuraukset. Lapsil-
la voisi olla suurempi riski loukkaantua laajemmassa ympäristössä leik-
kikenttien ulkopuolella sen takia, että he eivät ole oppineet pitämään 
itsensä turvassa. Tanskalaisen, luonnollisia leikkipaikkoja suunnittele-
van Helle Nebelong mukaan standardoidut leikkipaikat ovat vaarallisia: 
Kun kiipeilyverkon köydet tai tikkaiden puolat ovat tasavälein, lasten ei 
tarvitse keskittyä siihen, mihin hän jalkansa asettaa. Myöhemminkään 
elämässä kaikki pinnat eivät tule olemaan symmetrisiä. Esimerkiksi tai-
to keskittyä arvioimaan etäisyyttä, korkeutta ja riskiä vaatii paljon har-
joitusta ja on Nebelongin mukaan tärkeää loppuelämän kannalta.36

33  Brussoni et al. 2015
34  Aldis 1975
35  Robertson 1994
36  Nebelong 2004 s. 30

mitä jos riskejä ei olisi?

11.  Pojat menossa lelubaariin 1970.
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TÖRMÄYSLEIKIT
tyynysota tai esimerkiksi 
tahallinen törmääminen 
esimerkiksi leikkiautolla 
toiseen leikkijään tai 
leikkivälineeseen.

VÄLILLINEN RISKI
muiden riskialttiisti 
leikkivien lasten 
seuraaminen sivusta 
ja mahdollisesti siihen 
liittyminen myöhemmin

KORKEAN PAIKAN 
LEIKKI
loukkaantumisen 
pelko tippuessa, 
kiipeily, hyppiminen, 
riippuminen ja 
roikkuminen tai 
tasapainottelu 
korkeuksissa

VAUHDIKAS LEIKKI
hallitsematon 
vauhti joka voisi 
johtaa törmäykseen 
jonkin tai jonkun 
kanssa, esimerkiksi 
pyöräilemällä kovaa 
vauhtia, mäenlasku, 
liukuminen, juoksentelu

NUJAKOINTI JA 
MELSKE
leikki jossa lapset 
voivat vahingoittaa 
toisiaan, kuten paini, 
tappeleminen, kepeillä 
miekkailu jne

LEIKKI JOSSA LAPSI 
VOI KADOTA
lapset leikkivät ilman 
valvontaa eikä ympärillä 
ole toimintaa rajaavia 
aitoja, esimerkiksi 
metsässä.

VAARALLISILLA 
VÄLINEILLÄ 
LEIKKIMINEN
leikkiminen työkaluilla 
jotka voivat johtaa 
loukkaantumiseen, 
kuten kirveellä, sahalla, 
veitsellä, vasaralla tai 
köydellä

VAARALLISTEN LUON-
NONELEMENTTIEN 
LÄHELLÄ LEIKKIMINEN
vaara tippumisesta 
johonkin, kuten veteen 
tai nuotioon

r i s k i a l t i s  l e i k k i  v o i d a a n 
j a k a a  k a h d e k s a a n  o s a a n :
Sandseter on kategorisoinut riskialttiin leikin kuuteen kategoriaan vuonna 2007: 
perustuu 38 lapsen havainnointitutkimukseen sekä 8 lapsen ja 7 esikouluopettajan haastatteluihin.

Kleppe, Melhuish & Sandseter ehdottivat kategorisointiin kaksi lisäkategoriaa 2017:
perustuu eksploratiiviseen tutkimukseen 53 lapsesta 10 päivän ajan.

Sandseter 2007
Kleppe et al. 2017
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Leikkipaikat ovat aikanaan syntyneet tarpeeseen, joka on ole-
massa yhä tänäkin päivänä. Fyysisen leikin tuomia terveyshyö-
tyjä ei luultavasti voida tulevaisuudessakaan ulkoistaa älylait-
teiden tehtäväksi. Julkiset leikkipaikat – yleisölle avoimet tilat, 
joissa on lapsille suunniteltuja välineitä missä leikkiä, syntyivät 
Euroopassa ja Yhdysvalloissa 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun 
alussa kaupungistumisen seurauksena. Leikkipaikat olivat ai-
kanaan eräänlaisia keitaita kaupungissa, suojassa liikenteen 
vaaroilta. 

Historia -kappaleessa tutustutaan leikkipaikkojen kehityshistoriaan 
sekä niiden rooliin kaupungissa. Käymme lyhyesti läpi leikkipaikkojen 
vaiheet alkuaikojen hiekkapuutarhoista nykypäivän standardoituihin 
leikkipaikkoihin. 

Kaikki juontaa juurensa alkuaikojen pioneeriin, saksalaiseen pedago-
giin Friedrich Fröbeliin (1782-1852), joka perusti jo vuonna 1837 kolme- 
ja neljävuotiaille lapsille eräänlaisen ”lasten puutarhan”, lastentarhan 
(saksaksi kindergarten). Ennen tätä, alle seitsemänvuotiaille ei ollut 
erikseen suunnattua opetusta – sillä heidän ei uskottu omaavan taitoa 
oppia sosiaalisia ja älyllisiä taitoja.37

Ensimmäisten leikkipaikkojen ollessa lähinnä hiekkakasoja, tarjoten 
ns. raakamateriaalin mielikuvituksellisille leikeille, ovat ajat muuttu-
neet.38 Myöhemmin vanhemmat, opettajat, sosiaalityöntekijät ja suun-
nittelijat ovat väitelleet siitä, mitkä materiaalit sopisivat leikkipaikko-
jen perustaksi: hiekka ja vesi, puu ja pahvi vai leikkivälineet ja erilaiset 
aktiviteetit niiden ympärillä? Mikäli vastaus olisi puu, olisiko kyseessä 
tukkipuu, rakennusmateriaalijäte vai valmiit, laminoidut puulevyt? Jos 
vastaus taas olisi leikkiväline, esimerkiksi kiipeilyteline, tulisiko sen 
näyttää esim. merirosvolaivalta, linnakkeelta, eläimeltä vai vanhanaikai-
selta pyramidilta?

Leikkipaikat ovat joka tapauksessa aikuisten suunnittelemia paikko-
ja lapsille, tarkoituksena saada heidät leikkimään tietyssä paikassa. Leik-
kipaikat toimivat aikanaan suurissa kaupungeissa eri puolilta maailmaa 
saapuneiden lasten yhteisinä kohtauspaikkoina ja niillä oli myös liikun-
nallinen tavoite. Myöhemmin lapset saivat eräänlaisen itsemääräämis-
oikeuden – leikkipaikat olivatkin lasten paikkoja, jossa he määräsivät 
– kunnes mukaan tulivat juristit ja standardit. Aikanaan suunnittelijoille 

37 PgPedia
38 Frost, 2012

leikkipaikat eivät ole aina 
olleet samanlaisia kuin tänä 
päivänä. jossain välissä niitä ei 
ole ollut lainkaan.  
 
miten ja miksi leikkipaikat 
ovat sellaisia kuin ovat nyt?

l e i k k i p a i k k o j e n  
k e h i t y s

12. Pojat hiekkalaatikolla 1980.
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herkullinen suunnittelukohde, leikkipaikka, muuttuikin sääntöjen ja 
standardien ohjaamaksi – määrittäen esimerkiksi kuinka korkealle lap-
set voivat kiivetä tai kuinka pehmeä alustan tulisi olla.39

Mallileikkipaikat olivat käytännössä nykyaikaisen leikkipaikkasuunnit-
telun perusta. Nämä pystyivät tarjoamaan hyvät leikkiolosuhteet sekä 
nuoremmille, että jo vanhemmille lapsille.  Leikkipaikkoja suositeltiin 
rakennettavaksi koulujen ja tehtaiden yhteyteen. Moottoajoneuvojen 
määrän kasvaessa kaduilla, lasten leikkiminen kiellettiin kaduilla ja leik-
kipaikkoja rakennettiin tyhjille tonteille, suljetuille kaduille ja asuina-
lueiden takapihoille täydentämään puistojen ja koulujen tarjontaa. Vä-
linevalmistajat tulivat mukaan bisnekseen, tarjoten puisia tai teräksisiä 
leikkivälineitä katalogeissaan, "ratkaistakseen leikkipaikkojen ongelmat 
materiaali- ja välinevalikoimallaan".40

39   Lange 2018 s. 203
40  Frost 2012

mallileikkipaikat 
1900-1920

13 . Leikkipaikka New Yorkissa. 1910-1915.

14. Ulkoilua Uunisaaren hiekkarannalla 
Pohjoisessa Uunisaaressa 1966
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15 . Marjory Lady Allen of Hurtwoodin Lontoossa si jaitseva seikkailuleikkipuisto 1966.
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40   riskejä on otettava. le ikkipaikkojen  kehitys
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16. Lapset leikkimässä Emdrupin 
seikkailuleikkipuistossa.

seikkailuleikkipuistot  
1940-1950

Seikkailuleikkipuistot, eng. ”Adventure playgrounds” tai ”Junk play-
grounds”, juontavat juurensa sodan jälkeiseen aikaan, jolloin leikki-
paikoista oli pulaa, mutta vapaata rakennusmaata oli varsinkin tuhou-
tuneiden rakennusten tonteilla. Seikkailuleikkipuistojen takana oli 
tanskalainen maisema-arkkitehti C. Th. Sørensen, jonka ensimmäinen 
seikkailuleikkipuisto rakennettiin Tanskan Emdrupiin toisen maailman-
sodan aikaan, vuonna 1943. Sørensen oli huomannut, että lapset leikki-
vät kaikkialla muualla, paitsi hänen suunnittelemillaan leikkipaikoilla. 
Hän huomasi, etteivät lapset tarvitse sen kummempaa parantaakseen 
leikkikokemustaan, vaan tärkeämpiä ovat sijainti ja se, ettei leikkipaik-
kaa hallitse kiinteät rakenteet. Päinvastoin, niiden tulisi olla täynnä avoi-
mia mahdollisuuksia. Ensimmäinen seikkailuleikkipuisto olikin lapsille 
paikka, jossa oli mahdollisuus rakentaa majoja, käsitellä luonnollisia 
kierrätysmateriaaleja, sekä tutkia ja tutustua kasvillisuuteen ja eläimiin. 
1946 Brittiläinen maisema-arkkitehti Lady Allen of Hurtwood vieraili 
Emdrupissa ja toi idean Lontooseen, nimeten leikkipaikat seikkailuleik-
kipaikoiksi (eng. adventure playgrounds).

1970-luvun lopulla Euroopassa oli useita seikkailuleikkipuistoja, 
joista suurin osa suljettiin seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana. 
Syitä tähän olivat esimerkiksi tilantarve ja yleiset asenteet: ne vaativat 
suhteellisen paljon tilaa, jota kasvavissa kaupungeissa oli yhä vähemmän 
vapaana, eivätkä ne välttämättä vastanneet yleiseen mielikuvaan järjes-
tyksestä, turvallisuudesta ja hygieniasta. Koska näiden leikkipaikkojen 
luonteeseen kuului eräänlainen epäjärjestelmällinen riskinotto, eivät 
kunnat tai muut vastaavat instituutiot halunneet ottaa vastuuta niistä.

17. vas: Tanskalainen taiteil i ja ryhmi-
neen perusti oman leikkipaikan Kööpen-
haminaan 1968

18. al la:  Notting Hil l  seikkailuleikkipuisto 
1960
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Euroopassa seikkailuleikkipuistoille oli ominaista niiden kokeellinen 
luonteensa, ja varsinkin Saksassa kyseisellä leikkipaikkatyylillä oli ja 
on yhä vahva identiteettinsä: vastuu lasten leikeistä jaetaan paikalla 
työskentelevien kesken, lasten vanhempien ja kunnan välillä; lapset itse 
päättävät kuinka he leikkivät – ja riskit, joita he ottavat. Useimmissa 
seikkailuleikkipuistoissa aikuiset nimittäin joutuvat allekirjoittamaan 
eräänlaisen sopimuksen, jonka seurauksena he luovuttavat lapsensa 
puistotyöntekijöiden huomaan. Vanhemmilla ei ole pääsyä aitojen sisä-
puolelle, eivätkä he saa myöskään jäädä aidan toiselle puolelle ohjeis-
tamaan lapsia. Riippuen puistosta, vanhemmille saattaa olla erityisiä 
päiviä, jolloin he saavat tulla vieraina tutustumaan lastensa tekemiin 
projekteihin – Berliiniläisessä Kolle 37:ssa tämä tapahtuu lauantaisin.

Nykyään seikkailuleikkipaikkoja on noin 1000 ympäri Eurooppaa, 
pääosin Tanskassa, Sveitsissä, Ranskassa, Saksassa, Hollannissa ja 
Iso-Britanniassa. Pelkästään Saksassa on noin 400. Myös muualla maa-
ilmassa, kuten Japanissa on huomattava määrä seikkailuleikkipuistoja.41

Futurismin aikakautena tavoitteena oli täydentää tai kompensoida tyy-
pillisiä kunnallisia leikkikenttiä, joissa oli päällystetyt pinnat, aidat ja pe-
rinteiset välineet. Hiekan, liukumäkien ja keinujen tilalle suunnittelijat 
loivat edistyksellisiä fantasiarakennelmia - raketteja, ajoneuvoja tai his-
toriallisia esineitä. Rakennettiin massiivisia betonista valettuja muotoja 
kiipeilyyn, joiden sisällä oli tunneleita ja labyrinttejä mielikuvituksen 
harjoittamiseen. Nämä olivat pääsääntöisesti kiinteitä rakennelmia, ei-
vätkä lapset pystyneet liikuttamaan tai muuttamaan niitä. 

Välinevalmistajat ennustivat, että teräs materiaalina, sekä toimin-
nalliset laitteet jäisivät ykkösprioriteetiksi, muovin korvatessa teräk-
sen osassa laitteista. Lisäksi leikkiveistokset tulisivat suositummiksi, 
laitteita suunniteltaisiin tietyille ikäryhmille, ne olisivat matalampia ja 
tultaisiin jatkossa asentamaan sora- tai kuorikatteen päälle turvallisuu-
den vuoksi.42 Nämä ennustukset toteutuivat yllättävänkin hyvin, joskin 
välinevalmistajat eivät osanneet ennustaa puisten välineiden suosiota 
1970-80-luvulla tai leikkipaikkastandardien kehittämistä 1980-luvulla.43

Standardoitujen leikkipaikkojen aikakausi heijasti tehdasvalmistettujen 
leikkivälineiden ja uudelleensuunnittelua. Tämä koski esimerkiksi Yh-
dysvalloissa tyypillisiä neljää leikkivälinettä: keinuja, liukumäkiä, kei-
nulautoja, kiipeilyrakenteita ja niitä ympäröiviä kovia pintarakenteita. 
1970-80-luvulla standardoidut leikkivälineet kehittyivät samanaikaisesti 
huolenaiheiden, kuten leikkipaikkaonnettomuuksien ja lisääntyvien oi-
keusjuttujen myötä. 

41     Hampshire
42 National Recreation Association, 1962
43 Frost 2012

futurismi 
1950-1970

standardisoidut 
leikkipaikat ja 
turvallisuusmääräykset 
1970-1980

19. yl lä:  lasten leikkipaikka Heikintorin 
edustalla.  1977-83 .

20. al la:  Notting Hil l  seikkailuleikkipuisto 
1960
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nykyiset leikkipaikat  
1980 -

Nykyäänkin jatkuva aikakausi, joka rakentui hiljalleen 1990-luvun lopul-
la, puhkesi vuosituhannen vaihteessa leikki- ja leikkipaikkaliikkeeksi jol-
la oli ennennäkemätön vauhti ja laajuus. Jo ennen 90-lukua tutkimukset 
osoittivat, että leikkikenttien luonne ja laajuus on laajennettava tyypilli-
sen varustuksen ulkopuolelle. Riippumatta siitä, kuinka edelläkävijä tai 
radikaali leikkiväline voi olla, se on vain yksi tärkeä tekijä lapsen leik-
kiympäristössä. Termi "leikkikenttä" ottaa yhä suurempia merkityksiä 
kaikenikäisten ihmisten (sukupolvien väliset leikkikentät), luonnollis-
ten ja rakennettujen (integroidut leikkikentät), esteettömät leikkikentät 
sekä elektroniset leikkikentät.44

44 Frost 2012
21. Leikkipaikka Fiskarsissa. 2018.
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l e i k k i p a i k k a - 
s u u n n i t t e l u n 
e d e l l ä k ä v i j ä t

Isamu Noguchi & Aldo van Eyck

Seuraavaksi tutustutaan kahteen leikkipaikka-  
suunnittelun edelläkävijään.



riskejä on otettava.  45 Isamu Noguchi

I s a m u  N o g u c h i
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22. Edell inen aukeama: Noguchi 
luonnostelemassa California Scenario 
-veistospuutarhaa.

23 . Isamu Noguchi ja leikkivälineen 
pienoismall i  Ala Moanan puistoon. 
Taustalla Contoured Playground. 
1940-luku.

Isamu Noguchi  
1904-1988

“The playground, instead of 
telling the child what to do 
(swing here, climb there), 
becomes a place for endless 
exploration, of endless 
opportunity for changing play” 
 
Isamu Noguchi

Japanilais-amerikkalainen Isamu Noguchi oli 1900-luvun innovatiivi-
simpia kuvanveistäjiä. Häntä kiinnosti erityisesti muotoilijan rooli ur-
baanissa maisemassa. Hän uskoi, että kuvataidetta voidaan tuoda ihmis-
ten arkeen suunnittelemalla leikkipaikkoja sekä "leikkiveistoksia", jotka 
rohkaisevat ihmisiä oppimaan fyysisen leikin kautta.45 Hänen suunnitte-
lemien leikkiympäristöjen tavoitteena oli tuoda yhteen estetiikka, funk-
tionaalisuus sekä ihmisen mahdollisuus leikkiä. 

Vuonna 1934 hän vei New Yorkin puisto-osaston päällikölle Rober 
Mosekselle pienoismallin ehdotuksesta, joka koostui täysin uudenlai-
sesta leikkipaikasta (kuva 24), jollaista ei oltu aiemmin nähty: se oli 
täysin välineistä riisuttu ja muotoiltu pelkästään maastoa veistämällä. 
Se oli korttelin kokoinen puisto, jonka keskellä olevan pyramidin päälle 
pääsi joko portaita tai luiskaa pitkin. Muoto oli tarkoitettu leikittäväksi 
juoksemalla, hyppimällä ja kiipeilemällä massiivisen muodon sisällä ja 
päällä. Kuitenkin nämä leikkiveistoksen ainutlaatuiset ominaisuudet 
tekivät siitä yhteensopimattoman Moseksen kunnianhimoisen agen-
dan kanssa. Hänen tarkoituksenaan oli kyllä rakennuttaa New Yorkiin 
uusia leikkipaikkoja, mutta ei kokeellisia, vaan aiemmin vahvistettujen 
normien standardoimia. (Moseksen aikana New Yorkin leikkipuistojen 
määrä kasvoi 119 puistosta 777:aan vuosina 1934-1960.)

21 Larrivee 2011
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24. Isamu Noguchin pienoismall i  ehdotukselle "Play Mountain" vuodelta 1933 . 

25. Atlantassa si jaitsevan Piedmont 
Parkin l iukumäki.

Noguchi oli edellä aikaansa, sillä hänen suunnitelmiensa kaltainen maataide 
sai huomiota vasta 60-luvun loppupuolella. Hän ei kuitenkaan antanut tä-
män rajoittaa itseään toimiessaan teollisena suunnittelijana, lavastajana tai 
maisema-arkkitehtina. 1939 hän laati ehdotuksen leikkivälineistä Hawaijilla  
sijaitsevaan Ala Moanan puistoon - tällä kertaa siirtyen maaston muotoilus-
ta standardoituihin leikkivälineisiin. Puistoa ei toteutettu, eivätkä välineet 
soveltuneet myöskään New Yorkiin, sillä kaupunki oli tällä välin päättänyt 
kieltää kaikki "testaamattomat" leikkivälineet turvallisuussyihin vedoten.

Hän ei kuitenkaan luovuttanut, vaan palasi takaisin maastonmuotoilun pa-
riin. Vuonna 1941 hän laati suunnitelman nimeltä Contoured playground 
(kuva 23), jota hän väitti onnettomuusvapaaksi puistoksi. Koostuen koko-
naisuudessaan kumpuilevista maanmuodoista, suunnitelma ehdotti muo-
vattua pintaa, jossa on säännöllisiä kukkuloida ja onteloita. Kuten aiempi 
ehdotus Play Mountain, se ei sisältänyt lainkaan leikkivälineitä, vaan se toi-
misi itsessään sellaisena: maasto toimisi liukumäkenä, konttaamis- ja tut-
kimisalustana, täydennettynä vesisuihkuilla kesähelteillä. Leikkipaikkojen 
suunnittelukenttä oli Noguchin epäonneksi liian nuori ja standardoitu, jotta 
se olisi voinut olla vastaanottavainen hänen taiteellisille tulkinnoilleen. 
New Yorkin leikkipaikat olivat tyypillisiä leikkipaikkoja, kuten muuallakin 
Amerikassa siihen aikaan: ne koostuivat käytännössä keinuista, liukumäistä, 
hiekkalaatikoista, keinulaudoista ja vesisuihkuista. 

“Everything is sculpture. Any 
material, any idea without 
hindrance born into space, I 
consider sculpture” 
 
Isamu Noguchi
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26. Sapporossa si jaitseva, van-
halle kaatopaikalle rakennettu 
Moerenuma Park valmistui 2005.

27. Riverside Parkin leikkipaikan 
pronssinen pienoismall i  1961-1966.

28. Vasemmalla: ehdotus leikkivä-
l ineistä Hawaij i l la si jaitsevaan Ala 
Moanan puistoon v. 1939.

Noguchi teki vielä useita ehdotuksia leikkipaikoiksi mm. YK:n pääkont-
torin edustalle sekä suunnitteli useita veistoksellisia leikkivälineitä. 
Yhdysvalloissa on kuitenkin vain yksi Noguchin toteutunut puisto, Pied-
mont Park Atlantassa vuodelta 1975. 

Noguchin kuoleman jälkeen Japanin Sapporoon rakennettiin valtava 
puisto, johon lähes koko hänen leikkipaikka ja -väline-tuotantonsa ra-
kennettiin uudestaan. Sen pinta-ala on 162 hehtaaria. 
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29. Aldo van Eyckin leikkipaikka Laurierstraati l la Amsterdamissa 1960-luvulla. 
Yksi 700 leikkipaikasta jotka Aldo suunnitteli  kaupunkiin.
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A l d o  v a n  E y c k
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“According to van Eyck, urban 
playing equipment should be 
part of the city to the point of 
disappearing into everyday life 
and becoming ubiquitous, as it 
happens with telephone cabins, 
benches or posts.”

- Nicolas Stutzin

Aldo van Eyckin leikkipaikoissa 
välineet ovat staattisia ja lapset 
liikkeessä.

Aldo Van Eyck

1918-1999

Aldo van Eyck oli hollantilainen arkkitehti, joka kiinnitti erityistä huomio-
ta arkkitehtuurin ja tilallisen suunnittelun emotionaalisiin ja sosiokult-
tuurisiin vaikutuksiin. Toisin kuin muut modernistisen arkkitehtuurin 
edustajat, kuten Le Corbusier, joka suunnitteli vapaa-ajan vietettäväksi 
"ideaaleissa oloissa", sijaiten kaukana lasten kodeista, Eyck suunnitteli 
leikkiympäristöjä jo olemassa oleviin kaupunkiympäristöihin. 

Hän loi Amsterdamiin katujen ja leikkipaikkojen moniulotteisen 
infrastruktuurin ottaen huomioon kaikki käyttäjäryhmät: lapset, teinit, 
aikuiset ja vanhukset. Leikkivälineet olivat pääosin suunniteltu kuiten-
kin 4-7 vuotiaille. Hän testautti välineitä omilla lapsillaan, saadakseen 
etäisyydet kohdalleen.46

Eyck suunnitteli Amsterdamiin sodan jälkeen 700 erilaista leikkipaikkaa, 
jotka sijaitsivat puistoissa, aukioilla ja pommitusten raunioilla. Hänen 
suunnittelemansa yksinkertaiset, jopa eleettömät välineet rohkaisivat 
lasta käyttämään omaa mielikuvitustaan, modernien leikkivälineiden 
tuodessaan usein oman, valmiin tarinansa. Omien sanojensa mukaan 

46 Withagen & Caljouw 2017 s.7

30. Aldo van Eyck.
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32. Climbing dome & funnels 1956-57. 
Dome tunnetaan kansankielellä igluna.
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hänen suunnittelemansa leikkielementit olivat "työkaluja mielikuvituksel-
le". Viime vuosikymmeninä Eyckin suunnittelemia leikkipaikkoja ovat  tut-
kineet niin sosiologit, psykologit kuin taide- ja arkkitehtuuriteoreetikotkin. 

Aldo Van Eyckin leikkipaikkoja tutkineet Withagen & Caljouw pystyvät 
tarjoumia käsittelevässä tutkimuksessaan osoittamaan, että hänen suunnit-
telemansa abstraktit, symmetriset leikkimuodot tosiaan stimuloivat lapsen 
luovuutta. Siinä missä keinu tai liukumäki käytännössä määrittelee miten 
lapsen tulisi sillä leikkiä, Eyckin leikkivälineet kutsuvat lapsen aktiivisesti 
tutustumaan useisiin affordansseihin (toiminnallisiin mahdollisuuksiin, tar-
joumiin47), joita väline tarjoaa.

Toisaalta välineitä on myös kritisoitu. Withagen & Caljouwin mukaan 
osa tutkijoista väittää, että Eyckin välineistä ilmenevällä standardisoinnilla 
(kuten tasaiset puolien välit kiipeilytelineessä) voi olla negatiivisia vaiku-
tuksia leikittävyyteen. Standardisointi välineissä johtui kiistatta puhtaasti 
esteettisistä syistä. Niiden ulkonäkö saattoi olla näin miellyttävämpi niin 
aikuisen kuin lapsenkin silmälle, mutta tällä ei ole järin merkitystä heidän 
leikkiessään niissä. Viimeaikainen tutkimus todentaakin, että moniulot-
teisemmat, ns. sotkuisemmat leikkivälineet houkuttelevat lapsia luokseen 
enemmän. On kuitenkin otettava huomioon, että Eyckin kiipeilyvälineissä 
puolien tai askelmien väli vaihteli korkeammalle kiivetessä.48

Yksi huomioitava seikka Eyckin leikkipaikoissaan oli se, että niitä ei oltu 
koskaan aidattu, mikä oli 50-60-luvun taitteessa hyvin poikkeuksellista. Ai-
taamattomien leikkipaikkojen myötä leikkivistä lapsista tuli elävä osa kau-
punkia. Hän halusi altistaa lapset leikkipaikkojen ulkopuolisille riskeille, ei 
suojella heitä siltä.

47 Kyttä 2003
48 Withagen & Caljouw 2017

31. Lapset leikkimässä Eyckin "iglussa". 
Amsterdam-Osdorp. 1963 . Cas Oorthuys.
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" Whatever space  

and time mean,  

place and occasion 

mean more. " 
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33 . Dijkstraat, Amsterdam-Centrum. 
Ylempänä sodan jälkeiset rauniot, al la 
uusi leikkipaikka v. 1954. 

34. Lapset leikkimässä Eyckin "iglussa". 
Amsterdam-Osdorp. 1963 . Cas Oorthuys.
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l e i k k i p a i k k o j e n 
k e h i t y s  m a a i l m a l l a
pohjautuen kirjoittajan käsitykseen historiasta

*Tarkoittaa suunnittelun laadukkuuden tasoa
= sodassa ja standardien saapuessa taantuu

ERI AIKAKAUSIEN SUUNNANNÄYTTÄJÄT
Frost 2012

HIEKKALAATIKOT

ULKOILMA-LIIKUN-
TA-VÄLINEET

TERÄKSISET
KEINUT, 

KIIPEILYTELINEET,
KARUSELLIT

SIJAINTI KOKEELLI-
SUUS

YMPÄRISTÖ

SOTA

FRIEDRICH FRÖBEL 
KEHITTI ENSIMMÄISEN 

LASTENTARHAN JOTA HÄN 
KUTSUI LEIKKIPAIKAKSI.

(KINDERGARTEN - 
GARDEN FOR PLAY)

C.TH. SØRENSEN 
PERUSTAA ENSIMMÄISEN 

"ROMU"- ELI 
SEIKKAILULEIKKIPAIKAN 

TANSKAAN

LEIKKIPAIKKOJA PURETAAN, 
JOTTA SAADAAN TERÄSTÄ 

SOTATEOLLISUUTEEN.
SEKIN OLI LASTENLEIKKIÄ.

LEIKKIPAIKKOJEN

SUUNNITTELUN

KEHITYSKÄYRÄ*

1800-

LADY ALLEN OF 
HURTWOOD TUO 

SEIKKAILULEIKKIPAIKAT 
ISO-BRITANNIAAN 1946

NYKYAIKAISEN 

LEIKKIPAIKAN 

SYNTY

NOGUCHI VIE 
ENSIMMÄISEN 

"PLAY MOUNTAIN"-
EHDOTUKSEN ROBERT 

MOSEKSELLE 1934 
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ALDO VAN EYCK 
SUUNNITTELEE 

AMSTERDAMIIN 700 
LEIKKIPAIKKAA

FANTASIA
MIELIKUVITUS 

FUTURISMI
METALLI

PYÖRISTETYT
KULMAT, 

MUOVI KORVAA 
METALLIN,

TEKONURMET,
KUMIROUHE

TURVA-ALUSTAT, 
TEEMAT,

VAIHTELEVAT
MATERIAALIT

DIGITAALISET
LEIKKIKENTÄT

NOUSUKAUSI

TURVALLISUUS

HUOLTOVAPAUS

1947 - 1978
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l e i k k i p a i k k o j e n 
s t a n d a r d i s o i n t i

mikä on SFS-EN1776 standardointisarja?  

..ja kuinka se vaikuttaa leikkipaikkojen 
suunnitteluun?

35. Lapset keinumassa Tove Janssonin puistossa keinussa, johon on 
kahden keinulaudan varaan nostettu puiston penkki.  9 /1970.
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Keskustellessa leikin turvallisuudesta, riskeistä ja vastuista, nou-
sevat leikkivälineitä koskevat standardit usein esiin. Yleisesti leik-
kipaikkojen turvallisuus nähdään saavutettavan standardien nou-
dattamisen seurauksena. Hyväksyttävät riskitasot ja vastuunjako 
koetaan helposti hoidetuiksi standardeja noudattamalla. Siksi on 
tärkeää ymmärtää leikkivälineiden standardien rooli leikkipaikko-
jen suunnittelussa. 

Tim Gill on käsitellyt standardointia kattavasti 2018 julkaistussa tekstis-
sään Playing it Safe?. Tämä luku ja sen pohdinta pohjautuu pitkälti Gillin 
selvitykseen.49

Leikkipaikkavälineiden standardit ovat teknisiä asiakirjoja, jotka 
kattavat kiinteän leikkivälineen suunnittelun, rakentamisen ja asennuk-
sen. Näitä voivat olla esimerkiksi keinut, liukumäet, muut dynaamiset 
laitteet sekä kiipeilyvälineet. Niissä asetetaan kriteerit iskunvaimennuk-
sen, putoamiskorkeuksien ja -alueiden käyttöön eri tyyppisille välineille 
kuten myös niiden suorityskykyvaatimukset. Ne voivat sisältää myös 
osia huolto- ja tarkastusjärjestelmistä.

Standardit eivät suinkaan ole samanlaisia ympäri maailmaa. Yhteisten 
standardien lisäksi valtioilla on omia, kansallisia standardeja.  Standar-
dien laatimista ja tarkistamista valvovat yleiset kansalliset tai kansain-
väliset teollisuuden standardointielimet, kuten CEN Euroopassa, ASTM 
Yhdysvalloissa, CSA Kanadassa, CNS Taiwanissa ja BIS Intiassa.

Useat maat ovat joko kehittäneet kansallisia leikkikenttävälineitä 
koskevia standardeja tai hyväksyneet muissa maissa kehitetyt standar-
dit. Näitä tarkistetaan tyypillisesti säännöllisesti, esimerkiksi leikki-
kenttävälineiden yhtenäiset eurooppalaiset vaatimukset, SFS-EN 1176 
päivitettiin käytöstä saatujen kokemusten perusteella vuonna 2017 ja ne 
julkaistiin suomeksi vuonna 2018.

Alhaisen ja keskitulotason maissa tilanne ei ole yhtä selkeä. Esimer-
kiksi Intiassa on yksityiskohtaiset standardit yleisille leikkivälineille, 
sekä erilliset standardit koulujen leikkivälineille, joista useimmat on 
tehty 70-luvulla. Toisaalta taas Vietnamissa standardit ovat olemassa 
vain kotikäyttöön suunniteltuihin keinuihin, liukumäkiin ja vastaaviin 
leluihin sisä- ja ulkotiloissa. Nämä standardit pohjautuvat amerikkalai-
siin lelustandardeihin.

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimii Suomen keskusjärjes-
tönä. Sen päätehtäviä ovat SFS-standardien laadinta, vahvistaminen, 
julkaiseminen, myynti ja tiedottaminen.50

49 Gill 2018
50 SFSa

s t a n d a r d i s o i n t i

36. Standardisarjan SFS-EN 1176 
mukaiset testisondit leikkivälineiden 
testaamiseen.

leikkikenttävälineiden 
standardisarja SFS-EN1176 
kattaa leikkivälineen 
suunnittelun, rakentamisen 
ja asennuksen, asettaen 
kriteerit iskunvaimennuksille 
ja putoamisille.

ovatko standardit samat 
kaikkialla?
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Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n nettisivuilla sanotaan seuraavaa: 
Leikkikenttävälineiden standardit asettavat rajan juridisesti hyväksyttävälle 
riskille. Standardien tarkoituksena ei ole estää pienille riskeille altistumista. 
Leikkipaikoissa pienille riskeille altistuminen saattaa olla hyödyllistä, sillä se 
tyydyttää ihmisen perustarvetta ja antaa lapsille mahdollisuuden oppia ris-
keistä ja niiden seuraamuksista valvotussa ympäristössä. Standardien ensisi-
jainen tarkoitus on estää loukkaantumiset, jotka johtavat vammautumiseen 
tai kuolemaan. Toissijaisena tarkoituksena on vähentää seuraamuksia, jotka 
aiheutuvat satunnaisista väärinarvioinneista.51

Standardien tarkoituksena ei siis ole poistaa riskejä täysin, mikä oli-
sikin lähes mahdotonta. Pikemminkin ne asettavat vertailuarvot ja rajat 
juridisesti hyväksyttävälle riskitasolle, esittäen tasapainoisen näkemyk-
sen turvallisuuden ja muiden tavoitteiden välillä. 

Standardisoijat pyrkivät pärjäämään lasten leikkimieltymysten ja 
-käyttäytymisten perässä. Esimerkiksi vanhemmat lapset etsivät usein 
haastavampia leikkimahdollisuuksia kuin nuoremmat, jolloin kaivataan 
muutoksia korkeuteen, liikkeen nopeuteen ja monimutkaisuuteen sekä 
kiipeilyn ja laskemisen vaikeustasoon. Näitä on sovellettava nykykäytän-
nön mukaan hyvin laajaan ikäluokkaan – siksi laitteet voivat olla liian 
tylsiä nuorisolle. Standardin SFS-EN 1176-1:n johdannossa todetaankin, 
että standardissa myönnetään ikärajoitusten aiheuttamat turvallisuuteen 
liittyvät vaikeudet, koska riskinkäsittelykyky perustuu käyttäjän henkilökoh-
taisiin taitoihin eikä ikään. Leikkikenttävälineitä käyttävät erittäin todennä-
köisesti myös muut ikäryhmät kuin ne, joille väline on tarkoitettu.52

51 SFSa
52 SFS-EN 1176-1:2017

leikkikenttävälineiden standardeilla on useita keskeisiä ominaisuuksia:
 
RISKIEN VÄHENTÄMISEN PERUSTEET
Standardit on tyypillisesti kehitetty vahinkojen ehkäisemiseksi. Riskinottamisen etuja on harvoin pohdittu. Eu-
rooppalaisen EN 1176 -standardisarjan johdannossa on mainittu riskinoton arvosta todeten, että riskit kuuluvat 
oleellisesti leikkipaikkoihin ja ympäristöihin joissa lapset viettävät aikaa leikkien.

TEKNINEN PAINOPISTE
Standardit keskittyvät tyypillisesti fyysisiin ja aineellisiin ominaisuuksiin. Suuri osa niiden sisällöstä käsittelee 
teknisiä aiheita, kuten rakennesuunnittelua. Niihin sisältyy kuitenkin myös elementtejä jotka käsittelevät käyttäy-
tymistekijöitä, kuten putoamisalueita ja laitteiden välisiä esteitä.

JOUSTAMATTOMUUS
Standardeja sovelletaan samalla tavalla useissa eri asetuksissa ja konteksteissa. Niitä sovelletaan samalla tavalla 
sekä valvotuilla koulun leikkikentillä, että yleisillä leikkialueilla, joissa ei välttämättä ole valvontaa. Standardit 
eivät myöskään jousta eri ikäisten tai kykyisten lasten käyttötapojen suhteen.

OBJEKTIIVISUUS
Standardit on suunniteltu antamaan puolueettomia vastauksia, jotka voidaan tarkistaa itsenäisesti (kuva 36). 
Kysymyksiä hyväksyttävistä riskitasoista muodostetaan tiukan noudattamisen näkökulmasta vapaan keskustelun 
sijaan.

37. Keinun määritelmää on vuonna 2017 
muutettu. Nyt ”keinulta näyttävä” väline 
on keinu si l loin, kun sen kiinnityspiste 
on väh. 1300mm korkeudessa.  
Kuvan mukainen ri ippumatto ei si is 
ole keinu eikä muukaan tunnettu leik-
kivälinetyyppi,  joten si itä tarkastetaan 
vain välinevalmistajan asennusohjeen 
täyttyminen.

standardit ja  riskinotto
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Laki ei vaadi noudattamaan leikkipaikkavälineitä koskevia standardeja. 
Yleinen käsitys on kuitenkin toinen. Jopa niiden täysi noudattaminen ei 
välttämättä tarjoa vesitiivistä puolustusta oikeudessa,  vaikkakin stan-
dardeilla on oikeudellisesti hyvän käytännön status. 

Vaikka leikkivälineitä koskevia standardeja on harvoin vahvistettu 
kansallisessa lainsäädännössä, voidaan niitä valtuuttaa muilla tavoin. 
Vaikka sääntöjen noudattamatta jättäminen ei aiheuta automaattisesti 
seuraamuksia, voi vahinkojen sattuessa tulla kysymyksiä. Käytännössä 
standardit nähdään monissa maissa tärkeimpänä, jos ei ainoana hyvien 
käytäntöjen vertailuarvona. Näin ollen niillä on keskeinen rooli riskien 
ja vastuun huomioinnissa.

Standardeja tulisi empiirisesti testata todellisissa tilanteissa. Esi-
merkiksi yksi standardin EN 1176 osa määrittelee, portaiden element-
tien välit säännöllisiksi ja tasaisiksi. Oletuksena luultavasti on, mikäli 
välit ovat epätasaiset, voi tapahtua onnettomuuksia – tätä ei ole kuiten-
kaan perusteltu tutkimuksin. Moni Linnanmäen jo nykyään puretussa 
Vekkulassa käynyt pystyykin luultavasti toteamaan, että liikkuvat ja 
epäsäännölliset portaat olivat yksi sen mielenkiintoisimmista haasteista.

Standardien tuoman varmuuden vuoksi julkisen tilaajan on helppo 
valita vaihtoehto, joka on ns. varmasti turvallinen – tällöin he voivat tar-
vittaessa pestä kätensä, jos jotain sattuu.

Standardeilla on tärkeä rooli laadun varmistamisessa suunnittelussa, 
rakentamisessa ja kunnossapidossa. Ne eivät kuitenkaan kykene luo-
viin, innovatiivisiin ja lapsikeskeisiin lähestymistapoihin. Samalla kun 
standardointi on voinut johtaa onnettomuuksien vähenemiseen, ovat 
ne samalla johtaneet moneen epäinspiroivaan tilaan ja mahdollisesti 
samalla myös kohtuuttomiin menoihin esimerkiksi uusiessa täysin toi-
mivia leikkivälineitä. 

Standardit eivät pysty ottamaan kantaa jokaiseen yksityiskohtaan. 
Esimerkiksi kiipeilyyn tarkoitetun katetun leikkivälineen katon kor-
keutta ei ole erikseen määritelty. Kiipeilytelineen katto voi kuitenkin 
houkutella lasta kiipeämään sen päälle – tähän ei kuitenkaan nuorimmat 
leikkijät pysty, jolloin riskinhallinta pysyy luonnollisesti aisoissa.

Edullinen tai itsetehty ei välttämättä tarkoita huonoa laatua. On 
kuitenkin havaittavissa yleinen käsitys siitä, että toimiva leikkiväline on 
teollisesti tuotettu, kaupallinen, hyväksihavaittu tuote – eikä tästä kan-
nata poiketa. Kansannäkemyksenä on se, että kun leikkipaikka on raken-
nettu standardien mukaan, ei sen kunnossa pitäminen vaadi lakitekstin 
ja standardien perinpohjaista osaamista.53

Leikkivälineiden suunnittelu ei ole kuitenkaan missään nimessä 
kiellettyä - päinvastoin. Eikä se todellakaan ole niin vaikeaa, kuin väline-
valmistajat helposti antavat ymmärtää. Nykyään yksilöllisen suunnitte-
lun tarve on tosin huomioitu myös välinevalmistajien puolesta, heidän 
tarjotessa omia suunnittelupalveluitaan suunittelijoiden avuksi.

Suunnittelijan tulisikin osata käyttää järkevämpää ja tasapainoisem-
paa lähestymistapaa, käyttäen standardeja vain yhtenä työkaluna mui-
den joukossa. 

53 YLE 2010

38. Portaiden kall istuskulman on 
oltava vakio. Askelmat on si joitettava 
tasavälein, niiden on oltava 
muodoltaan samanlaisia ja niiden on 
oltava vaakatasossa ± 3° tarkkuudella.  
SFS-EN 1176-1.

vaatiiko laki standardien 
noudattamista?

voiko leikkivälineitä suunnitella 
itse?

SFS-EN 1176-1

Standardin lukemisen ja ymmärtämi-
sen helpottamiseksi mainittakoon, 
että alla esitetyillä sanamuodoilla
tarkoitetaan seuraavaa:

on tehtävä = vaatimus

tulisi tehdä = suositus

saatetaan tehdä = lupa tehdä

voidaan tehdä = mahdollisuus

39. 1 välineen tarvitsema ti la 
      2 putoamisti la 
      3 vapaa ti la
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40. Iskua vaimentavat turva-alustat 
ovat olennainen osa nykyaikaista 
leikkipaikkasuunnittelua. Niiden 
asentaminen vanhoil le leikkipaikoil le 
on kuitenkin osoittautunut kall i iksi , 
i lman huomattavia hyötyjä.

Leikkikenttävälineiden standardit vaikuttavat 
myös voimakkaasti julkisiin menoihin. Esimerkiksi 

leikkikenttien pinnoittamista koskevien standar-
dien käyttöönotto johti merkittäviin kustannusten 

nousuihin, joka oli nähtävissä sen seurauksena välineisiin 
ja materiaaleihin käytetyn rahan määrässä.54 Tämä voi olla tie-

tenkin vain sattumaa, mutta on huomioitava, että useilla standardien 
sisällöstä vastaavilla on tavoitteena myös kaupallisen edun valvominen, 
mikä vaikeuttaa julkisten kysymysten käsittelyä.

Standardien yksi keskeinen tehtävä on kansainvälisen kaupan 
edistäminen. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston TUKESin mukaan 
Eurooppalaiset standardit kehitetään kansainvälisenä yhteistyönä 
asiantuntijoiden kanssa. Laatimiseen osallistuu asiantuntijoita mm. 
elinkeinoelämästä, tutkimuslaitoksista, järjestöistä, korkeakouluista ja 
julkishallinnosta. Standardisointiryhmien jäsenyydet ovat osallistumis-
maksua vastaan avoimia kaikille, jotka haluavat vaikuttaa standardien 
sisältöön.55

Gillin tutkimuksen mukaan jäsenet ovat kuitenkin suurilta osin pe-
räisin yrityksistä ja liikemaailmasta. Vaikka jäsenillä olisikin paljon alan 
asiantuntemusta, on niillä usein myös kaupallinen kiinnostus tuotteisiin 
tai palveluihin, joihin standardit liittyvät. Leikkikenttien tapauksessa 
komitean kokoonpanossa painotetaan voimakkaasti valmistajia ja leik-
kikenttäturvallisuusyrityksiä, kuten tarkastuslaitoksia.

Onkin ehdotettu, että standardointielinten tällä hetkellä hallinnoi-
ma alue ulottuisi laillisen tehtävänsä ulkopuolelle. Toisin sanoen, vaikka 
standardit olisivatkin oikeutettuja määrittelemään esimerkiksi perus-
tukset tai yksittäisen köyden paksuuden, heidän roolinsa päättäessään 
kuinka paljon haasteita ja riskejä tulisi olla tarjolla tietyssä leikkiym-
päristössä on ongelmallinen. Tämänkaltaiset päätökset tulisikin tehdä 
paikallisen ympäristön, lainsäädännön ja käyttäjien mukaan.56

Ison-Britannian trenditiedot57 osoittavat, että leikkipaikkaonnet-
tomuudet vaihtelevat hieman vuodesta toiseen. 14 vuoden seuran-
tajakson aikana 1988-2002 sairaalakäyntien kokonaismäärä vaihteli 
50.000-70.000 välillä ilman merkittäviä suuntauksia. Nämä luvut luovat 
epäuskoa leikkipaikkojen turvallisuustoimenpiteiden tehokkuuteen, sil-
lä juuri tämän aikajakson aikana investoitiin merkittävästi uusiin laittei-
siin ja pintamateriaaleihin, sekä niiden rakenteiden poistamiseen, jotka 
eivät vastanneet kauden alussa käyttöön otettujen uusien leikkikenttä-
välineiden standardeja.58

54 Ball 2004 s.668
55 TUKES
56 Waller et al. s.116
57 kts. tilastot sivulta 26.
58 Gill 2018 s. 12

standardoinnin kaupallisuus
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Suomessa toimivia leikkivälinevalmistajia  on kaksi: Lappset ja Puuha 
Group. Näiden lisäksi suomessa myydään useamman ulkomaisen leikki-
välinevalmistajan tuotteita, joista tunnetuimmat ovat Kompan ja Hags. 

Leikkivälineitä voivat hyväksytysti suomessa tarkastaa vain sertifioidut 
tarkastajat. Ulkoleikkipaikkojen turvatarkastajia kouluttaa Viherympä-
ristöliiton alaisuudessa toimiva Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turval-
lisuuslautakunta. Se koostuu 23 jäsenestä, joista yli 10 ovat välineval-
mistajien edustajia.59 Lautakunta päättää sisällön koulutuksiin, joiden 
järjestäjinä toimii ilmeisesti alan ainoa toimija, Safe2Play, sekä Hämeen 
Ammattikorkeakoulu HAMK. 

Safe2Playn keulahahmona toimii Esa Junttila, jolla on taustalla pit-
kä ura Lappsetin tuotekehityksessä. Junttila kuuluu RPII:n (Register 
of Play Inspectors International) alaiseen suomalaiseen, neljästä jäse-
nestä koostuvaan sertifioinnin johtoryhmään, jossa jokaisella on oma 
vastuualueensa: 

- Yhteisen Toimialaliiton edustajasta (standardointi), 
- Safe2Playn edustaja (kouluttaminen), 
- Lappsetin edustaja  (liikunta-alueet) sekä 
- J-Tradingin edustaja (leikkialueet). 
Näistä viimeinen tuo maahan alunperin ruotsalaisen, nykyisin kan-

sainvälisen leikkijätin PlayPowerin omistaman HAGSin leikkivälineitä.
Safe2Playn verkkosivuilla todetaan, että sertifioinnin johtoryhmä on 

sitoutunut pitämään sertifioinnin puolueettomana ja koko prosessin moit-
teettomana koekysymysten laatimisesta aina kokeiden tarkastamiseen asti.60  
Jos johtoryhmä koostuu neljästä henkilöstä, joista kolme edustaa kah-
ta yritystä, herää kysymys, voiko se olla täysin puolueeton, vai voiko 
taustalla tosiaan olla Gillinkin mainitsemia kaupallisia tavoitteita?61

Suomen Standardisoimisliiton 30.5.2018 pitämässä seminaarissa Esa 
Junttila oli kertomassa leikkikenttästandardien muutoksista Lappsetin 
teknisenä asiantuntijana.62

Leikkivälineiden tarkastajia löytyy suomestakin useampi. Lautakunnan 
jäsenistä kiinnittyy huomio jälleen Lappsetin osallistumiseen, tällä ker-
taa heidän asennuksista ja tarkastuksista vastaavan PlayCaren edusta-
jaan. Jos yhden valmistajan edustajia on näin monella osa-alueella, ei 
ole ihme, että Lappset on levittäytynyt lähes jokaiseen suomalaiseen 
puistoon. On hienoa, että Suomesta löytyy tällaista ulkomaillekin vietä-
vää osaamista, mutta on huomioitava, että markkinajohtajan asemallaan 
heidän vaikutuksensa myös tulevaisuuden leikkipaikkoihin on suuri.

Tämän työn tekemisen puolessa välissä Lappset julkaisi uuden Pre-
mium-sarjan, joka heidän mukaansa haastaa perinteisiä näkemyksiä leik-
kipaikoista. Sarjan välineet eroavat huomattavasti heidän perinteisestä 
tyylistään. Tämä on hieno ja odotettu uutuus - toivottavasti se ei jää 
hetkelliseksi kokeiluksi.

59 VYLa
60 S2P
61 Gill 2018 s.5
62 SFSb

41. Tunnetuissa leikkivälinevalmistajissa 
ei ole hirveästi valinnanvaraa.

suomen pienet piirit

42. Lappsetin uusi premium-sarja eroaa 
huomattavasti perusmall istosta al la.
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leikkivälinestandardien vahvuudet ja heikkoudet

vahvuudet heikkoudet

Määrittävät selkeät vertailuarvot, 
antaen yleispätevä vastaukset

Ei houkuttele palveluntarjoajia tarjoamaan 
suunnitteluratkaisuja, joissa ei ole selviä vastauksia (esim. 
luonnollinen leikki, löysät osat).

Joustamaton käyttäjäryhmien ja valvonnan vaihteluille tai 
muille paikallisille tekijöille.

Voi johtaa suhteettomiin käyttäjäreaktioihin vähäisissäkin 
ristiriitatilanteissa tai sääntöjenvastaisuuksissa.

Vaatimusten noudattaminen voi johtaa siihen, että 
palveluntarjoajat vähättelevät tai sivuuttavat muut tavat 
seurata, arvioida ja hallita riskejä.

Pohjautuvat asiaankuuluvaan 
tieteelliseen tietoon

Tekninen näkökulma on hallitsevaa.

Hämärtää rajaa objektiivisuuden ja arvopohjaisen päätöksen 
välillä.

Voi tehdä kyseenalaisia oletuksia käyttäjäkokemuksesta.

Varmistavat suunnittelun, 
rakentamisen ja asentamisen tason

Voivat jarruttaa suunnittelun luovuutta ja siten rajoittaa 
innovatiivisten, houkuttelevien ja mukaansatempaavien 
suunnittelua, mikä voi johtaa alhaisempiin käyttöasteisiin.

Asettaa riman korkealle uusile lähestymistavoilla ja niihin 
liittyville välinetoimittajille.

Pohjautuvat teolliseen osaamiseen Voivat olla kaupallisten etujen määrittelemiä.

Helpottavat kansainvälistä kauppaa Kaupallisiin näkökohtiin perustuvat päätökset eivät 
välttämättä ole optimaalisia käyttäjille tai palveluntarjoajille.

Gill 2018 s. 19

Englannissa paikallisen koulutustandardien tarkastustoimijan Ofst-
edin (Office for Standards in Education) päävalvoja Amanda Spielman 
kertoi marraskuussa pidetyssä varhaiskasvatustilaisuudessa olevansa 
huolissaan riskien välttämiseen liittyvän kulttuurin ja siihen liittyvien 
yliturvallisten ympäristöjen vuoksi. Hän totesi, että he eivät [Ofstedin 
puolesta] odota, että kiipeilyväline poistetaan, mikäli joku putoaa siitä, 
ilmaisten heti perään huolensa siitä, että luomme liian riskivapaita ym-
päristöjä: samalla kun riskit tulisi ottaa vakavasti ja lapsia valvoa huo-
lellisesti, ei saisi tukahduttaa lasten luonnollisia vaistoja löytää ja tutkia 
uusia asioita.63

63 The Telegraph 2017
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l e i k k i p a i k k o j e n 
s u u n n i t t e l u -

p r o s e s s i
suunnitelmat eivät aina toteudu 

luonnosten mukaisesti.

riskin arviointi osana suunnitteluprosessia.
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SUUNNITTELIJA

KÄYTTÄJÄ

KAUPUNKI

VÄLINE-
VALMISTAJAT

MUUT 
SUUNNITTELIJAT

MATERIAALI-
VALMISTAJAT

TILAAJA / 
RAKENNUTTAJA

MÄÄRÄYKSET /
STANDARDIT TANSKASSA, Skovvej:ssa sijaitsevan koulun 

leikkipaikasta on tällä aukeamalla esitetty sekä 
suunnitteluvaiheen luonnos, että toteutusvai-
heen jälkeinen valokuva. Luonnoksen eläväinen 
koulupiha on suunnitteluprosessissa minimoitu-
nut hiekkalaatikoksi ja asfalttikummuiksi.

Suunnitelmat eivät usein toteudu 
luonnosten mukaisesti.

43 . Skovbakken koulun piha toteutuksen jälkeen.

Suunnitteluprosessiin vaikuttavat 
monet tekijät
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Leikkipaikkojen suunnittelu nähdään nykypäivänä turhan usein val-
miiden tuotteiden ja etenkin näiden turva-alueiden sijoittamis- ja 
mitoitustehtävänä. Suunnittelutyötä tuntuu nykypäivänä ohjaavan 
ennen kaikkea rahoitus, välinevalmistajat ja rakentava taho. Suur-
ten leikkipaikkavalmistajien välinekuvastot ja esittelyt ovat suun-
nittelijoille arkipäivää ja nämä koetaankin suunnittelijoiden kes-
kuudessa yleisesti työtä helpottavina tekijöinä - säästäähän se aikaa 
ja myös rahaa suunnittelulta, kun lähes kaikki leikkiin liittyvät asiat 
on jo ajateltu valmiiksi.

l e i k k i p a i k a t  j a  n i i d e n 
s u u n n i t t e l u p r o s e s s i

44. Skovbakken koulun pihan luonnos.

 kuinka tämä..

      muuttuu tuoksi?
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Lapsille riittää leikkimiseen vähempikin, eivätkä he välttämättä 
vaadi perusteellisesti suunniteltua leikkipaikkaa leikkeihinsä. Leik-
kipaikkojen tarve onkin käytännössä lähinnä yhteiskunnan luoma 
turvallisuuden illuusio. 

Tarvitsevatko lapset suunniteltua leikkipaikkaa, vai olisivatko he mah-
dollisesti iloisempia päästessään suunnittelemaan leikkipaikkansa? 
Voitaisiinko lapset saada suunnittelemaan tarvitsemansa lelut ja kaipaa-
mansa kokemukset itselleen? Huolimatta aikuisten halusta suunnitella 
ja rakentaa lapsille turvallisempaa ja pehmeämpää lapsiystävällistä maa-
ilmaa, saattaa lopputulos olla jotain muuta kuin lapsi haluaisi. 

Tutkimusten perusteella lasten näkemykset leikistä eroavat voimak-
kaasti aikuisten havainnoista. Esimerkiksi erilaiset käsitykset ikävysty-
misen syistä leikkikentällä viittaavat siihen, että lapset liittävät sen ym-
päristön luomiin rajoituksiin, kun taas aikuiset käsittävät ikävystymisen 
ja epäasianmukaisen käyttäytymisen lasten kyvyttömyydeksi leikkiä. 
Peterson, Bishop, Michaels & Rath64 osoittivatkin, kuinka lasten ja ai-
kuisten käsitykset leikkipaikoista eroavat. Lasten ja aikuisten vastaus-
ten välillä oli hyvin vähän korrelaatiota, jos lainkaan – tuoden tutkijat 
johtopäätökseen, jonka mukaan aikuiset eivät pysty ennustamaan lasten 
toivomuksia tarkasti. Tämä onkin myöhemmin johtanut lasten osallis-
tamiseen suunnittelussa tuoden esille ideoita, joita aikuiset eivät olisi 
osanneet ajatella.65

Pieni lapsi havaitsee fyysistä ja sosiaalista ympäristöään ollessaan 
jatkuvasti herkässä ja välittömässä kosketuksessa siihen. Lapsi arvioi 
omia kykyjään, verraten omia taitojaan ympäristöön. Lapsen olles-
sa vaistomainen tutkija ja kokeilija, on kuitenkin aikuisilla suuri rooli 
mahdollistaessaan leikkiä. Oleellisinta lapselle on vanhempien luotta-
mus leikkiin ja sen arvoon, riskintekijöiden huomioiminen, leikkitilojen 
määrä ja leikkiin käytettävä aika.66 Rakennetulla ympäristöllämme on 
siis tärkeä rooli nykyaikaisen ihmisen kehityksessä. Sen tulisi toimia 
positiivisena kehitysympäristönä ja rohkaista itseilmaisuun, mutta se 
saattaa vaikuttaa myös negatiivisesti lasten terveyteen, itsenäisyyteen ja 
kekseliäisyyteen. Nuoret aivot nimittäin janoavat vapautta!67

64 Peterson et al.
65 Pearson & Howe
66  Piironen & Ruotsalainen
67  Lange 2018

Aikuiset ja lapset kokevat 
ikävystymisen eri tavoin: 
 
Lapset liittävät ikävystymisen 
ympäristön luomiin rajoituksiin, 
kun taas aikuiset käsittävät 
sen lasten epäasianmukaisena 
käytöksena ja kyvyttömyytenä 
leikkiä.

s u u n n i t t e l u p r o s e s s i n 
l ä h t ö k o h d a t
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Vaikka leikkipaikkojen suunnittelulla itsessään on suuri vaikutus lasten 
leikkeihin, on myös monia muita tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen missä 
ja miten lapset leikkivät. Lähtökohtaisesti, jos kyse on esimerkiksi päivä-
kotiin tai -hoitoon liittyvästä leikkipaikasta, on valvojilla hyvinkin suuri 
vaikutus leikkiin, sillä osa henkilökunnasta voi nähdä ulkona vietetyn 
ajan yhtä tärkeänä kuin sisällä vietetyn, kun taas osa voi kokea sen tau-
kona – sekä itselleen että lapsille. Tutkimukset osoittavat leikkipaikko-
jen tärkeyden epävirallisena luokkahuoneena, sillä siellä lapset leikkivät, 
lukevat, unelmoivat, vuorovaikuttavat, rakentavat, kuvittelevat, keskus-
televat, sekä kehittävät ja oppivat positiivisia ja negatiivisia sosiaalisia 
taitoja.68 Tästä huolimatta monet leikkipaikoista ovat helposti karuja ja 
mielikuvituksettomia paikkoja, joka taas luo osaltaan suuren kontrastin 
moderneille ja tarkoin suunnitelluille sisätiloille! 

Lapset tarvitsevat leikkipaikoilla erilaisia alueita sekä mielikuvi-
tuksellisille, rakentaville, toiminnallisille, että keskittymiskykyä pa-
rantaville leikeille. Leikkipaikat voidaan jakaa yksinkertaisesti 
osa-alueisiin: kulkureitit, kovat päällystetyt alueet, turva-alus-
tat, viheralueet, hiekkaleikit, tehdasvalmistetut funktionaaliset 
(esim. keinut, liukumäet) sekä rakenteelliset (esim. leikkimökit, 
linnat) leikkivälineet sekä luonnonmukaiset leikkivälineet.69

Huolestuttavana tutkijat pitävät erikseen valmistettujen leikkivä-
lineiden ohjaavaa otetta leikkiin, joka usein vaatii mahdollisesti vain 
vähän mielikuvitusta tai luovuutta. Tällöin on mahdollista, että lapset 
kyllästyvät laitteeseen ja käyttävät sitä väärin, mikä aiheuttaa taas suun-
nittelemattomia riskejä. Ihannetapauksessa hyvin suunniteltu leikkiväli-
ne olisi käytettävissä usein eri tavoin eri ikäryhmien toimesta. Leikkivä-
lineiden suunnittelun avulla tulisi antaa lapselle mahdollisuus määrätä 
leikin suunta, rohkaisten tätä mielikuvituksellisuuteen ja luovuuteen. 70

Little & Eager tutkivat lasten luontaista halua kokeilla haastavampia 
leikkivälineitä. Tutkimuksen mukaan 70-90% lapsista  halusivat leikkiä 
haastavemmilla leikkivälineillä, vaikkakin vain osa heistä oli aiemmin 
kokeillut niitä (kiipeilyverkko, korkea putkiliukumäki).71

Kriittisyys moderneja lasten leikkipaikkoja kohtaan on jatkunut jo usei-
den vuosien ajan. Sen pääaiheina ovat niiden staattisuus, tylsyys ja se, 
etteivät ne välttämättä vastaa nykypäivän lasten tarpeisiin. Miksi leik-
kipuistot ovat samasta muotista, pelkistettyjä ja vaarattomuutta koros-
tavia? kysyy kaupunkiaktivisti Jaakko Blomberg72. Onkin tärkeää erottaa 
toisistaan lapsille suunnitellut paikat ja lasten paikat. 

Joistain lapsille suunnitelluissa paikoista löytyy myös lasten omia 
paikkoja. Jotta lapsi osaisi muodostaa jostain tietystä paikasta nimen-
omaan oman paikkansa, tulisi hänen saada mahdollisuus olla fyysisesti 
paikan kanssa vuorovaikutuksessa ja hyödyntää luovuuttaan. Rajoituk-
set, sekä fyysiset (liikenne, aidat) että sosiaaliset (vanhempien pelot) 

68 Waller et al. 2017
69 Herrington & Lesmeister 2006
70 Dyment & O’Connell (2013)
71 Little & Eager 2010
72  Blomberg 2017
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vähentävät ympäristöjä joihin lapset voivat kiinnittyä.73

Ympäristön tarjoamia aktiviteettimahdollisuuksia voidaan kuvata 
Gibsonin mukaan tarjoumina74 (eng. affordances), joita käytetään usein 
konseptina kuvaamaan ympäristön laatua ja sen tarjoamia mahdolli-
suuksia lapsille.75

Leikkipaikkojen käytölle lasten perspektiivistä on tähän mennessä 
annettu vain vähän huomiota tutkimuksissa. Lasten ajatellaan arvosta-
van leikkipaikkoja hauskoina niiden tarjoamien fyysisten aktiviteettien 
määrän ja laadun, eli tarjoumien vuoksi, että myös niiden sosiaalisuuden 
vuoksi. Kuitenkin kaikki leikkipaikat ja -välineet eivät ehkä pysty tarjo-
amaan lapsille tarpeeksi haastavia tarjoumia, sillä terveyden ja turvalli-
suuden voimakas painottaminen voi johtaa leikkipaikkoihin, jotka eivät 
vastaa lasten tarpeita.76

Parempaan leikkiin tutkimuksen, suunnittelun ja vaikuttamisen 
kautta pyrkivä järjestö Studio Ludo vieraili vuonna 2015 45 leikkipai-
kassa Lontoossa, joista se valitsi tarkkailtavaksi 16 leikkipaikkaa kuuden 
kuukauden ajanjaksolle. He keräsivät tietoa yli 18 000 ihmisestä, ja ver-
tasivat tätä tietoa Yhdysvalloissa sijaitseviin leikkipaikkoihin, jotka si-
jaitsivat kaupungeissa joissa on suurinpiirtein yhtä paljon asukkaita kuin 
Lontoossa. Lopputuloksena he totesivat, että Lontoon leikkipaikoilla, 
joilla on vähemmän ”katalogista valittuja” leikkivälineitä (=luonnolliset 
leikkipaikat), yksilöllisemmät suunnittelumetodit ja valikoima erilaisia 
leikkipintoja, oli 53% enemmän vierailijoita ja 16-18% korkeammat fyy-
sisen aktiviteetin tasot lapsilla ja nuorilla, verrattuna perinteisempiin 
tehdasvalmisteisiin leikkipaikkoihin Yhdysvalloissa.77

73  Korpela et al. 2002
74 Kyttä 2003
75 Jansson 2015 s. 167, Gibson 1979
76 Jansson 2015 s. 167
77 Studio Ludo 2017

45. Lasten paikka: Tyttöjen rakentama talo.
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BERLIINILÄISILLE lapsille riitti pelkkä kadunpätkä, joskin vain kerran 
viikossa. Lapset valtasivat kerran viikossa osan Gudvanger Strassesta, 
joka on normaalisti tarkoitettu autoille. Kyseessä oli uusi ilmiö Saksassa, 
Britanniassa taas jo tutumpi – Lontoossa muulta liikenteeltä suljettuja 
leikkikatuja on yli kolmekymmentä. Berliinin kokeilu tosin kaatui naapurien 
valituksiin: Naapurit eivät pitäneet kerran viikossa nousseesta melutasosta 
ja parkkipaikkojen väliaikaisesta katoamisesta. ”Leikkikadun” idean takana 
olevien aikuisten ajatuksena olikin laajentaa lasten reviiriä kaupungissa 
muuallekin kuin leikkipuistoihin niin, että lapset näkyisivät kaupungissa 
enemmän. Leikkikatukokeilua tai ”kadunvaltausta” ei ymmärretty ympärillä 
asuvien ihmisten puolelta, varsinkin kun kadun vieressä on puisto. Moni 
saattoikin kysyä, ”Mikseivät lapset leiki siellä?” – kokeilu oli kuitenkin 
kyseisellä kadulla juuri siksi, että siihen osallistuivat lähistön kolme 
päiväkotia.78

Leikkikadun takana on porukka aktiivisia vanhempia, jotka halusivat 
ottaa mallia Lontoosta. Lupa heltisi kaupunginosan viranomaisilta. Yksi 
leikkikadun taustahenkilöistä oli arkkitehti Bernd Stude, joka oli jo DDR:n 
aikaan perustamassa lapsille tarkoitettua leikkibussia, joka Itä-Berliinin 
aikana ajoi lasten luokse erilaisiin lastentapahtumiin. Tämä toimi edeltäjänä 
myöhemmälle Kolle 37-liikkeelle, jonka leikkipaikan esittelen myöhemmin.

Suunnitellaanko leikkipaikkoja nykyisellään liikaa, vai kenties liian vähän? 
Riittäisikö lapsille kevyempikin suunnittelu?

78  HS 2015a,b

v ä l i p a l a

46.  Lasten valtaama Gudvanger Strasse.
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47.  Unkarin Budapestissa si jaitseva leikkipaikka tarjoaa l iukumäkiä kaiken ikäisi l le.



riskejä on otettava.  75 suunnit te luprosess in  lähtökohdat

Leikkipaikkoja ei nykyisellään luokitella erityisesti soveltuviksi tietyil-
le ikäryhmille, vaan niillä pyritään vastaamaan yleiseen tarpeeseen. 
Osassa leikkipaikoista on erilliset alueet nuorimmille ja vanhemmille 
leikkijöille. 

Ball ehdottaakin turvallinen-käsitteen (eng. safe) välttämistä leikki-
paikoista keskustellessa sen ollessa mahdollisesti harhaanjohtava. Hän 
ehdottaakin leikkipaikkojen suunnittelemista riskialueina (vastakohta-
na turvallisille alueille). Lisäksi voitaisiin laatia esimerkiksi yksinkertai-
nen luokittelujärjestelmä, joka jakaisi leikkipaikat haasteiden mukaan.79

Leichter-Saxby ja Wood tutkivat loukkaantumistilastoja kahdella 
välituntien aikana käytettävillä leikkipaikoilla, jotka sijaitsivat saman 
koulun välittömässä läheisyydessä – sekä standardien mukaisilla leikki-
välineillä varustettua leikkipaikkaa, että seikkailuleikkipaikkaa. Tilastoja 
kerättiin viiden vuoden ajan. Lopputuloksena he totesivat, että seikkai-
luleikkipaikka on kerättyjen tilastojen mukaan standardien mukaista 
leikkipaikkaa turvallisempi.80 Koulun työntekijät olivat yllättyneitä tu-
loksista – he olettivat tietysti, että seikkailuleikkipaikat olisivat säänte-
lemättömiä ja valvomattomia paikkoja, joissa loukkaantumisia tapahtuu 
usein. Voi kuitenkin olla niin, että epätasainen, epäsäännöllinen, huojuva 
ja lasten itsetekemä leikkiväline voi mahdollistaa lapsille mahdollisuu-
den toimia normaalista poiketen, johtaen vähempiin loukkaantumisiin. 
Seikkailuleikkipaikalla lapsilla on intiimi käsitys leikkivälineistä, ei vain 
käyttäjinä vaan myös niiden luojina. Niiden jatkuva uudelleensuunnitte-
lu ja muuttaminen mahdollistavat tasojen kasvamisen hitaasti ja asteit-
tain lasten kasvun aikana.

Yleisesti lapsille suunnatut alueet julkisessa tilassa, kuten julkiset leik-
kipaikat, ovat perinteisesti suunniteltu, muotoiltu ja ylläpidetty ilman 
lasten tai muiden käyttäjien läsnäoloa. Ruotsissa yleinen käytäntö on 
antaa vanhempien ottaa vastuu julkisten leikkipaikkojen ylläpidosta, 
estääkseen niiden lakkauttamisen budjettisyistä. Tästä huolimatta vain 
harva kunta antaa käyttäjien osallistua leikkialueiden kehittämiseen ja 
tällöinkin lähinnä kyselyin tai vastaavin keinoin. Jos leikkipaikat tahdo-
taan kestäviksi ja hyödyllisiksi osana fyysistä ja sosiaalista lähiympäris-
töä, on tärkeää, että paikallisten käyttäjien tarpeet huomioidaan niiden 
suunnittelussa ja hallinnassa.81 Lasten näkökulmien ymmärtäminen 
aikuisten keskuudessa voi olla yksi tapa toteuttaa lasten osallistamista 
luoden lapsiystävällisempiä ympäristöjä, korostaen erityisesti tarvetta 
jatkuvalle vuoropuhelulle lasten kanssa heitä osallistettaessa. 

Turvallisuuden tunne käyttäjälle tai leikkivälineen tilaajalle voi tulla 
myös siitä, että materiaalit ovat huoltovapaita. Tämä ei välttämättä tar-
koita sitä, että materiaalien tulisi olla joko “luonnottomia”, teräksisiä tai 
muovisia pintoja, sillä myös luonnollisempiakin materiaaleja voidaan pi-
tää tietyllä tapaa jaksoittain huoltovapaina. Huoltovapaus on käsitteenä 
kestämätön. Totuus on, että leikkipaikat ovat aina kaivanneet ja tulevat 
kaipaamaan jatkuvaa huoltoa sekä välineiden että ympäristön osalta. 

79  Ball (2002) s. 78
80  Leichter-Saxby & Wood (2018)
81  Jansson 2013 s.166

riskin arviointi leikkipaikoilla - 
olisiko riskiluokituksista apua?

leikkipaikkojen hoito
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l e i k k i p a i k k o j e n 
a n a l y y s i t y ö k a l u : 

7 C : s
mitä leikkiin tarvitse

jotta ymmärtäisimme, mitä toimiva leikki vaatii 
leikkipaikalta, tutustumme leikkipaikkojen analysointiin 

kehitettyyn työkaluun.
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m i t ä  l e i k k i i n 
t a r v i t s e e ?

HERRINGTON JA LESMEISTER tutkivat viiden vuoden ajan leikin 
laatua lasten päiväkodeissa Vancouverissa, Kanadassa. Tutkimus-
kysymyksenä heillä oli selvittää, mitkä ovat ne tekijät ulkona tapah-
tuvassa fyysisessä leikissä, jotka vaikuttavat lapsen varhaiseen ke-
hitykseen ja leikin laatuun päiväkodeissa, sekä kuinka nämä tekijät 
näkyvät tutkituissa kohteissa. 

Työn tärkeimpänä huomiona pystyttiin toteamaan, että laadukas 
ulkoleikki ei muodostu pelkästään leikkivälineiden avulla, vaan 
suunnittelemalla kokonaisuus, joka voidaan jakaa seitsemään osa-
alueeseen: luonne, konteksti, liikkuvuus, muutos, mahdollisuus, 
selkeys ja haastavuus (englanniksi: character, context, connectivity, 
change, chance, clarity ja challenge, eli 7C:s.).1

Mitä tutkittiin?

Tutkimuksessa oli mukana 16 ulkoleikkipaikkaa, ja siihen osallistuneet 
lapset olivat 2-5 vuotiaita. Tutkimuksessa tutkittiin erityisesti:
1. leikkipaikkojen kokoa ja missä lapset leikkivät näillä alueilla
2. eri tyyppisiä leikkejä erilaisissa ympäristöissä
3. mistä henkilökunta ja lapset pitävät nykyisessä leikkipaikassaan
4. elävien tekijöiden olemassaoloa leikkipaikoilla
5. irtonaisten ja manipuloitavien asioiden määrää ympäristössä

Miksi juuri ikäryhmä 2-5?

Tätä ikäryhmää tutkittiin siksi, että se muodostaa suurimman osan 
lapsista päivähoitoyksiköissä. Ikäryhmä on tärkeä myös siksi, että tällä 
ajanjaksolla lapset kokevat kehityksellisiä virstanpylväitä koskien kehit-
tyneitä fyysisiä taitoja, uteliaisuutta, mielikuvitusta, muistia, kielitaitoa 
sekä leikkiä.

Miksi juuri ulkoleikkipaikat ovat niin tärkeitä?

Päivähoidossa olevat lapset käyttävät päivässä useita tunteja ulkona,  
ulkoleikin tarjotessa lapselle arvokkaita kokemuksia ulkotiloissa. Se tar-
joaa yhteyden luontoon, kuten kasveihin ja eläimiin, sekä ilmastollisiin 
vaihteluihin, jotka muuttuvat vuodenaikojen mukaan. 

1 Herrington & Lesmeister 2006

Tutkimuksen tärkeimpänä 
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48. Lapsil le varattu ti la on pysynyt samana, 
kun taas putoamisalueet ovat kasvaneet. 

1980-luvun määräykset

nykyajan määräykset
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Tämä yhteys taas kehittää fyysistä ja kognitiivista kehitystä, edistää mie-
likuvituksellista leikkiä sekä stimuloi empatiaa. Ulkoleikkipaikka tarjoaa 
lapselle myös palauttavan ympäristön.

Saaduilla tutkimustiedoilla sekä kirjallisuustutkimuksella he laativat 
seitsemän kohdan ohjeistuksen, tarkoituksena auttaa suunnittelemaan 
ulkoleikkitiloja, jotka tukevat nuoren lapsen kehitystä, integroiden leik-
kiin ulkoleikin tärkeimmät ominaisuudet. Tätä ohjeistusta tulisi käyttää 
suunnittelun avuksi yhdessä paikallisten säädösten ja suunnitteluohjei-
den kanssa.

Kokonaisuus jaetaan seuraavaan seitsemään osaan:

1. LUONNE  (character)
Luonne viittaa kokonaisvaltaiseen tilan tuntuun. 3-5 vuotiaat lapset ke-
hittävät kerronnallista ja huumorillista ymmärrystä. He alkavat myös 
kehittämään muistoja, luokittelutaitoja, mittakaavan tajua sekä käyttä-
mään kieltä kuvailemaan näitä kokemuksia. 
Tutkimus jakaa leikkipaikat viiteen alalajiin luonteensa mukaan:
metafora, orgaaninen, myöhäismoderni, modulaarinen sekä uudelleen-
käyttö. (metaphor, organic, late modern, modular and re-use)

a. Metafora: tilat, muodot ja materiaalit kuvastavat jotain muuta. 
Esimerkkinä teemat, kuten merirosvolaiva, sirkus tms.

b. Orgaaninen: Tilat ja materiaalit ovat luonnonmukaisia, puu-
ta, maastonmuotoja, kiviä ja pensaita. Kulkureitit ovat usein 
kiemurtelevia.

c. Myöhäismoderni: Nämä tilat ovat selvästi suunnattu herättä-
mään lapsen luontaista mielenkiintoa rakennelmia, mekanismeja ja 
koneita kohtaan. Kirjoittajat esittävät esimerkkinä kattoleikkipaikal-
la lapsille näkyvän näköalahissin.

d. Modulaarinen: Tilan muodostavat sarjan esivalmistettuja väli-
neitä ja elementtejä kiinnitettyinä toisiinsa. Tämä kuvastaa myös 
suurinta osaa suomalaisista leikkipaikoista. Leland G. Shaw kritisoi 
yhä ajankohtaista tyyliä tutkimuksessaan jo vuonna 1987: "katalo-
gista ostetut leikkipaikat, kuten ketjuravintolat, ovat kaikki samaa 
eivätkä omaa lainkaan omaa identiteettiä tai henkeä."2

e. Uudelleenkäyttö: nämä tilat eivät ole alunperin suunniteltu lap-
sille lainkaan, ja niitä on muokattu mahdollistaakseen lasten oleske-
lun alueella.

2 Shaw 1987, s. 190.
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2. KONTEKSTI (context)
Konteksti käsittää itse leikkipaikan pienen sisäisen maailman, sen 

suuremman lähiympäristön ja kuinka nämä toimivat yhdessä. Suunnit-
teluprosessissa tulisi huomioida missä leikkipaikka sijaitsee, ja onko 
mahdollisuus tarjota lapsille tarpeeksi tilaa? Onko alueelta näkymiä ul-
kopuolelle?  Minkälainen mikroilmasto alueella on?

Yksi ensimmäisistä tärkeistä tiedoista suunnittelijalle on siellä leik-
kivien lasten määrä. Tämän perusteella voidaan tulkita, onko lapsille 
tarpeeksi tilaa, vai voidaanko odottaa ongelmia myöhemmässä vaihees-
sa. Moore & Wong osoittivat tutkimuksessaan että lasten korkea määrä 
suhteessa käytettävään tilaan vaikuttaa agressiotasoihin, ilmapiiriin ja 
leikittäviin leikkeihin.3 Vuonna 1999 tehdyssä tutkimuksessa Mauffette 
osoitti, että vähimmäistila tulisi olla 13,5 m2 per lapsi.4 

Lisätilan saaminen  lapsille voi olla haastavaa, mutta se on sen ar-
voista. Lisätila mahdollistaa improvisoidut leikit kehittäen motorisoi-
tuja taitoja.

Sijainti voi tarjota myös tärkeitä näköaloja: lapset rakastavat tark-
kailua, erityisesti aikuisten. Esimerkiksi jäteastian tyhjennys voi olla las-
ten mielestä huomattavasti mielenkiintoisempaa kuin mikään muu sillä 
hetkellä. Myös nykyään yleistyvät katoille sijoitetut leikkipaikat voivat 
tarjota lapsille näkymiä kaupunkiin, mikä voi herättää mielenkiintoista 
keskustelua lasten ja aikuisten välillä.

3. LIIKKUVUUS (connectivity)
Tämä kategoria ilmaisee leikkipaikan fyysiset, visuaaliset ja kognitii-

viset yhteydet. Yhdistettävyys ympäristöön käsitetään usein fyysisenä, 
mutta se myös aktivoi kognitiivista kehitystä: esimerkiksi reitistön hie-
rarkia voi määrittää liikkumista leikkipaikalla, auttaen lapsia ymmärtä-
mään tilantuntua. 

Ulkoleikkialueen tulee olla helposti tavoitettavissa. Suunnittelijan 
tulisi tehdä kaikkensa mahdollistaakseen helpon, esteettömän pääsyn 
pihalle. Esimerkiksi tässä työssä esimerkkinä esitellyssä Tokiolaisessa 
päiväkodissa sisätilat ovat suorassa yhteydessä ulkotilaan suurten liu-
kuovien ansiosta. 

Piha-alueen reitistö on myös mietittävä tarkasti. Suunnittelematto-
mat reitit tai suuri päällystetyn pinnan pinta-ala  vaikuttavat negatiivi-
sesti pihan käyttöön, kun taas hiearkiset reitistöt ympäri kiertyvät reitit 
luovat moniulotteisempia kulkuyhteyksiä - tarjoten lapsille mahdolli-
suuden tutkia tilaa vaihtelevilla nopeuksilla. 

4. MUUTOS (change)
Muutos sisältää sarjan leikkipaikalle suunniteltuja, vaihtelevan ko-

koisia tiloja sekä sen, kuinka koko alue muuttuu ajan myötä. Suunnit-
telijan tulisi huomioida, että eri tiloihin mahtuu vaihteleva määrä lap-
sia, ja että tilojen materiaalit, kuten kasvillisuus, myös muuttuvat ajan 
kuluessa. Erityisen tärkeitä ovat tilat, joihin mahtuu yksi tai kaksi lasta 
kerrallaan. Nämä mahdollistavat ujommallekin lapselle paikan tunnus-
tella tunteitaan, joita ei halua jakaa muille. Leikkipaikoilla monet lap-
set käyttävät esimerkiksi kiipeilyvälineiden alustoja yksityisinä tiloina: 

3 Moore & Wong 1997
4 Mauffette 1999

REITISTÖ
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KYLMÄ
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PIENET, 
TÄRKEÄT TILAT

kuitenkin turvallisuusstandardien madaltaessa välineiden korkeuksia, 
nämä tärkeät tilat ovat katoamassa. Ulkotiloissa, joissa ei ollut tämän-
kailtaisia suunniteltuja tiloja, nähtiin lasten värjöttelevän nurkissa tai 
ovisyvennyksissä.

Lapsia kiehtoo erityisesti ympäristön tarkkailu ja tutkiminen. Esi-
merkiksi kasvit muuttuvat sesongin mukaan, vaikuttaen mikroilmas-
toon ja varjostukseen, sekä vaikuttaen leikkiin tarjoamalla loppumatto-
man määrän leikkitarpeita mm. tippuneiden lehtien ja oksien muodossa.

Myös tilan jakaminen erilaisiin toiminnallisiin alueisiin on tärkeää, 
ja vielä tärkeämpää on ajatella, kuinka alueet voivat risteytyä keskenään.

5. MAHDOLLISUUS (chance)
Lapset käyttävät samoja leikkipaikkoja päivästä toiseen, ja suun-

nittelijan tulisi huomioida se, kuinka nämä tilat muuttuvat ajan myötä 
ylläpitääkseen kiinnostusta ja tehdäkseen leikkiä hedelmällisemmäksi.

Lapselle tulee tarjota mahdollisuus toteuttaa, manipuloida ja jättää 
jälkensä leikkipaikalle. Mahdollisuutta voidaan kuvailla myös joustavuu-
tena tai avoimuutena. Tämä voi olla suunnittelijoille haastavaa, sillä he 
yleensä suunnittelevat kestäviä ja pysyviä kohteita. Simon Nicholson 
korostaa artikkelissaan "How not to cheat children: Theory of loodse 
parts," maisema-arkkitehdeille irtonaisten asioiden suunnittelun tär-
keyttä. Hän toteaa, että lasten tulisi saada mahdollisuus leikkiä materi-
aaleilla joiden avulla he voivat keksiä ja rakentaa omia suunnitelmiaan. 
Tämä on erityisen tärkeää nuorille lapsille, jotka opiskelevat motorisia 
taitoja. 

Suunnittelijan tulisi tarjota lapsille lisäksi sekä sotkuisia, esimerkik-
si vedestä ja hiekasta muodostettuja alueita, joissa lapsi voi toteuttaa 
itseään ilman suunnittelijan määrittelemää teemaa, että arvoituksellisia 
alueita, joihin lapsi voi tutustua omine aikoineen. Nämä voivat sijaita 
esimerkiksi tietyillä tasoilla, joihin yltää vasta tietyn ikäisenä.  

6. SELKEYS (clarity)
Selkeys käsittää fyysisen luettavuuden ja mielikuvituksen. Tutki-

mus osoitti, että mikäli suuri leikkiväline sijaitsi leikkipaikan keskellä, 
lapsilla oli haastavaa leikkiä siihen liittymättömiä leikkejä, välineen kat-
kaistessa leikkipaikan keskeltä.  Lisäksi leikkipaikan valvojat huomasivat 
tämänlaisen asettelun häiritsevän heidän työtään. 

Lisäksi tilan akustiikka tulisi ottaa suunnittelussa huomioon: peh-
meät pinnat ja laajat kasvillisuusalueet rauhoittivat selvästi leikkialueita.

7. HAASTAVUUS (challenge)
Haastavuus viittaa fyysisiin ja kognitiivisiin haasteisiin joita leikki-

paikka tarjoaa. Tutkimuksessa huomattiin, että haasteiden puute voi li-
sätä esimerkiksi kiusaamista. On tärkeää kuitenkin ymmärtää ero vaaran 
ja haasten välillä - lapset käyttävät välineitä kaikin mahdollisin tavoin, 
huolimatta suunnittelijan aikomuksista. 

Suunnittelijan tulisi tarjota porrastettuja haasteita, tarjoten jokaisel-
le lapselle optimaalisen haastavuuden tason. Tämä on kuitenkin helppoa 
esimerkiksi muurien, tunneleiden ja vaikka tukkien avulla.

IRTONAISET 
OSAT

PITUUSEROT
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Herringtonin & Lesmeisterin mukaan lapset kokivat laadukkaita 
ulkoleikkikokemuksia ja rikkaita kehityksellisiä mahdollisuuksia 
ympäristöissä, jotka tarjosivat seuraavanlaisia ominaisuuksia:5

• elementtejä, joita lapset pystyivät tekemään omakseen
• eläviä tekijöitä, kuten eläimiä ja kasvillisuutta
• alttiuden erilaisille sääilmiöille
• lapsen mittakaavaan suunnitellun ympäristön
• mahdollisuuden muokata leikkikokemusta mielikuvituksella
• alueita joissa leikkiä yksin sekä ryhmissä

Nämä tulisi huomioida ja soveltaa suunnittelussa yhdessä jo olevan 
ohjeistuksen ja turvamääräysten kanssa. 

Yllä esittettyjen ominaisuuksien lisäksi Herrington & Lesmeister 
korostavat seuraavia kahdeksaa huomioita, jotka tulisi ottaa 
huomioon laadukkaan leikkipaikan suunnittelussa.

Lapset tarvitsevat tilaa urbaaneissa leikkipaikoissa.

Muutokset turvallisuusmääräyksiin on johtanut matalampiin leikkiväli-
neisiin laajemmilla putoamisalueilla (alueita jotka täytyy pitää vapaina 
muista välineistä tai lapsista). Samalla kuin tilavaatimukset välineille 
ovat kasvaneet, suositeltu neliömäärä per lapsi on pysynyt samana, joka 
on suomessa 20 m2/lapsi.6 Urbaaneissa leikkipaikoissa, kuten nykyään 
yleistyvillä kattoleikkipaikoilla tilavaraus voi olla jopa puolet suosituk-
sesta. Minimisuositus onkin 5 m2/lapsi, mikäli välittömässä läheisyydes-
sä on esim. puistoalue. 

Lisäksi on osoitettu, että ahtaus leikkipaikalla voi lisätä lasten ag-
gressiivista käytöstä.7

Kenelle kalliit leikkivälineet ovat suunniteltu?

Leikkipaikkojen videointeja tarkastelemalla pystyttiin toteamaan, että 
normaalit leikkivälineet olivat käyttämättä 87% ajasta. Vaihtoehtoiset 
leikkialueet ja -muodot voivat olla halvempia ja lapselle kiinnostavampia.

Elävä ympäristö on tärkeä lapsen kehitykselle.

Tutkimus osoitti, että lapset olivat sosiaalisempia keskenään, mikäli lei-
kissä oli mukana eläviä muuttujia, kuten kasveja, eläimiä ja hyönteisiä.

5 Herrington & Lesmeister 2006 s.8-11.
6 RT 89-10749, RT-89-10966
7 Moore & Wong 1997

mitä ominaisuuksia leikkiympäristöltä tarvitaan?

Leikkivälineet ovat arvokkaita, mutta 
vapaina 87% ajasta. 

Muut leikin mahdollistavat 
rakenteet voivat olla halvempia ja 
kiinnostavampia.

miksi kokonaisuus on yhtä 
välinettä tärkeämpi?

Tutkimus osoitti, että loput 13% 
leikkijöistä..

käyttivät sitä lelujen kanssa.

leikkivät sen alla.

käyttivät kuten ohjeistettu.

ihailivat näköaloja sen päältä.

5%

4%

3%

1%

87% 13%

Herrington & Lesmeister 2006
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Tulisiko lasten mielikuvitukselle jättää enemmän tilaa?

 Useissa tutkimuksessa olleella leikkipaikalla oli selkeä teema. Tutkimus 
pystyi kuitenkin osoittamaan, että valmistajien tai suunnittelijoiden 
luomien teemojen ja lasten mielikuvituksellisen leikin välillä ei ol-
lut havaittavaa suhdetta.

Mistä lapset pitävät eniten heidän leikkipaikallaan?

Tutkimuksessa kysyttiin varhaislapsuuden opettajilta, mitä he ja lapset 
arvostavat nykyisissä ulkotiloissa. 70% kommenteista koski tilallisia 
ominaisuuksia, kuten pihan muotoa ja välineiden sijaintia.

Lasten tulisi saada muokata ympäristöään.

Tutkimus osoitti, että leikkipaikat, jotka tarjoavat lapsille muokattavia 
materiaaleja, kuten hiekkaa, vettä, soraa, mutaa, kasveja, polkuja ja ir-
tonaisia osia, tarjosivat kehitttävämpiä leikkimahdollisuuksia. Lisäksi 
lasten välinen aggression määrä kasvoi, mikäli muokattavaa mate-
riaalia ei ollut tarjolla.

Myös ympäristön akustiikka vaikuttaa sen laatuun.

Leikkipaikan materiaalit vaikuttavat sen äänimaailmaan. Pääosin kova-
pintaiset leikkipaikat pystyttiin yhdistämään korkeisiin melutasoihin, ja 
tätä kautta kasvaneisiin stressitasoihin verrattuna hiljaisempiin.

Mitä opettajat haluaisivat nähdä leikkipaikoilla?

43% haluaisi lisää aisteja virittäviä kokemuksia
35% haluaisi järkevämmin organisoituja tiloja
22% haluaisi laadukkaampia välineitä, rakenteita ja penkkejä

Lapset taas halusivat enemmän pehmeitä alueita sekä sisä- että 
ulkotiloihin.

Lapset tarvitsevat leikkipaikoilla erilaisia alueita:
mielikuvituksellisille (symbolisille)
rakentaville
toiminnallisille
keskittymiskykyä parantaville leikeille

Leikkipaikat voidaan jakaa yksinkertaisesti osa-alueisiin: 
kulkureitit
kovat päällystetyt alueet 
turva-alustat
viheralueet
hiekkaleikit
tehdasvalmistetut funktionaaliset (esim. keinut, liukumäet) 
rakenteelliset (esim. leikkimökit, linnat) leikkivälineet
luonnonmukaiset leikkivälineet
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49. Keuruunpuisto kuvattuna kall ioilta vuonna 1959. Alue ei ole aidattu, vaan sitä rajaavat pensaat. Alueella ei ole myöskään 
leikkivälineitä.

50. Keuruunpuisto kuvattuna katutasosta 2019. Puistossa on muutama leikkiväline. Alue ja kall ion reuna on aidattu. 



riskejä on otettava.  85 Keuruunpuisto  analysoinnin es imerkkinä

K e u r u u n p u i s t o 
a n a l y s o i n n i n 
e s i m e r k k i n ä

raaka-aineet toimivan suunnitelman 
luomiseen!

Seuraavaksi analysoin Helsingissä sijaitsevan 
Keuruunpuiston, yhdistäen sekä Sandseterin & Kleppen 

riskialttiin leikin kahdeksaa kategoriaa sekä 7C:s 
analysointityökalua.
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Korkean paikan leikki
lapsi voi kiivetä 
kaksikerroksisen leikkiväineen 
sallimissa rajoissa

Vaarallisten 
luonnonelementtien 
lähellä leikkiminen
vaara tippumisesta johonkin, 
kuten veteen tai nuotioon

Leikki jossa lapsi voi 
yrittää kadota
Lapsi voi yrittää kadota 
leikkivälineen alle, mutta 
se on käytännössä 
mahdotonta.

n y k y t i l a n t e e n 
r i s k i a r v i o
Keuruunpuiston leikkipaikan analysointi Sandseterin ja Kleppen leikin 
riskiluokittelun perusteella (s.35):
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Keuruunpuiston leikkipaikan analysointi 7C:s metodin avulla: 
character, context, connectivity, change, chance, clarity, challenge

luonne - character

Leikkipaikka Keuruunpuisto on luonteeltaan orgaani-
nen. Alunperin puisto on ollut muodoltaan hyvin tarkas-
ti piirretty, aitaamaton alue, mutta vuosien saatossa se 
on muotoutunut hyvin vapaaksi, aidatuksi alueeksi.

konteksti - context

Keuruunpuisto sijoittuu suuren kallioleikkauksen kai-
naloon. Kallio sijoittuu puiston itäiselle ja eteläiselle 
sivulle,  minkä vuoksi osa puistosta on aina varjossa. 
Puistossa on myös useita puita, jotka luovat osaltaan 
mukavampia mikroilmastoja puistoon helteelläkin.

Leikkipaikka sijoittuu vanhan puutaloalueen keskel-
le. Alueen vanhimmat rakennukset ovat 1920-luvulta. 
Tämän vuoksi leikkipaikalla on pitkät perinteet naapu-
rustossa, ja osalla asukkailla voi olla hyvin pitkän aikavä-
lin kokemuksia sieltä. 

Alueen läntisellä ja pohjoisella sivulla kulkevat sekä 
rauhalliset auto- että jalankulkutiet. Tämä mahdollistaa 
lapsille ohimenevän liikenteen tarkkailemisen. 

liikkuvuus - connectivity

Alue on aidattu kahdelta sivultaan, sen ollessa kokonaan 
kallion rajaama kahdesta ilmansuunnasta. Kulku leik-
kipaikalle tapahtuu kahdesta portista, eikä alueella ole 
erityisiä polkuja - koko alue on hiekka- tai sorapohjainen. 
Leikkipaikalla ei ole lainkaan kovia pintoja. 

muutos - change

Sekä puiston sisällä, että välittömässä läheisyydes-
sä on kasvillisuutta joka tarjoaa lapsille muuttuvia 

ympäristöjä. Puistossa on yksi isompi leikkiväline, jossa 
yhdistyy kiipeily ja liukumäki. Lapset mahtuvat myös 
sen alle leikkimään halutessaan. Puiston puut tarjoavat 
paljon putoavaa materiaalia, joilla lapset voivat leikkiä.
Alueella ei ole varsinaisesti paikkoja, johon lapsi voisi pii-
loutua tai kadota, tarkoituksellisesti tai tarkoituksetta.
Leikkipaikan maanpinta vaihtelee sora- ja hiekkapintai-
sesta matalaan kasvillisuuteen ja kalliopintaan.

mahdollisuus - chance 

Koska koko alue on pääosin pehmeäpintainen, tarjoaa 
se säiden vaihdellessa jatkuvasti tilaisuuden leikkiä kos-
tealla hiekalla tai mudalla. Näin ollen lapsella on mah-
dollisuus kaivautua maahan muotoillakseen sitä kuinka 
haluaa. Alue on kuitenkin niin yksiulotteinen, ettei siellä 
ole mahdollisuutta spontaaneihin seikkailuihin.

selkeys - clarity 

Alue on hyvin selkeä kokonaisuus. Se koostuu kahdesta 
hiekkalaatikosta, joista toisessa on kiipeilyteline liuku-
mäkineen. Lisäksi puiston itäkulmassa on kaksi keinua. 
Alueella on hyvin tilaa juosta ympäriinsä, esimerkiksi 
puiden ympärillä. Alueen selkeä rajautuminen kal-
lioon luo siitä myös hyvin helpon ymmärtää uudellekin 
leikkijälle.

haaste - challenge

Leikkipuisto ei tarjoa mitään poikkeuksellista haastetta 
nuorille leikkijöille. Vanhemmat leikkijät eivät puistossa 
viihdykään, vaan he kiipeävät suoraan kallion laelle. Kal-
lio tulisi ottaa mukaan leikkipaikan suunnitteluun, sen 
tarjoamien lukuisten leikkitarjoumien takia.
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korkean paikan leikki
pelko loukkaantumisesta 
tippuessa, kiipeily, 
hyppiminen, riippuminen 
ja roikkuminen 
tai tasapainottelu 
korkeuksissa

törmäysleikit
tyynysota tai esimerkiksi 
tahallinen törmääminen 
esimerkiksi leikkiautolla 
toiseen leikkijään tai 
leikkivälineeseen.

vauhdikas leikki
hallitsematon vauhti joka 
voisi johtaa törmäykseen 
jonkin tai jonkun kanssa, 
esimerkiksi pyöräilemällä 
kovaa vauhtia, laskemalla 
mäkeä (talvisin), liukuminen, 
hallitsematon juoksentelu vaarallisten 

luonnonelementtien 
lähellä leikkiminen
vaara tippumisesta johonkin, 
kuten veteen tai nuotioon

leikki jossa lapsi voi 
kadota
lapset leikkivät ilman 
valvontaa eikä ympärillä 
ole toimintaa rajaavia 
aitoja, esimerkiksi 
metsässä.

välillinen riski
muiden riskialttiisti 
leikkivien lasten 
seuraaminen sivusta 
ja mahdollisesti siihen 
liittyminen

r i s k i e n  h u o m i o i n t i 
s u u n n i t t e l u s s a
Keuruunpuiston leikkipaikan analysointi Sandseterin ja Kleppen leikin 
riskiluokittelun perusteella (s.35):
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r i s k i e n  h u o m i o i n t i 
s u u n n i t t e l u s s a

Kuinka nykytilanne voisi kehittyä huomioimalla riskit suunnittelussa?

luonne - character

Leikkipuiston orgaaninen luonne säilyisi pääosin ennal-
laan. Siihen tuodaan elementtejä, jotka mahdollistavat 
luonnollisen riskinoton, hyödyntäen luonnon tarjoamia 
mahdollisuuksia. 

Puisto houkuttelisi näin laajempaa käyttäjäkuntaa, 
sen tarjotessa kiinnostavaa tekemistä myös vanhemmille 
leikkijöille.

konteksti - context

Konteksti pysyy ennallaan. Alueen rajautuminen ka-
tualueeseen hoidettaisiin jatkossa kasvillisuuden avulla 
vanhan aidan sijaan.

liikkuvuus - connectivity

Alue rajautuisi yhä kallioon, mutta sen sisälle tulisi uusi 
reitistö. Nämä reitit mahdollistaisivat kulkemisen alueen 
ympäri vaihtelevilla alustoilla ja ympäristöissä. 

muutos - change

Pintamateriaalit pysyisivät pääosin ennallaan. Ehdotuk-
sessa värit eivät tarkoita välttämättä kovia pintoja, ne 
voivat olla myös pehmeitä sora- tai turvahakepintoja. 
Lisätty kasvillisuus mm. viheraidan muodossa luo lapsil-
le lisää virikkeitä leikkeihin vaihtelevien vuodenaikojen 
mukaisesti. 

Lisäksi liukumäen taakse on sijoitettu hiekka-/vesi-
leikkialue, jossa lapsilla on mahdollisuus tasapainotella 
luonnollisilla korkoeroilla tai rakentaa hiekkalinnoja. 

mahdollisuus - chance 

Reitistö kulkee mm. liukumäen sekä rakennetun kas-
villisuustunnelin alta. Nämä tarjoavat lapsille piiloutu-
mispaikkoja, joissa he voivat omasta mielestään luulla 
olevansa piilossa, siitä huolimatta, että aikuinen tietäisi 
jatkuvasti missä lapset leikkivät.

selkeys - clarity 

Alue pysyisi yhä selkeänä kokonaisuutena. Leikkipuisto 
jakautuisi selkeämmin osioihin. Aikuisten olisi helppo 
olla joko osallisena leikissä, tai tarkkailla sitä sisääntu-
lon yhteydessä olevalta oleskelualueelta, jossa on myös 
vanhemmille toimintaa kuten pöytätennis. 

haaste - challenge

Kallio on valjastettu käyttöön. Se tarjoaa kiipeilyllisiä 
haasteita sekä kiipeilyseinän, että -verkkojen avulla. 
Kallion tasaisilla kohdilla on luonnollisia tasoja, joista 
ylimpään on vaikein päästä. Tasojen keskivaiheilta on 
mahdollisuus päästä liukumäkeen, joka hyödyntää myös 
luonnollisia korkeuseroja.
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c a s e  s t u d y t : 
e s i m e r k k e j ä 
m a a i l m a l t a

seuraavilla sivuilla esittelen leikkipaikkoja, jotka ovat 
osaltaan kehittäneet riskialtista leikkiä ympäri maailmaa:

1. edelläkävijä
Seikkailuleikkipuisto Kolle 37, Berliini, Saksa

2. rakennus opettajana
Päiväkoti Fuji Kindergarten, Tokio, Japani

3. rakennusjätteen hyödyntäjä
Leikkipuisto Geopark, Stavanger, Norja

4. toiveiden mukainen vuorikiipeilypuisto
Parc Belleville, Pariisi, Ranska

5. moderni tulkinta puolustuksellisista maavalleista
La Vague des Ramparts, Lyon, Ranska

6. kokonainen saari täynnä mahdollisuuksia
Governor's Island, New York, Yhdysvallat

7. urbaani, veistoksellinen katuaukio
Taidemuseo Amos Rexin aukio, Helsinki, Suomi
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K o l l e  3 7 
B e r l i i n i ,  S a k s a

51. Kolle 37:ssa lapset johtavat.
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BERLIININ Prenzlauer Bergiin avattiin n. 4000 m2 kokoinen seikkailu-
leikkipuisto Kolle 37 vuonna 1990 tontille, josta rakennus oli tuhoutunut 
pommituksissa. Alkuperäinen konsepti leikkipuistolle tuli Itä-Berliinis-
sä leikkivaunun (saksaksi spielwagen) kanssa kierteleviltä aktivisteilta: 
taiteilijoilta, opettajilta ja kaupunkiaktiiveilta. Leikkivaunun ajatuksena 
oli tuoda leikki lasten luo kaupungissa, jossa pysyviä ja turvallisia leik-
kipaikkoja ei ollut. Lopulta tilanne vakiintui siihen pisteeseen, että tar-
vittiin pysyvä leikkipuisto. Nykyään puisto työllistää neljä pedagogia ja 
useampia apulaisia. Berliinin kaupunki maksaa henkilöstökulut ja osan 
materiaalikuluista. Puisto on kävijöille ilmainen, pl. ekskursiot ja yön yli 
kestävät vierailut. Vanhemmille pidetään avoimet ovet lauantaisin.1

Puisto on jatkuvasti todella monipuolisessa käytössä – sitä käyttä-
vät aamuisin läheiset koulut ja päiväkodit, päivisin puisto on pääosin 
vapaassa käytössä ja iltaisin tiloja käytetään mm. kulttuuri- ja politiik-
katapahtumissa. Yksi lasten lempiaktiviteeteistä on majojen rakentelu, 
joskin iso osa hoitaa kotieläimiä tai harrastaa keramiikkaa. Rohkeimmat 
voivat harrastaa mm. jousiammuntaa. Ammattimaisessa ohjauksessa 
lapset oppivat muun muassa neljän elementin vaarat ja hyödyt, esimer-
kiksi laittamalla ruokaa elävän tulen avulla. Kerran päivässä lapset syö-
vät myös lounaan yhdessä.

Berliini on toiminut edelläkävijänä leikkipaikkojen suhteen muu-
tenkin. Seurauksena sille, että useimmat saksalaiset vanhemmat pitävät 
terveellisenä mahdollisuutena lapsille kehittää heidän itsenäisyyttään 
– tai mitä jotkut amerikkalaiset vanhemmat saattaisivat pitää täysin vas-
tuuntunnottomuutena – ovat Berliinin leikkipaikat fyysisesti haastavia 

1 Kolle37

52. kolle 36 on lasten rakentama seikkailuleikkipuisto.

53 . Kolle37:ssa nuotiot ovat ok!

Kolle37 antaa lapsille mah-
dollisuuden rakentaa oman 
majan, tehdä nuotion, hoitaa 
puutarhaa, olla eläinten kans-
sa tai vain leikkiä.

KOLLE 37
BERLIINI, SAKSA

SUUNNITTELIJAT
LAPSET, VANHEMMAT, 
TAUSTAHENKILÖT 
PINTA-ALA 4000M2 
AVATTU 1990 
RAKENNUS 
VALMISTUNUT 1999
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ja kunnianhimoisia suunnittelultaan. Ja ne nousevat sellaisiin paikkoi-
hin mihin niitä vähiten odottaa, kuten villikukat, tyhjille tonteille ympäri 
kaupunkia. Asiaan perehtymättömälle vanhemmalle osa näistä saattaa 
vaikuttaa jopa hieman liian pelottavilta, mutta lapsille se on puhdasta 
hauskanpitoa. Kierros Berliinissä tarjoaa katsauksen paikallisiin asentei-
siin ja vanhempainkulttuuriin.2

2  New York Times 2016

54. lasten rakentamia majoja Kolle37:ssa.

55. Kolle37:n edeltäjä, Spielwagen.

KATSO KOLLE 37:STA 
KERTOVA LYHYTELOKUVA 
VIMEOSTA.
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F u j i 
K i n d e r g a r t e n 
To k i o ,  J a p a n i

56. Fuji-päiväkoti i lmasta.

KATSO SUUNNITTELIJAN 
ESITTELY PÄIVÄKODISTA 
TED TALKSISTA!

Kalat eivät pysty elämään 
puhdistetussa vedessä. 
Lapsetkaan eivät kukoista 
puhtaissa, hiljaisissa ja 
tarkoin määritellyissä 
ympäristöissä. 
 
TAKAHARU TEZUKA
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TOKIOSSA sijaitseva montessoripäiväkoti Fuji kindergarten on 
Japanilaisen arkkitehdin Takaharu Tezukan mukaan käytännös-
sä pelkkä katto, jonka alla olevat tilat ovat avoimet lähes ympäri 
vuoden.1 Jos arkkitehti ei olisi toppuutellut päiväkodin rehtoria 
suunnitteluvaiheessa, ei rakennuksen katolla olisi edes kaiteita - 
rehtorin mukaan turhat kaiteet olisi voitu korvata seiniin kiinni-
tetyillä verkoilla, jotka olisivat ottaneet pudonneet lapset kiinni. 

Ovaalinmuotoinen päiväkoti ja sen vapaassa käytössä oleva 
puinen kattoterassi antaa lasten leikkiä ja juosta loputtomasti sen 
ympäri - minkä vuoksi se palkittiinkin 2017 kansainvälisellä Mo-
riyama RAIC-palkinnolla.

Tezuka-arkkitehdit suunnittelivat päiväkodin jo yli kymmenen 
vuotta sitten n. 600 2-6 vuotiaalle lapselle. Päiväkoti noudattaa 
montessoripedagogiikkaa, lapsikeskeistä kasvatusmenetelmää 
joka antaa lapsille vapauden liikkua ympäri luokkahuoneita ja 
opiskella tutkimalla. Arkkitehti itse kutsuu konseptia "nostalgiseksi 
tulevaisuudeksi" - missä lasten luonnollista, digilaitteista riippumatonta 
leikkiä tuetaan modernilla suunnittelulla.

Päiväkoti toteutettiin pyöreänä, jatkuvana tilana, mahdollistaen ra-
joittamattomat mahdollisuudet oppimiselle ja leikille. Katto toimii sekä 
leikkipaikkana, että loppumattomana juoksuratana, jossa lapset voivat 
jahdata toisiaan. Päiväkoti rakennettiin olemassaolevien puiden ym-
pärille siten, lapset voivat kiipeillä puiden latvusten ympärillä olevissa 
verkoissa.

1 TEDtalk

Tokyolainen päiväkoti mah-
dollistaa vapaan juoksemisen 
rakennuksen katolla.

57. lapset saavat juosta päiväkodin katolla vapaasti .

58. 20 minuutin seurantajakson aika-
na poika juoksi 6000 metriä, suurim-
maksi osaksi katon ympäri

59. näkymälinjat rakennuksen sisäti-
lojen ja katon väli l lä.

FUJI KINDERGARTEN
TOKIO, JAPANI

SUUNNITTELIJAT
TEZUKA ARCHITECTS, 
MASAHIRO IKEDA CO. LTD 
PINTA-ALA 1300M2 
RAKENNETTU 2007
BUDJETTI 2,7 M€
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61. lapset voivat ki ipeil lä puiden 
latvusten ympäril lä olevissa verkoissa

62. piirros putoamiskaiteista.

Päiväkoti on suunniteltu lasten mittakaavaan. Rakennuksen huo-
nekorkeus on vain 2100mm, mahdollistaen matalat korkoerot maan ja 
kattoterassin välillä. Käsikaiteet katon reunoilla toimivat putoamises-
teinä, mahdollistaen sisäpihan muuttamisen areenaksi: kaiteiden väliin 
ei mahdu pää, mutta ne mahdollistavat istumisen niin, että jalat jäävät 
roikkumaan ilmaan. Rakennuksen valtavalle nurmisisäpihalle ei ole 
asennettu muita leikkivälineitä kuin yksi liukumäki jota pitkin voi laskea 
alas katolta. Muuten lapset saavat liikkua vapaasti turvallisessa ympäris-
tössä, kompastellen kattoterassin törröttäviin lautoihin ja kastuen puut-
tuvien sadevesirännien johdosta katolta tulevista vesiryöpyistä. 

Koska rakennus on pyöreä, lapset ovat jatkuvasti tekemisissä keskenään, 
Tezuka kertoo haastattelussa. Lapset oppivat olemaan kilttejä toisilleen, 
sekä kuinka tulisi toimia ryhmässä.2 Tezuka kertookin TEDtalkin videossa, 
että hän testasi päiväkodin ympäristön ensin omilla lapsillaan. He kol-
hivat päätänsä ryömiessään ahtaissa koloissa, mutta se ei menoa haitan-
nut. Tämän jälkeen he päästivät loput lapset perään vain huomatakseen, 
että ongelmia ratkaistaessa lapset toimivat ryhmissä: Nykyaikana lapset 
tarvitsevat ympärilleen vaaraa pieninä annoksina. Tällaisessa ympäristössä 
he oppivat auttavat auttamaan toisiaan.

Jättämällä luokkatilat avonaisiksi, lapset voivat siirtyä halutessaan 
luokkahuoneesta toiseen, mikäli he eivät pysty keskittymään. Tämä eh-
käisee myös lasten aggressioita, kun heitä ei eristetä hiljaisiin huonei-
siin. Samalla 600 lapsen muodostama melu muuttuu ihmisen suodatta-
maksi taustameluksi. 

2 Dezeen 2017c

60. päiväkodin ti lat kietoutuvat puiden ympäril le.
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G e o p a r k 
S t a v a n g e r , 

N o r j a 

63 . Geopark kuvattuna i lmasta.
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NORJAN kasvavan öljyteollisuuden perustana Stavangerista tuli 
nopeasti kaupunki, joka houkutteli osaamisellaan asiantuntijoita 
ympäri maailmaa. Geoparkin suunnittelijat pyrkivät yhdistämään 
öljyteollisuuden asiantuntemusta ja aineellisia resursseja kestävään 
kaupunkikehitykseen tässä leikkisässä, urbaanissa puistossa 
Stavangerin rantaviivalla.

Puisto sijaitsee entisellä jättömaalla, uuden öljymuseon 
vieressä. Sen suunnittelussa hyödynnettiin paikallista osaamista: 
öljyteollisuuden geologista ja seismistä osaamista, öljyn tuottamiseen 
liittyvää teknologiaa ja materiaaleja (mukaan lukien jätteet), sekä 
paikallisten nuorisoryhmien ideoita uuden puiston ohjelmointiin.

Suunnittelun lähtökohtana oli tuoda maanpinnalle öljykenttä, 
joka normaalisti sijaitsee 2000-3000 metriä merenpohjan alapuolella. 
Puiston topografia perustuu öljykentän geologisiin tasoihin, jotka on 
rekonstruoitu 1:500 mittakaavaan.

Prosessin ensimmäisessä, digitaalisessa osassa öljykentän 15 
geologista kerrosta kuorittiin osittain auki, paljastaen kerrostumat ja 
muodostaen eri ilmansuuntiin luiskautuvan puiston.

Toinen vaihe keskittyi nuorisoryhmien työpajoihin, joissa 
sedimenttikerrokset ohjelmoitiin erilaisiin aktiviteetteihin, kuten 
pyöräilyyn, kiipeilyyn, näyttelyihin, konsertteihin, pallopeleihin 
ja oleskeluun. Esimerkiksi öljyä kuvaava kerrostuma muodostui 
skeittipuistoksi öljyputkistoineen, kun taas geologisia taitoksia 
käytettiin katutaiteen näyttelyseininä. 

GEOPARK
STAVANGER, NORJA

SUUNNITTELIJAT
HELEN & HARD 
RAKENNETTU 2008

64. lapsi juoksemassa meripoijujen päällä.

65. meripoijujen keskeltä löytyy 
myös trampoliini .

Öljynporauslauttojen 
ylijäämämateriaalista 
rakennettu puisto.
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Kolmannessa osassa päälliset pinnat ja rakenteet 
luotiin käyttämällä kierrätettyjä ja muokattuja elementtejä 
öljynporauslautoilta ja niihin liittyvistä maanpäällisistä varastoista.

Puistoa käyttävät päivittäin nuoret lapset, vanhemmat sekä nuoriso, 
muuttaen aikanaan hylätyn joutomaan sosiaaliseksi tapaamispaikaksi. 

Sen piti olla alustavasti väliaikainen vuoden ajaksi, mutta se on 
jäänyt paikalleen ainakin toistaiseksi.

VIDEO VIERAILUSTA 
GEOPARKISSA SUUNNIT-
TELIJOIDEN KANSSA.
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P a r c  B e l l e v i l l e 
P a r i i s i ,  R a n s k a 

66. Bellevil len leikkipaikka.
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PARIISILAISEN Bellevillen leikkipaikan suunnittelutyö pohjautui 
CODEJ:n (Comité pour le Développement de l’Espace pour le Jeu = 
leikkipaikkojen kehittämiskomitean) pitämiin työpajoihin vuodelta 
2003. 

Lasten ja aikuisten työpajat mahdollistivat paikallisten 
käyttäjien toiveiden kuuntelemisen ja näiden pohjalta tavoitteiden 
määrittämisen. Suunnittelijat hyödynsivät materiaalia yhdistelemällä 
ja uudelleentulkitsemalla toiveita, luoden lopulta uudenlaisen ja 
yksilöllisen konseptin.

Lasten vapaasti ja voimakkaasti virtaava mielikuvitus ei tarvitse 
erityisiä koristeluja toimiakseen. Suunnittelija saikin inspiraationsa 
eri-ikäisten lasten loppumattomasta mielenkiinnosta leikkimökkiä 
kohtaan. Lasten mielikuvissa leikkipaikka voi olla esimerkiksi 
rakennus pihassa, tai esimerkiksi puumaja, luola, metsä tms. 
Leikkimökistä on olemassa myös urbaanimpi versio joka toimii aivan 
yhtä hyvin: sunnuntai-iltapäivän leikkimökki, joka on rakennettu 
makuuhuoneeseen patjasta, tuolista, harjanvarsista ja lakanoista. Tämä 
kyseinenkin puisto voi olla lapselle vene tai keskiaikainen linna - se 
soveltuu kaikkiin tulkintoihin ja abstraktioihin.

Suunnittelija onkin pyrkinyt sekoittamaan ennakko-oletuksia 
pinoamalla asioita päällekkäin: vuoristomaisemaa, rakennustyömaata, 
lentävää mattoa, linnoitusta, merirosvolaivaa jne. Todellisuudessa 
leikkipaikka sijaitsee jyrkässä rinteessä, koostuen laajasta 
kiipeilyalueesta vaihtelevin vaikeustasoin ja oleskelualuein eri ikäisille 
käyttäjäryhmille.

PARC BELLEVILLE
PARIISI, RANSKA

SUUNNITTELIJAT
BASE* LANDSCAPE ARCH.
PINTA-ALA 1000M2 
RAKENNETTU 2008
BUDJETTI 1,1 M€

67. leikkipaikan alaosa koostuu kiipeilyverkoista betonista tehdyil lä maastonmuodoil la.

68. leikkipaikan ylimpänä kiipei-
lykohteena on moderni tulkinta 
l innasta.

Pariisilainen leikkipaikka on 
lasten mielikuvitusleikkien 
kollaasi.

       *BASE =  Bien Aménager Son Environnement 
 Build A Super Environment.
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69. Puisto si joittu jyrkkään rinteeseen, ja sen yläosista näkyy kauas ympäröivään puistoon ja kaupunkiin.

70. lapset ki ipeilevät rakenteiden päällä ja sisällä. 71.  leikkipaikka on sekoitus laivaa, vuorta, rakennustelineitä jne.
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L a  V a g u e  d e s 
R e m p a r t s 

L y o n ,  R a n s k a

72. Leikkipuiston sisäänkäynti .
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LYONIN sydämessä sijaitsevien, 1830-luvulta olevien kasarmien 
yhteyteen avattiin vuonna 2014 20 hehtaarin puisto, Parc Blandan. 
Alue oli ollut jo pitkään huomiotta, kunnes sille alettiin suunnitella 
uusia, urbaaneja oleskelutiloja. La Vague des Remparts on yksi näistä: 
1000m² pääosin puusta ja teräksestä valmistettu leikkipaikka, joka on 
suunniteltu perustuen samaan riskinottokonseptiin, jota kokeiltiin jo 
Bellevillen leikkipaikalla Pariisissa 2008, että Lormontissa 2014. 

Tämän puisen ”maavallin”  idea perustuu tarinaan 1800-luvulla 
tehdystä hyökkäyksestä. Avajaispäivänä tämä vertaiskuvannollisesti 
romahtanut muuri sai aikaan leikkisän hysterian sekä 4-12 vuotiaille 
lapsille, että heidän huoltajilleen heidän kaikkien hyökätessään yhdessä 
50 metriä pitkän ja 7 metriä leveän leikkipaikan kimppuun.

    
Leikkipuiston suunnitelma on niin monimutkainen, että harva 

tietää tarkalleen mihin kätketyt käytävät johtavat, ja mitkä alkovit 
vievät millekin sisäänkäynnille. Sisäiset ja ulkoiset rakenteet tarjoavat 
lukemattomia tapoja päästä liukumäille. 

    Kuten Bellevillessä, riskinotto on tämän puiston leikkisä tavoite, 
sen ollessa suunniteltu edistämään, opettamaan ja haastamaan lapsia. 
Suunnittelijan mukaan huolimatta leikkipaikan arkkitehtonisesta 
koosta, ei ole kyse rakennuksesta. Kyse on maisemasta, alueesta johon 
lapset voivat tutustua ja jossa he voivat leikkiä hyvin monipuolisia 
leikkejä.

LA VAGUE DES REMPARTS
PARC BLANDAN
LYON, RANSKA

SUUNNITTELIJAT
BASE LANDSCAPE ARCH.
PINTA-ALA 1000M2 
RAKENNETTU 2008
BUDJETTI 1,1 M€

73 . Lapset juoksemassa leikkipaikan korotetulla puisella pinnalla.

74. voimakkaaseen muotoiluun on 
yhdistetty myös perinteisempiä 
leikkivälineitä.

une aire de jeux a sensations 
- tunteiden leikkipaikka
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75. puuvall ia pystyy kiipeämään ylös esimerkiksi köysien ja ki ipeilyotteiden avulla.

76. alkovit tarjoavat myös hengähdyspaikan. 77. puurakenteen sisälle mahtuu sekä lapset, että aikuiset.
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G o v e r n o r ' s  
I s l a n d 

N e w  Y o r k ,  U S A

78. l iukumäkikukkula valmistumisen jälkeen.

ARCHDAILYN VIDEO 
WEST8:N SUUNNITTELE-
MISTA KUMMUISTA. 
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GOVERNOR'S ISLAND sijaitsee New Yorkissa, Manhattanin edustalla. 
Entisen sotilassaaren uudelleensuunnittelusta pidettiin kansainvä-

linen suunnittelukilpailu vuonna 2006, jonka voittaneen ehdotuksen 
pohjalta saarelle laadittiin asemakaava. Suunnittelijatiimi vietti saarella 
satoja tunteja tutkiessaan paikallisilmaston muutoksia ja vierailijoita. 
Saaren suunnitteluun osallistettiin myös kansalaisia ideoineen.

Saaren ympäristöä on rakennettu kahdessa osassa. Ensimmäisenä 
valmistui suurin osa viheralueista ja nykyisestä infrasta. Saaren toisen 
osion teemana on kukkulat, jotka rakennettiin mm. paikalta purettujen 
rakennusten purkujätteestä. 

Yli 20 metrin korkeuteen kohoavat kukkulat koostuvat nurmi-, liu-
kumäki-, katselu- ja aistikukkuloista, joilla jokaisella on nimenmukainen 
teemansa. Näistä yhdellä, liukumäkikukkulalla, sijaitsee neljä liukumä-
keä joista yksi on New Yorkin pisin liukumäki 17,5 metrin pituudellaan! 

Paikalla käydessä huomioni kiinnittyi välittömästi liukumäkien lä-
hiympäristöön - joustavan turva-alustan sijaan liukumäki on sijoitettu 
saarelta purettujen massiivisten kivilohkareiden väliin! Lisäksi liukumä-
keen päästäkseen on kiivettävä mäkeä ylös puutukeista tehdyn siksakin 
avulla, väistellen samalla rinteessä kasvavia koivuja.

Saarella sijaitsee myös valtavia oleskelualueita riippumattoineen  ja 
perinteisine leikkialueineen, mutta koilliskulmasta löytyy varsinainen 
nykyajan harvinaisuus: seikkailuleikkipuisto play:groundNYC. 

3-13 vuotiaille suunnattu leikkipuisto play:groundNYC koostuu mm. 
rakennusjätteistä ja -telineistä, pianosta ja tietenkin mudasta. Puistossa 
toimii valvojia, joiden tehtävänä on tarkkailla lasten toimintaa, puuttuen 
siihen vain pakon, tai kysymyksen edessä.

Vieraillessani puistossa se oli juuri tyhjentynyt lapsista, jolloin 
pääsin ihailemaan heidän tekemiään rakennelmia vapaasti. Normaa-
listi aitauksen sisälle ei päästettäisi aikuisia, varsinkaan turvattomissa 
sandaaleissa!

79. playground:NYC -seikkailupuisto on lasten rakentama, aikuisten valvoma.

80. Governor's Island i lmasta.

entinen sotilassaari, joka on 
suunniteltu tulevaisuutta 
varten.

GOVERNOR'S ISLAND
NEW YORK, YHDYSVALLAT
SUUNNITTELIJAT
WEST8 & CO.
PINTA-ALA 70HA 
RAKENNETTU 2013-2016

1. VAIHE

2. VAIHE

PLAY:GROUND
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81. New Yorkin pisin l iukumäki.

83 . Kuvakollaasi playground:NYCin seikkailuleikkipuistosta.

82. Lasten rakentama l iukumäki.
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A m o s  R e x i n  
a u k i o 

H e l s i n k i ,  S u o m i

84. Amos Rexin aukio.

Lapset leikkivät ympäristöstä riippumatta. 
Kaupungissa lapset löytävät leikittäviä pintoja 
kaikkialta rajattoman mielikuvituksensa 
ansiosta. 

Käsittelen Amos Rexin aukion avulla 
leikkiä paikoissa jotka eivät varsinaisesti 
ole osoitettu leikkimistä varten, ollen sen 
vuoksi mielenkiintoisia esimerkkikohteita 
riskinottamisesta julkisen tilan suunnittelussa.
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Elokuussa 2018 Helsingin keskustaan avatun Amos Rex -taidemu-
seon näyttelytilojen kattorakenteet työntyvät maan pinnalle, muo-
dostaen kivettyjä kumpuja. Käyttäjien mukaan kummut suorastaan 
kutsuvat oleskelemaan, sillä ne luovat aukiosta intiimimmän ja eri-
koisemman. Mutta tekeekö suunnittelu siitä myös riskialttiimman 
verrattuna vanhaan, lähinnä autojen käytössä olleeseen aukioon?

Läpikulkuun ja satunnaisiin tapahtumiin käytetty aukio ei ollut 
aikaisemmin herättänyt keskustelua sen kummemmin, eikä vanhana 
linja-autoasemana alue nähtävästi erityisemmin kiinnostanut lapsia 
oleskelupaikkana. Alueen reunoilla sijainneiden ravintoloiden terassi-
en ansiosta aukiolla oli kuitenkin jatkuvasti liikennettä päivän mittaan. 
Alue oli luultavasti riskialttiimpi vahingoille tällöin kuin nykyisellään, 
sen ollessa rauhoitettu liikenteeltä. Aukiolla tosin näkyy yhä satunnai-
sesti huoltoajoneuvoja, joka ei kylläkään ole toivottua: olemme isännöit-
sijän kanssa todenneet, että huoltoajoihin täytyy puuttua tiukemmin jatkos-
sa, toteaa Kiiteistö Oy Lasipalatsin toimitusjohtaja Henrik Johansson 
haastattelussa. 

Ylen haastattelussa elokuussa 2018 Johansson totesi, että talvesta 
ja sen seurauksista tiedettäisiin lisää keväämmällä.1 Haastattelinkin Jo-
hanssonia helmikuussa 2019, heti kun talvi alkoi väistymään kevään tiel-
tä.2 Tämän perään haastattelin myös kohteen pääsuunnittelijaa, Asmo 
Jaaksia JKMM Arkkitehdit Oy:stä.3

Kattokummut ovat erityisesti lapsille houkutteleva leikkiympäristö. 
Parasta niissä on selvästi kummun päälle, ja niiden huipuilla sijaitsevien 
ikkunoiden reunoille kiipeäminen, jos siinä vaan onnistuu. Näin kesäai-
kaan kiipeäminen onnistuu suhteellisen helposti: Onhan tuo kiipeilemi-
nen ja lasten liikkuminen niillä kummuilla välillä vähän hirvittänytkin, ja 
olemmekin miettineet, miten tähän pitäisi reagoida, Johansson kertoo.

1 YLE
2 Liite 2
3 Liite 3

AMOS REXIN AUKIO
HELSINKI, SUOMI

SUUNNITTELIJAT
JKMM-ARKKITEHDIT
PINTA-ALA 5000M2
RAKENNETTU 2018

vanha linja-autoasema 
uudistui urbaaniksi 
tapahtuma-aukioksi

85. Lapset leikkimässä kummuilla.

86. Kumpujen pintamateriaali  on 
betonikiveä.
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87. Kuvapari :  Linja-autoasema 1952 
vs. kumpujen täyttämä kevyelle l i i-
kenteelle rajattu aukio 2018.

Aukio ei ole kaupungin tilaa, vaan se kuuluu Lasipalatsin omistavalle 
Kiinteistö Oy Helsingin Lasipalatsille. Suunnittelutyö aloitettiin vuonna 
2013. Ensin tutkittiin Amos Andersonin museon siirtymistä Lasipalatsiin ja 
kuinka näyttelytilat sinne mahtuisivat, valottaa Asmo Jaaksi suunnitte-
luprosessia, jatkaen: avoin aukiopiha oli osa sitä alkuperäistä 1800-luvun 
suunnitelmaa ja sen säilyttäminen avoimena oli itsestään selvää. Ainoaksi 
vaihtoehdoksi jäi siis mennä maan alle. 

Seuraava ongelma olikin, kuinka saada maan alla sijaitseva julkinen 
rakennus näkyväksi kaupunkitilassa? Tätä varten käytiin katsomassa maa-
ilmalla toteutettuja esimerkkejä, tavoitteena luoda kuitenkin  ainutlaatuinen 
tila, jollaista ei löytyisi muualta. Inspiraationa onkin rakennettujen ja luon-
nonmuotojen fuusio, ja tavoitteena oli saada aukiolle epärakennusmaisia 
muotoja. 

Suunnitteluvaiheessa otettiin mallia luonnosta, kuten suomalaisis-
ta rantakallioista. Niiden avulla pystyttiin testaamaan käytettävyyttä ja 
ajatusta, että muodot ohjaisivat oleskelua, ollen sitä kautta turvallisia 
- ikään kuin muotoja, joita voisi kohdata luonnossakin, Jaaksi pohtii. Kyl-
lähän sitä itse mallinsi luonnossa kiipeillessä tarkkaillen kallistuksia ja mietti 
kuinka vaikeaa olisi kiivetä sinne kattoikkunoiden päälle, mutta kyllähän ne 
lapset on siellä heti ikkunoista kurkkimassa! 

Ylen uutisessa haastateltu 
perheenisä ihailee 
kummuilla kiipeilyä 
enemmänkin liikunnan 
kannalta: “vihdoinkin 
paikka, joka kannustaa 
lapsia liikkumaan!”

kuinka kummut syntyivät?

Kaupunkiympäristöjä on haastavaa suunnitella 
aikuisena lasten näkökulmasta, jonka vuoksi 
Aldo van Eyck testauttikin välineensä lapsillaan!
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Kysyin haastattelussa sekä Johanssonilta että Jaaksilta, onko riskinotto 
ollut tietoinen osa suunnitteluprosessia. Joo, ehkä näinkin voi sanoa, to-
teaa Johansson, jatkaen: on kuitenkin yllättänyt, että kumpareet innostavat 
ihmisiä, joka siis oli toiveenakin, mutta kiipeileminen ja roikkuminen niiden 
kattoikkunoiden päällä on ei-toivottua käytöstä. 

Jaaksin mukaan heti avaamisen jälkeen oli havaittavissa selkeää uu-
denkokeilua. Tällöin huomattiin, että muodot kiinnostavat erityisesti 
lapsia, pienimpienkin kiivetessä välittömästi korkeimpiin kohtiin. Kum-
pujen pyöristetty muotoilu ilman pystysuoria pudotuksia on toiminut 
yllättävän hyvin, eikä alueella ole tapahtunut loukkaantumisia. Jaaksin 
saaman palautteen mukaan muodot on koettu positiivisella tavalla 
haastaviksi. 

Riskinottoon on kuitenkin suhtauduttu vakavasti - Jaaksi korostaa, 
ettei suunnittelussa oltu hullunrohkeita, vaan muotoja harkittiin tark-
kaan, samalla kuin aukion toimintoja ja mahdollisia vaaratilanteita ana-
lysoitiin. Hän kuitenkin huomauttaa, että ihmisten käytöstä oli kuiten-
kin vaikea etukäteen ennustaa, sillä vastaavanlaista aukiota ei oltu ennen 
tehty, ainakaan Helsingissä. Kumpuja ei kuitenkaan missään vaiheessa 
haluttu rajata esimerkiksi aidoilla, vaan luotettiin maalaisjärkeen.

Aukiolta puuttuvat myöskin perinteiset kalusteet, kuten penkit. On 
ehkä menty hieman arkkitehtuuri edellä ettei haluttu mitään penkke-
jä sinne sijoittaa, vaan toivottiin että kummut toimisivat eräänlaisina 
penkkeinä - joka toimi paremmin kuin odotettiin, Jaaksi avaa suunnitte-
luratkaisuja. Jos on tuollainen kallisttettu pinta,  niin ihminen jotenkin 
vaistonvaraisesti pyllähtää siihen.

Keskustellessa siitä, mikä olisi toivottua käytöstä kumpareilla, molem-
mat viittaavat luontoon: kumpareisiin tulisi suhtautua kuten esimerkiksi 
kallioihin, joita löytyy rannoilta ja puistoista. Eihän kukaan vaadi, että 
niitä poistettaisiin sen takia, että ne ovat vaarallisia. Mutta jotenkin kun 
kyseessä on ihmisen tekemiä rakennelmia, ne herättävät ajatuksia ettei näin 
saa tehdä, kommentoi Johansson saamaansa palautetta. Loppukesästä 
kun aukio avattiin, niin ensimmäisen kuukauden aikana tuli useita soit-
toja ja sähköposteja siitä, että eihän noin voi toimia - tämä on liian vaa-
rallista. Johanssonille tuli yllätyksenä, että moni, jolla ei ollut oikeastaan 
mitään tuon aukion kanssa tekemistä, oli sitä mieltä, ettei kaupungissa 
saa olla tuollaisia vaarallisia paikkoja. Vastasin, että kyllä se liikennekin on 
aika vaarallista kaupungissa, Johansson lisää. Aukiolle on myös tulossa lähi-
tulevaisuudessa "Ei talvikunnossapitoa"-kyltit huomauttaaksemme ihmisille, 
että he liikkuvat siellä omalla vastuullaan.

Ainoa mistä tässä projektissa on tullut vastahankaa, on ollut uutisis-
sakin nähty kaupunkikulttuuri- ja ravintolaväki, joita harmitti aukiolle 
levittäytyneiden ravintoloiden, kuten mbarin lähteminen. Pelättiin, että 
kun arkkitehti alkaa suunittelemaan aukiota, niin elämä karkaa. Heitä 
harmitti, että tällainen hauska, rento takapihameininki häviää ja tilalle ra-
kennetaan korkeakulttuuria, Jaaksi kertoo jatkaen: Tämä nyt ainakin ohjasi 
suunnittelua siihen, ettei muotoilusta tehtäisi ainakaan akateemisen vakavaa.

oliko riskinotto tietoinen osa 
suunnittelua ja kuinka siihen 
suhtauduttiin?

onko aukion suosio yllättänyt?

Kyllähän sitä haaveili, 
että se otettaisiin 
positiivisesti haltuun, 
Jaaksi toteaa, jatkaen 
ilmeisen tyytyväisenä: 
avajaisten jälkeenhän 
se pärähti niin täyteen 
kaikenlaisesta porukasta, 
niin pussikaljaa vetävästä 
nuorisosta vanhempaankin 
porukkaan kumpujen päällä 
istuskelemasta.  
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o p i t u n  t i e d o n 
s o v e l t a m i n e n : 
r i s k i m a t r i i s i 

Löytyykö opittua tietoa yhdistämällä uusia 
menetelmiä, jolla voi ymmärtää positiivista 
riskinottoa osana rajattujen leikkialueiden 

suunnitteluprosessia?

Inspiroiduin kokeilemaan, löydänkö uusia menetelmiä yhdistelemällä 
diplomityössäni aiemmin käsiteltyjä teemoja; riskialtista leikkiä, leikin 
analyysiä, sen yhtä edelläkävijäsuunnittelijaa sekä esimerkkikohteita. 

Voinko näin löytää yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia, jotka auttavat 
mitoittamaan ja määrittämään positiivista riskinottoa selkeämmin?
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LUONNE
kokonaisvaltainen 
tilantuntu 
tilantuntu

VEISTOKSELLISUUS FK leikkirakennuskokonaisuus
LVdR rakennettu leikkimaisema
ARA rakennettu luonnonmaisema

YKSILÖLLISYYS FK uniikki
LVdR viittaus uniikkiin tapahtumaan
ARA unidentified landscape object

IDEOLOGIA FK jatkuva orgaaninen liike
LVdR pysähtyminen
ARA odottamattomuus

KONTEKSTI
sisäisen maailman 
suuremman  
lähiympäristön  
toimivuus

VEISTOKSELLISUUS FK lokaatio
LVdR näkymät korkealta ympäristöön
ARA uusi kasvaa vanhasta rihmastona

YKSILÖLLISYYS FK ympärikietoutuneisuus
LVdR uniikin tapahtuman alueella / yhteydessä
ARA dialogi ympäristön kanssa

IDEOLOGIA FK suojaa ympäristöltä
LVdR uudenlainen rakennustarve = puolustusvarustus -> 
ARA uusi muotokieli määrittelemättömään leikkipaikkaan

r i s k i m a t r i i s i
Keräämäni tutkimustiedon avulla on mahdollista luoda 
täysin uudenlaisia johtopäätöksiä koskien riskinottoa 
leikkimisessä. Työssäni olen esitellyt alkuun kattavasti 
riskinoton ilmiönä, sen kehitykselliset ja suunnittelulli-
set lähtökohdat sekä työkalut toimivien leikkipaikkojen 
analysointiin. Tässä viimeisessä kappaleessa valitsen 
taustamateriaalista mielestäni mielenkiintoisimmat nä-
kökulmat käyttöön, siirtäen sen suunnittelutyön pohjak-
si niin kutsutun riskimatriisiin avulla.

Riskimatriisi koostuu viidestä osasta:

riskialtis leikki

7C:s analysointityökalun kategoriat

Isamu Noguchin edelläkävijyyden tukipilarit:
 veistoksellisuus, yksilöllisyys ja ideologia

valikoidut, täysin erilaiset case study -kohteet

vastaukset toimivan, riskialtista leikkiä 
tukevan leikkipaikan suunnitteluun

Valitsin työni jokaisesta osiosta henkilökohtaisesti mie-
lenkiintoisimmat tekijät, joiden koen olevan potentiaali-
sesti  avuksi suunnittelijalle tulevaisuudessa.

Tutkimusharjoituksen tarkoituksena oli selvittää, 
löytyisikö näistä uusi tapa luokitella tai määrittää riski-
nottoa, tai sille suotuisia kohteita?

Matriisin ensimmäinen osa perustuu Sandseterin 
käsitykseen riskialttiista leikistä, joka jaetaan 
seitsemään alakategoriaan 7c:s-analysointityökalun 
avulla. 
Valitsin Noguchin tähän harjoitukseen, sillä häntä 
voidaan pitää suunnanäyttäjänä yhä tänäkin päivänä. 
Otin hänen töistään kolme pääpiirrettä, joilla jaoin 
edelleen aiemmat katergoriat.
Lopuksi valitsin kolme täysin erilaista 
esimerkkikohdetta, joiden lopputuloksena saisin 
mahdollisimman monipuolisia vastauksia matriisista. 
Korostin oheisesta taulukosta mielestäni tärkeimmät 
kohdat, joita käsittelen seuraavalla aukeamalla.

1 x

7 x

3 x

3 x

= 63
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7c:s noguchi caset tulokset



LUONNE
kokonaisvaltainen 
tilantuntu 
tilantuntu

VEISTOKSELLISUUS FK leikkirakennuskokonaisuus
LVdR rakennettu leikkimaisema
ARA rakennettu luonnonmaisema

YKSILÖLLISYYS FK uniikki
LVdR viittaus uniikkiin tapahtumaan
ARA unidentified landscape object

IDEOLOGIA FK jatkuva orgaaninen liike
LVdR pysähtyminen
ARA odottamattomuus

KONTEKSTI
sisäisen maailman 
suuremman  
lähiympäristön  
toimivuus

VEISTOKSELLISUUS FK lokaatio
LVdR näkymät korkealta ympäristöön
ARA uusi kasvaa vanhasta rihmastona

YKSILÖLLISYYS FK ympärikietoutuneisuus
LVdR uniikin tapahtuman alueella / yhteydessä
ARA dialogi ympäristön kanssa

IDEOLOGIA FK suojaa ympäristöltä
LVdR uudenlainen rakennustarve = puolustusvarustus -> 
ARA uusi muotokieli määrittelemättömään leikkipaikkaan

LIIKKUVUUS
leikkipaikan 
fyysiset, visuaaliset 
ja kognitiiviset 
yhteydet

VEISTOKSELLISUUS FK vapaa tila
LVdR ylöspäin suuntautuva liike
ARA motoriikkaa kehittävä korkeusvaihtelu

YKSILÖLLISYYS FK näkymälinjat eri tasoille
LVdR tavoitettavuus
ARA keskeisyys

IDEOLOGIA FK yhteys kontekstiin
LVdR mahdollisuus kiivetä vaihteleviin yhteyksiin
ARA moniulotteinen

MUUTOS
sarja suunniteltuja  
ja vaihtelevan 
kokoisia tiloja

VEISTOKSELLISUUS FK kehittymisen mukaiset tasot
LVdR sisään- ja ulostyöntyviä tilasarjoja
ARA muotoja, joiden sisälle voi nähdä

YKSILÖLLISYYS FK suuren tilan pieni mittakaava
LVdR eritasoiset tilat --> ulko- ja sisätilat
ARA yhden rakennuksen julkisivu kaupungissa

IDEOLOGIA FK mittasuhteet
LVdR kerroksellisuus
ARA korkoerojen vaihtelu

MAHDOLLISUUS
joustavuus, 
avoimuus

VEISTOKSELLISUUS FK uusiutuminen 
LVdR laaja julkisivun käytettävyys
ARA tilallisuus

YKSILÖLLISYYS FK avoimuus
LVdR piiloutuminen
ARA vapaus

IDEOLOGIA FK laskea katolta alas
LVdR mahdollisuus juosta seinää pitkin ylös
ARA rajaamaton alue

SELKEYS 
fyysinen luettavuus

VEISTOKSELLISUUS FK ohjelmoitu tila
LVdR näkyvä kokonaisuus
ARA yksiaineisuus

YKSILÖLLISYYS FK muodon ympärikierrettävyys
LVdR yksinkertaisuus
ARA muotojen rajaus

IDEOLOGIA FK läpinäkyvyys
LVdR monoliittisuus
ARA yksiaineisuus

HAASTAVUUS 
fyysiset ja  
kognitiiviset 
haasteet

VEISTOKSELLISUUS FK itsensä kehittäminen
LVdR monipuolinen haastavuus (kädet + jalat + pää)
ARA jyrkkyys tasaisessa ympäristössä

YKSILÖLLISYYS FK fyysinen koko
LVdR kiipeily, jyrkkyys
ARA orgaaniset muodot

IDEOLOGIA FK arkiset, kehitykselliset haasteet
LVdR jyrkkyys
ARA kaltevuuden vaihtelu

7c:s noguchi caset tulokset
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Tutkimusharjoituksessani inspiroiduin kokeilemaan, 
löydänkö uusia menetelmiä yhdistelemällä 
diplomityössäni aiemmin käsiteltyjä teemoja; 
riskialtista leikkiä, leikin analyysiä, sen yhtä 
edelläkävijäsuunnittelijaa sekä esimerkkikohteita.

Voinko näin löytää yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia, 
jotka auttavat mitoittamaan ja määrittämään 
positiivista riskinottoa selkeämmin?

Mitkä kohdat nousivat riskimatriisissa esille, ja mitkä 
toistuivat useammin?
Löytyikö jotain yllättävää?

Leikkipaikan tulisi olla yksilöllinen

Yksilöllisyys ja uniikkius korostui vahvasti. Se voi 
näkyä myös viittauksena johonkin yksittäiseen 
tapahtumaan tai historialliseen aiheeseen. Tähän 
viittaa myös dialogi ympäristön kanssa - samalla kun 
suunnitelman tulisi olla yhteydessä ympäristöönsä, 
tulisi sen myös suojella siltä. Yhteys kontekstiin 
vahvistaa tilantuntua. 

Leikkipaikan tulisi tarjota monipuolisia 
haasteita

Suunnittelussa tulisi huomioida monipuolinen 
haastavuus ja mahdollisuus esimerkiksi motoriikkaa 
kehittävään korkeusvaihteluun. Tämä sisältää myös 
kehittymisen mukaiset tasonvaihtelut.

Tämä kevyt tutkimusharjoitus osoitti, että hyvinkin 
erilaista tutkimustietoa voidaan yhdistää niin, että 
saadaan lopputulemaksi uutta tietoa.

Tässä harjoituksessa on kuitenkin nähtävissä kolmen 
esimerkkikohteen ja Noguchin piirteiden vahvuudet, 
mikä oli toisaalta odotettavissakin.

Voisin kuvitella käyttäväni jatkossa tämän kaltaista 
harjoitusta, kun minulla on tarvetta löytää jonkin 
suunnitteluratkaisun tai -ympäristön keskeisimmät 
piirteet, heikkoudet ja vahvuudet.

Rakennettu maisema yhteydessä 
ympäröivään maastoon

Yksiaineisuus ja yksinkertaisuus on todettu 
toimivaksi. Tämän lisäksi sen tulisi olla 
ympärikierrettävä ja tarjota näkymälinjoja eri 
tasoille, myös ympäröivässä kontekstissa.
Rakennettu leikkimaisema toimisi myös kasvaen 
uutena vanhasta eräänlaisena rihmastona.

Leikkipaikan tulisi olla jotain odottamatonta

Kerroksellisuus, sisään- ja ulostyöntyvät tilasarjat 
ja muodot, joiden sisälle voi nähdä ja kulkea, 
tarjoavat lapselle odottamattomia kokemuksia. Ne 
tuovat suureen tilaan pienempää mittakaavaa ja 
mahdollistavat lapsen pysähtymisen miettimään 
seuraavaa askelta.

r i s k i m a t r i i s i n 
t u l k i t s e m i n e n





128   riskejä on otettava. r isk imatr i is in  tulk i tseminen



riskejä on otettava.  129 johtopäätökset  & pohdinta

j o h t o p ä ä t ö k s e t 
&  p o h d i n t a



130   riskejä on otettava.  johtopäätökset

Tämä diplomityö tutki lasten riskinottoa leikkipaikoilla ja sitä, kuinka 
leikkipaikkoja/-puistoja voitaisiin uudistaa niin, että ne vastaisivat las-
ten tarvitsemia haasteita nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi tarkoituksena 
oli selvittää, kuinka leikkipuistojen monimuotoisuutta voitaisiin lisätä 
niin, että niiden käyttäjät ymmärtäisivät luonnollisten riskien hyödyt.

Kuluneina vuosikymmeninä mielenkiinto lasten riskienottoa ja sen 
hyödyllisyyttä kohtaan on kasvanut huomattavasti. On huomattu, että 
hyvät riskit sitovat ja haastavat lapsia, tukien samalla kasvua, oppimista 
ja kehitystä. Mikäli taas lapsi ei pääse kokemaan hallittuja riskejä, voi 
se vanhemmiten aiheuttaa ongelmia sekä yksilön, että yhteisön tasolla. 
Lapsilla voi olla suurempi riski loukkaantua laajemmassa ympäristössä, 
mikäli he eivät ole oppineet pitämään itseänsä turvassa valvotuissa olo-
suhteissa, tai vaihtoehtoisesti he voivat olla alttiimpia epäterveelliselle 
riskinotolle myöhemmässä elämässä.  

Lapset osaavat ottaa riskejä, kyse onkin lähinnä siitä, annetaanko heidän 
ottaa niitä. Lapset etsivät aktiivisesti jännitystä esimerkiksi keinumalla 
kovaa tai hyppäämällä korkeista paikoista. Oppimiseen tarvitaan kuiten-
kin aina esimerkkejä ja mahdollisuuksia, jonka vuoksi tarve yhä moni-
puolisemmille leikkipaikoille korostuu. Tärkeintä on, että leikkipuistois-
sa olisi tulevaisuudessa eri ikäisille tarkoitettuja, eritasoisia välineitä, 
jotta lapset voisivat oppia toisiltaan turvallista riskinottoa.

Leikkipaikkaturvallisuus yhdistetään yleisesti standardien noudat-
tamiseen ja teolliseen tuotantoon. On kuitenkin osoitettu, että näillä ei 
ole ollut merkittävää roolia esimerkiksi onnettomuuksien vähentämi-
sessä. Vastavuoroisesti ne ovat luoneet illuusion, että leikkipaikkojen 
tulisi olla täysin vaarattomia.

Riskinotto ei tarkoita holtittomuutta, vaan tutustumista tuntematto-
maan. Kohtaamalla arjessa haasteita, opimme havainnoimaan mahdolli-
set riskit ja arvioimaan onnistuisimmeko niissä vai emme. Tämän vuoksi 
riskinottoa ei tulisi nähdä pelkästään kasvattavana tekijänä, vaan elämän 
pituisena koulutuksena odottamattomille tilanteille. Lapset tarvitsevat 
toistuvia mahdollisuuksia oppia omista virheistään, ja leikkiminen tar-
joaa heille terveellisen tavan sekä kehittyä että esitellä osaamistaan. 
Leikki mahdollistaa lapsen rakentaa aktiivisesti omia fyysisiä ja sosiaa-
lisia taitojaan, sekä oppia ymmärtämään omat valmiutensa ja kehittyvät 
taitonsa. 

mitä opimme tästä 
kaikesta?

j o h t o p ä ä t ö k s e t
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Tulevaisuudessa toimivimmat leikkipaikat syntyvät yhteistyön myö-
tä. Leikkipaikan suunnitteluprosessi on pitkä ja siinä on hyvin monta 
osallistuvaa tekijää. Tulevaisuuden leikkipaikkoja ei tulisi nähdä pel-
kästään pakollisina ylläpitokohteina, joihin asetetaan standardilaitteet, 
vaan mahdollisuutena toimia edelläkävijänä. Leikkipaikkoja ei voida 
yhtenäistää, sillä ne ovat paikkasidonnaisia. Vaikka Aldo van Eyckin ta-
paa suunnitella 700 leikkipaikkaa on tässä työssä pidetty edelläkävijä-
mäisenä, ei se olisi sitä enää tänä päivänä, vaikkakin nykyajan teollisella 
välinevalmistuksella on kieltämättä taipumus näyttää samalta ympäri 
maailmaa.

Työssä esiteltyjen esimerkkikohteiden valossa maailmalla ollaan 
menty rakenteellisesti hyvin pitkälle sodanaikaisista seikkailuleikkipuis-
toista, mutta tietty kokeellisuus on säilynyt mukana. 

Tämän aineiston perusteella on todettavissa, että lapset tarvitsevat 
muutakin kuin standardivälineitä. Kysymys onkin, kuinka saataisiin lap-
set haluamaan ulkoleikkipaikoille samoin kuin he haluavat yhä mielen-
kiintoisempiin sisäleikkipuistoihin?

Yksilölliselle leikkipaikkasuunnittelulle on yhä suurempi tarve nyky-
maailmassa. Omaleimaiset leikkipaikat syntyvät yhteistyössä virkamies-
ten, suunnittelijoiden ja paikallisten tekijöiden kanssa. 

Nykypäivän osallistavan suunnittelutrendin myötä lasten voisi 
luulla pääsevän aktiivisesti rakentamaan omia leikkimaailmojansa, 
päästä mukaan neuvottelemaan sekä vaikuttamaan heihin vaikuttaviin 
asioihin, koskien tietysti myös riskinarviointia. Lasten mahdollisuudet 
päästä osallistumaan leikin suunnitteluun ovat kuitenkin hyvin rajattu-
ja. Tämän vuoksi suunnittelijoiden tulisi laskeutua alas 900 millimetrin 
katselukorkeuteen ja katsoa maailmaa uusin silmin.
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Leikkipaikkojen suunnitteluun tulee kohdistumaan tulevaisuudessa 
merkittäviä muutoksia. Ne juontavat alkunsa sen ymmärtämisestä, että 
sekä fyysinen liikunta että luonnollisten ympäristöjen kohtaaminen ovat 
terveyden kannalta hyödyllisiä useilla tavoilla. Mistä vastaavanlainen 
kampanja olisikaan parempi aloittaa kuin lasten leikkipaikalta?

Kertoessani Maisema-arkkitehtipäivillä 2018 lopputyöni aiheesta Lapp-
setin leikkijohtajalle Risto Ikäheimolle, hän vastasi minulle ehkä jopa 
hieman vähätellen: ”eheii Jussi sinun tarvitse tällaisista huolehtia, me 
huolehdimme riskeistä puolestasi, ja muidenkin suunnittelijoiden puo-
lesta!”. Näinhän välinevalmistajat tekevätkin, ja se onkin osittain on-
gelma suunnittelussa. Kun kaikki vastuu ja suunnittelukin ulkoistetaan 
heille, on suunnittelijalla toki ehkä enemmän aikaa muuhun työhön - 
mutta lopputulos ei välttämättä ole ainakaan mitään kovin yksilöllistä.

Nyt tämän opinnäytetyön ollessa loppusuoralla, on hyvä pohtia, miten 
tähän on päästy. Sain vihdoin tehtyä opinnäytetyöni. Siinä meni noin 
yhdeksän vuotta, mikä oli oikeastaan ihan odotettuakin. 

Jäädessäni opintovapaalle huhtikuussa 2018 koin, että en tahdo 
erityisesti suunnitella lopputyössäni mitään. Halusin tehdä jotain ai-
van muuta kuin mitä normaalisti tekisin – eli lukea tieteellisiä tekstejä, 
kirjoja yms. ja kirjoittaa niistä. Lisäksi halusin piirrellä ja pohtia asioita 
pitkään ja hartaasti. Uskon kuitenkin, että tämän työn pohjalta tulen ke-
hittämään suunnittelutyötäni jatkossa huomattavasti.

Lähdin tekemään lopputyötäni riskialttiista suunnittelusta siksi, että 
olin työelämässä törmännyt niin moneen kyseenalaistukseen puhuessa-
ni esimerkiksi leikkivälineiden suunnittelemisesta itse. Alun perin työs-
täni piti tulla täysiverinen suunnitelma jossa esittelisin vaihtoehtoista 
leikkivälinesuunnittelua, mutta riskinotto vei mukanaan niin vahvasti, 
että se muodostui koko työni aiheeksi.

Projekti oli haastavampi kuin olisin osannut koskaan odottaa. Sitä 
ei auttanut yhtään se, että keskittymiseni asioihin oli rankan kevään 
jälkeen hyvin haastavaa, eikä myöskään se, että kesä oli kuumin mies-
muistiin. Käteen jäi nyt paksu, reilu 150 sivuinen opus riskinotosta ja sen 
suunnittelemisesta, mutta nyt tuntuu että paljon jäi myös tekemättä. 
Ehkä tähän on kuitenkin hyvä lopettaa.

p o h d i n t a

kuinka päädyin tähän?

Se, kuinka leikkiä tänä päivänä 
suunnitellaan, on esteenä 
uusille lähestymistavoille. 
Sen korjaaminen 
vaatii suunnittelijoilta 
kommunikaatiota ja 
opettavaista roolia.
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Työssäni ei ollut ohjaajaa. Siihen päädyin osittain valvojan ohjeis-
tuksen perusteella, että sen vuoksi, etten alkuvuodesta tahtonut ketään 
valvomaan mitä teen. Se ei vaan tuntunut silloin siltä, mitä tarvitsisin. 
Loppuvuodesta ohjaukselle olisi ollut useamminkin tarve, ja ohjausta 
sainkin perheenjäseniltä ja lähimmäisiltä. 

En lähtisi ehkä vastaavanlaiseen projektiin uudestaan, jos voisin 
valita. Tai sitten ainakin tekisin niin tarkan suunnitelman, ehkä jopa 
aiheesta josta tietäisin etukäteen enemmän kuin tästä. Lähtiessäni te-
kemään tätä työtä oletin, että tiedän aiheesta jo hyvin runsaasti. Tämä 
osoittautui osittain todeksi, mutta paljon oli opeteltavaa – kuten esi-
merkiksi lukemaan pitkää tekstiä. Yhdeksän vuotta arkkitehtiosastolla 
ei pahemmin opttanut lukemaan tekstejä, vaan suunnittelemaan. Tämä 
onkin yksi syistä miksi päädyin tekemään muuta kuin suunnitelmaa.

Mieleeni jäi pyörimään useita kysymyksiä jatkotutkimuksille, kuten 
kuinkakohan riskitön lapsuus tulee näkymään vuosien päästä tulevai-
suudessa? Tämä kaiversi mieltäni jo työn alkuvaiheessa. Jo nyt tuntuu, 
että huomattavasti itseäni nuoremmilla on erilainen käsitys riskienotos-
ta yleisesti elämässä. Kyllä, yleisesti elämässä, sillä sinnehän lapsuus 
heijastuu. Jos ei pienenä saa haastettua itseään, tulee sitä harvoin tehtyä 
myöskään vanhempana.

Ymmärrän sen, että vanhempien on kiva ajatella että lapset ovat 
turvassa – mutta on pohdittava, onko riski aina negatiivinen? Jos lapsi 
haastaa itseään positiivisella tavalla - voiko se kasvattaa lasta tulevai-
suutta varten? Voiko näistä riskittömistä lapsista tulla enää tulevaisuu-
den leikinjohtajia?

Työn tekeminen vahvisti ainakin sitä käsitystä, että positiiviset riskit 
kuuluvat lapsen kasvatukseen.

Jatkotutkimusta aiheesta voisi ja tulisikin tehdä. Aihetta ei ole kä-
sitelty suomeksi vielä lähes lainkaan. Nyt Huhtikuussa 2019 lopputyöni 
ollessa lähes palautusvalmis, törmäsin sattumalta vastaavanlaiseen tut-
kimukseen Tampereen yliopistosta: ”Lapsen sukupuolen yhteys kasvat-
tajan toimintaan lapsen riskinottotilanteissa”, jonka ovat kirjoittaneet 
Laakso & Mehtonen. Aihe on hyvin mielenkiintoinen – voin nimittäin 
itse ainakin myöntää olleeni pienenä ”etuoikeutetussa” asemassa riski-
noton suhteen, ikäisiini tyttöihin verrattuna.

Talven vaikutus leikkiin jäi minulta kokonaan käsittelemättä lähinnä 
ajan ja työn laajuuden vuoksi. Talvi ja lumileikit ovat kuitenkin varsinkin 
pohjoisessa hyvin tärkeässä roolissa lasten keskuudessa. Nyt 2018-19 vä-
lisenä talvena on huomattu uusi vaarallinen ilmiö – leikkiminen lumika-
soissa teiden varsilla. Tämä on osoittautunut huomattavan riskialttiiksi, 
sillä kunnossapitohenkilöstö ei välttämättä huomaa lapsia lumikasoista.

Lisäksi olisi tarve tarkemmalle suunnittelulle, koskien varsinkin 
leikkipaikkavälineitä. Haastan tähän kaikki maisema-arkkitehtiystäväni 
- käyttäkää suunnittelijataitojanne!

mahdollisia 
jatkotutkimusaiheita
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k i i t o k s e t

Lämmin kiitos kaikille ystäville, jotka tukivat työni vaihtelevissa vaiheis-
sa. Erityisesti kiitos Kiiralle, joka toimi epävirallisena ohjaajani ja tsemp-
parina vaikeinakin aikoina. Kiitos myös perheelle ja Katjalle varsinkin 
jeesistä loppupuolen oikoluvuissa. Kiitos myös Veli-kisulle jatkuvasta 
kehruutsempistä öisinä tunteina. 

Vaikka aikaa oli, meni työ silti loppumetreillä myöhäiseksi. Kiitos työ-
huone 7,5:n porukka päivittäisistä keskusteluista, joiden avulla työtä 
saatiin eteenpäin painoon asti. 

Kiitos myös valvoja Jyrki Sinkkilälle luottamuksesta omatoimisuuteeni, 
vaikkakin välillä tuntui että se oli hieman liioiteltua - olisi voinut olla 
tiukempaakin kritiikkiä.

Kiitos kaikille jotka olitte mukana vuodessa 2018, teitte siitä ikimuistoi-
sen. Sen aikana tapahtui niin paljon asioita, että välillä on vaikea tajuta 
sitä. Ootte parhaita!
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” 
The next best thing to a play-
ground designed entirely by 
children is a playground de-
signed by an adult, but incor-
porating the possibility for 
children to create their own 
places within it. 
 
Richard Dattner 
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THL
Meillä ei minun tietääkseni ole THL:n tuottamaa tilas-
toa tästä aiheesta.
Pia Pörtfors

Tukes
valitettavasti meillä ei ole onnettomuustilastoja. 
Esimerkiksi Suomessa kuntien velvollisuus on tehdä 
onnettomuuskirjanpitoa (omaan käyttöönsä) omilla 
leikkikentillä tapahtuneista onnettomuuksista ja il-
moittaa vakavimmista onnettomuuksista meille (näitä 
tulee joitakin vuodessa tällä hetkellä). Minun tiedossa 
ei kuitenkaan ole, että onnettomuuksia olisi tilastoitu 
kootusti. 

Yleistä leikkipaikan turvallisuudesta

Leikkikentät ovat kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 
mukaisia kuluttajapalveluja. Valvontaviranomaiset eivät 
myönnä hyväksymistä turvalliselle palvelulle, vaan lain 
mukaan vastuu tavaroiden ja palvelujen turvallisuudesta 
kuuluu toiminnanharjoittajalle. Tuotteet ja palvelut 
eivät saa aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai omai-
suudelle (10 §) ja niistä on aina annettava turvallisen 
käytön kannalta tarpeelliset tiedot (9 §).

Jalkapallomaaleja, koripallotelineitä ja leikkikenttävä-
lineitä hankittaessa tulee huolehtia siitä, että välineet 
ovat turvallisia ja soveltuvia yleiseen käyttöön. Jo 
tarjouspyyntövaiheessa kannattaa viitata siihen, että 
leikkikenttävälineiden on täytettävä SFS-EN 1176 -stan-
dardisarjan vaatimukset.

Kuluttajaturvallisuuslaki edellyttää leikkikenttien 
ylläpitäjän laatimaan toimintaansa koskevan turval-
lisuusasiakirjan, joka sisältää suunnitelman vaarojen 
tunnistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi sekä niistä 
tiedottamiseksi palvelun tarjoamisessa mukana oleville 

(7 §). Turvallisuusasiakirja on palveluntarjoajan työkalu 
turvallisuustoiminnan järjestämiseksi ja kirjaamiseksi. 
Valtioneuvoston asetus (1110/2011) määrittelee turvalli-
suusasiakirjan sisällön.

Alla linkkejä leikkikenttien ja ulkoliikunta-alueiden 
turvallisuuteen liittyen:

Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) https://www.finlex.
fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110920 
Tietojenantoasetus (613/2004) https://www.finlex.fi/fi/
laki/ajantasa/2004/20040613 
Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja kos-
kevasta turvallisuusasiakirjasta (1110/2011)        https://
www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111110 
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuoteuutiset/leikkikenttavali-
neetstandardisarjasfs-en1176.html.stx
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/
kuluttajille-tarjottavat-palvelut 
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajil-
le-tarjottavat-palvelut/kuntoliikunta-ja-ulkoilu/
pallopelialueet 
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajil-
le-tarjottavat-palvelut/leikki-ja-huvipuistot/
leikkikentat 
https://tutcris.tut.fi/portal/files/6148013/hyytinen_neno-
nen_ulkoliikuntapaikkojen_turvallisuus.pdf   
http://www.liikuntakaavoitus.fi/ideakortit/
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/
data_collection/docs/idb_report_2013_en.pdf

Ystävällisin terveisin
Jaakko Laitinen
Ylitarkastaja, Kuluttajapalvelut|Senior Officer, Consu-
mer Services

Tilastokeskus
valitettavasti Tilastokeskuksella ei ole tilastoja 

l i i t e  1 .
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leikkipaikoista.

TUKES valvoo leikkikenttiä (https://tukes.fi/tuot-
teet-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavat-palvelut/leik-
ki-ja-huvipuistot/leikkikentat), joten kannattanee kysyä 
heiltä tietojen saatavuutta.

Lasten ja nuorten tapaturmista tilastoja tekee THL: 
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edis-
tamisen-johtaminen/turvallisuuden-edistaminen/
tapaturmien-ehkaisy/lasten-ja-nuorten-tapaturmat/las-
ten-ja-nuorten-tapaturmatilastot/lasten-ja-nuorten-ta-
paturmien-sairaalahoito . THL:llä on myös tietopalvelu, 
mutta he kertovat sivuillaan, että ”Tiedonhaku- ja 
kirjastopalvelut on tarkoitettu ensisijaisesti THL:n tut-
kijoille ja hankkeille, joissa THL: on mukana. Ulkopuoli-
sille asiakkaille tiedonhaut, konsultointi ja koulutus ovat 
aina maksullisia.”
https://thl.fi/fi/palvelut-ja-asiointi/
tietopalvelu-ja-kirjasto

Helsingin kaupunki
 
Alla ylläpitotoimiston tiimipäällikkö Tea Karjalaisen 
vastaus viestiinne; 
 
Leikkipuistoissa on tapahtunut 2015 -2017 kaksi pu-
toamisloukkaantumista ns kiipeilytelineistä. Toisessa 
murtui käsi ja toisessa jalka. 
 
Muuta tilastoa en osaa sanoa olevan. Kaikkia asukkaat 
eivät meille ilmoita. 
Lastenklinikalta voisi kysyä, mutta niissä tapaturmista 
ei kaikki ole taas tapahtunut yleisillä alueilla. 
Palvelukartalta saa tiedot leikkipaikoista ja -puistoista. 
Myös kartta.hel.fi löytyy tieto - kadut ja puistot - yleis-
ten alueiden rekisteri - viheralueet ja niistä täppä sekä 
leikkipaikkoihin ja -puistoihin niin pääsee manuaalises-
tikin toteamaan määrät. 
 
Määrät vähän elää vuosittain, kun osa on välillä perus-
korjauksen alla, jolloin se on poissa käytöstä. 
Leikkipuistoja on about 63 (näitä tulee välillä lisää, 
mutta joitakin puretaan pois) ja leikkipaikkoja reilut 
230 (sama juttu, tilanne elää korjausten ja elinkaaren 
osalta). 
Leikkipuistot ovat osa Helsingin pitkää historiaa, jossa 
on työläisperheiden lapsille tarjottu kesäisin ruoka. 
Nämä ovat monesti hyvin varusteltuja ja niissä on usein 
vesileikki tai kahluuallas. 
 
Netistä googlettamalla löytyy lisää tietoa googlettamalla 
Helsingin leikkipuistot. 
 
Ystävällisin terveisin 
Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu 
PL 58231, 00099 Helsingin kaupunki
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Haastattelu on julkaistu painetussa versiossa.
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Haastattelu on julkaistu painetussa versiossa.
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” 
If one observes children 
playing with one another in an 
environment rich with materials, 
what they are doing looks a lot 
like work. It is for this reason 
that the static traditional 
playgrounds with fixed 
equipment are most interesting 
to children when they are being 
built or dismantled. 

Roger A. Hart (1992, s. 20) 




