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JOHDANTO 
 
Kouvolassa on tällä hetkellä 141 leikkipaikkaa, mikä on asukaslukuun suhteutettuna huomattavan 
paljon verrattuna samankokoisiin kaupunkeihin tai kuntiin. Osa Kouvolan leikkipaikoista on kovalla 
kulutuksella; niissä käy paljon käyttäjiä aina lapsiperheistä varhaiskasvatuksen ryhmiin ja niihin tul-
laan pidemmänkin matkan takaa. Toisaalta Kouvolassa on leikkipaikkoja, joiden välineet sammaloitu-
vat vähäisen käytön vuoksi. Huomattavaa on myös, että resurssien vähyyden vuoksi osa leikkipaikois-
ta ei vastaa kunnoltaan sitä, mitä niiltä yleisesti odotetaan.  
 
Tässä selvityksessä on kartoitettu leikkipaikkojen käyttäjien kokemuksia internetissä tehdyn kyselyn 
kautta ja verrattu sitä leikkipaikoille tehtyihin vuosittaisiin kuntoarvioihin sekä alueiden väestötie-
toon. Tällä perusteella on saatu tärkeää tietoa leikkipaikkojen suunnittelulle ja kunnossapidolle, mistä 
leikkipaikoista voitaisiin luopua vähäisen käytön, huonon sijainnin tai huonokuntoisuuden takia. Li-
säksi pystytään tarkastelemaan, mitkä leikkipaikat kaipaavat kipeimmin kunnostusta sekä missä on 
selkeä tarve uudelle leikkipaikalle.  
 
Leikkipaikkaselvityksen tavoitteena on varmistaa leikkipaikkojen kattava palveluverkko, joka tarjoaa 
kuntalaisille tasapuolisesti turvallisia, laadukkaita ja monipuolisia leikkipaikkoja. 
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1. LEIKKIPAIKKAKYSELY KUNTALAISILLE 
 
Kuntalaisille tehtiin kysely leikkipaikoista kaupungin verkkosivuilla 13.11.-9.12.2018. Vastaajia oli yh-
teensä 908, jotka tekivät yhteensä 2980 karttamerkintää. Tämä on eniten vastaajia ja karttamerkintö-
jä kuin missään aikaisemmassa Kouvolan kaupungin tekemässä asukaskyselyssä. Tästä voidaan pää-
tellä, että kuntalaiset haluavat vaikuttaa lähiympäristöönsä ja kokevat sen tärkeänä. Useassa avoi-
messa vastauksessa myös kiitettiin, että kuntalaiset otettiin mukaan selvitykseen ja heille on annettu 
mahdollisuus vaikuttaa.   
 
Kyselyssä vastaajia pyydettiin merkitsemään kartalle kolme suosikkileikkipaikkaa. Merkintöjä suosikki-
leikkipaikoista tuli yhteensä 1594 kappaletta. Heitä pyydettiin myös merkitsemään niitä leikkipaikko-
ja, mitkä voisi poistaa ja niistä merkintöjä tuli yhteensä 217 kappaletta. Kyselyssä kysyttiin myös uu-
sien leikkipaikkojen tarvetta ja niitä merkittiin kartalle yhteensä 225 kappaletta.  
 
Kyselyssä kartoitettiin perustietoja leikkipaikkojen käyttäjistä, kuinka usein he käyvät leikkipaikoilla ja 
minkä ikäisten lasten kanssa. Vastaajilta kysyttiin myös, kuinka monen lapsen kanssa he käyvät leikki-
paikoilla, kuinka kauan he viettävät siellä aikaa ja kuinka kaukaa he saapuvat leikkipaikalle. Tarkem-
min kysyttiin tyytyväisyyttä leikkipaikkojen siisteyteen, valaistukseen, varusteiden määrään ja kun-
toon sekä leikkipaikan muuhun ympäristöön. 
 
Kyselyssä sai myös ottaa kantaa siihen, voisiko leikkipaikkojen määrää vähentää ja keskittyä teke-
mään hieman isompia ja paremmin varusteltuja leikkipaikkoja, joihin matka olisi mahdollisesti pi-
dempi.  
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1.1 Leikkipaikkakyselyn vastaukset 
 

Erityisesti kyselyssä nousivat esiin toiveet, että leikkipaikoilla olisi monipuolisemmin tekemistä sekä 
välineitä niin pienemmille kuin vanhemmille lapsille, ja joissain kohteissa myös mahdollisuus aikuisille 
liikkua ulkokuntoiluvälineillä. Yksittäisistä välineistä eniten toivottiin erilaisia kiipeilyvälineitä, keinuja 
ja hiekkalaatikkoa. Valaistusta toivottiin monelle leikkipaikalle, joka mahdollistaisi alueen käytön 
etenkin pimeinä syysiltoina. Valaistuksen lisääminen vaikuttaisi todennäköisesti vähentävästi myös 
leikkipaikoille tehtävään ilkivaltaan, joka korostui myös vastauksissa. Vastauksissa toivottiin myös 
muutamiin paikkoihin pöytiä ja penkkejä eväiden syöntiä varten, sekä katosta ja grilliä.  

 
Useaan leikkipaikkaan oltiin sinänsä tyytyväisiä, mutta välineiden kuntoon ja monipuolisuuteen toi-
vottiin panostusta. Samoin toivottiin, että olemassa olevat paikat pidettäisiin siistinä ja kunnossa, 
joihinkin paikkoihin toivottiin laajennusta. Leikkipaikkoihin, jotka sijaitsevat joko tien tai vesistön ää-
rellä, tai joita päiväkodit käyttävät, toivottiin aitaa.  

 
Monessa avoimessa vastauksessa toivottiin, että myös Kouvolasta löytyisi laaja ja monipuolisesti toi-
mintoja tarjoava viheralue kuten lähikaupungeissa Lahdessa Launeen perhepuisto tai Kotkassa Kata-
riinan Meripuisto.  

 
Kyselyn osuuteen, jossa kartoitettiin mielipiteitä poistettavista leikkipaikoista, yleisin syy poistami-
seen oli, että alueen käyttö oli vastaajien mielestä todella vähäistä. Muita syitä jotka nousivat esiin, 
olivat että lähellä on käytetympi ja parempi leikkipaikka tai jos leikkipaikan varustelu oli huono tai 
välineet huonokuntoisia. Avoimissa vastauksissa tuli esiin, että vastaajat kokivat, että joillakin alueilla 
on liikaa leikkipaikkoja.  
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Alla on esitetty kyselyn vastaukset kaavioina. 
 

 
 
Suurimmalla osalla vastaajista oli mukanaan enintään kaksi lasta käydessään leikkipaikalla ja viiden-
neksellä oli mukanaan 3-5 lasta. Kyselyyn vastaajista kolmella prosentilla oli mukanaan enemmän 
kuin 10 lasta. 
 
 

 
 
Noin puolella vastaajista oli mukanaan 3-6 –vuotias lapsi ja kolmanneksella alle 3-vuotias lapsi eli 
suurin käyttäjäryhmä leikkipaikoissa on alle kouluikäisiä. Kouluikäisiä tai sitä vanhempia lapsia oli 
mukanaan noin viidenneksellä.  
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Useimmiten lapsen kanssa leikkipaikalla kävi lapsen huoltaja ja hieman alle 10 % vastaajista oli iso-
vanhempi tai muu lähisukulainen. Lastenhoitajia tai ystäviä/perhetuttuja kävijöistä oli neljä prosent-
tia. 
 
 

 
 
Noin puolet vastaajista kannatti ajatusta, että nykyistä leikkipaikkojen määrää voidaan karsia, jolloin 
voidaan keskittyä tekemään hieman isompia ja paremmin varusteltuja leikkipaikkoja, vaikkakin etäi-
syys leikkipaikalle olisi nykyistä pidempi. Hieman alla puolet taas kannatti ajatusta, että säilytetään 
nykyinen tilanne, jossa leikkipaikat ovat mahdollisimman lähellä, vaikka niiden varustelutaso olisi 
kevyempi. Seitsemän prosenttia ei osannut ottaa kantaa asiaan. 
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Vastaajista 45 % oli valmis liikkumaan isomman ja paremmin varustellun leikkipaikan takia 1-2 km, 
hieman yli kolmannes vastaajista 2-5 km. Pidemmän matkan kuin 5 km oli valmis matkustamaan yh-
teensä 21 %.  
 
 

 
 
Suosikkileikkipaikassa käytiin eniten parin viikon välein tai muutaman kerran viikossa. Noin viidennes 
kävi useammin kuin kolme kertaa viikossa. Useammin kuin kerran päivässä tai vastaavasti vain kerran 
vuodessa suosikkileikkipaikassa kävi kolme prosenttia vastaajista. 
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Yli puolet vastaajista viipyi leikkipaikassa keskimäärin puolesta tunnista tuntiin ja noin kolmannes 
vastaajista viihtyi leikkipaikalla 1-2 tuntia. Kaksi prosenttia vastaajista vietti aikaa 2-4 tuntia ja kuusi 
prosenttia alle puoli tuntia.  
 
 

 
 
Leikkipaikkoihin tullaan selvästi suurimmaksi osaksi kävellen, mutta kuitenkin yli viidennes vastaajista 
tuli leikkipaikalle autolla. Hieman alle viidennes saapui leikkipaikalle pyörällä tai potkulaudalla. Bus-
si tai skootteri, mopo tai moottoripyörä eivät olleet suosittuja tapoja saapua leikkipaikalle. 
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Leikkipaikoille saavuttiin enimmäkseen alle 500 metrin tai alle 1 kilometrin päästä, yli 60 prosenttia 
vastaajista. 2-5 kilometrin päästä leikkipaikoille saapui 23 % vastaajista ja 1-2 kilometrin matkan 
päästä 16 % vastaajista. 
 

 
 
Leikkipaikoilla käytiin eniten klo 15-18 välisenä aikana ja toiseksi eniten klo 9-12 välisenä aikana. 
Iltapäivällä klo 12-15 välisenä aikana leikkipaikoilla kävi 19 % ja iltaisin klo 18 jälkeen viisi prosent-
tia vastaajista. Aamulla ennen klo 9 ei leikkipaikoilla juuri ollut kävijöitä. 
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Leikkipaikkojen siisteyteen oltiin yleensä hyvin tai kohtuullisen tyytyväisiä. Vain seitsemän prosenttia 
vastaajista oli sitä mieltä, että leikkipaikkojen siisteys oli huonolla tasolla.  
 
 

 
 
Välineiden määrä koettiin kohtuullisena tai hyvänä, mutta viidennes oli sitä mieltä, että välineitä pitäi-
si selvästi olla enemmän. 
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Leikkivälineiden kuntoon oltiin kohtuullisen tyytyväisiä, ja 36 % vastaajista oli sitä mieltä, että väli-
neiden kunto on hyvä. Hieman alle viidennes vastaajista ei ollut tyytyväinen välineiden kuntoon. 
 
 

 
 
Leikkipaikan valaistukseen oltiin kohtuullisen tyytyväisiä, mutta huomattava osa oli myös sitä mieltä, 
että valaistuksessa on selvästi parannettavaa.  
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Leikkipaikan sijaintiin oltiin tyytyväisiä ja hieman alle viidennes oli kohtuullisen tyytyväisiä. Vain 
muutama prosentti ei ollut tyytyväinen leikkipaikan sijaintiin. 
 
 

 
 
Leikkipaikan muuhun ympäristöön oli selkeä enemmistä joko hyvin tai kohtuullisen tyytyväisiä. Vain 
kolme prosenttia ei ollut tyytyväinen ja yksi prosentti vastaajista ei osannut sanoa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kouvola.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@kouvola.fi


Kouvolan kaupunki    LEIKKIPAIKKASELVITYS 2019
                                              12 (49) 
Asuminen ja ympäristö   
Yhdyskuntatekniikan suunnittelu                  13.8.2019 
 
 

Kouvolan kaupunki PL 85 (Torikatu 10) Puhelin 020 615 11 www.kouvola.fi Y-tunnus 0161075-9 
 45101 Kouvola Faksi 020 615 3040 etunimi.sukunimi@kouvola.fi 
 

 

 
 
Leikkipaikan poistamisen syyksi vastaajista reilu puolet vastasi, että leikkipaikan käyttö on todella 
vähäistä. Hieman alle viidenneksen mielestä leikkipaikan voi poistaa, koska se on liian huonokuntoi-
nen tai vaarallinen. Alueen huono sijainti, tai että alueella voisi olla jotain muuta toimintaa, tai koko-
naan jokin muu syy, keräsivät kukin noin 10 % vastauksista.  
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2. KUNTOARVIOT 
 

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo leikkikenttien asiakasturvallisuutta ja on sitä valvova 
viranomainen. Kuitenkin vastuu leikkikentän turvallisuudesta on palveluntarjoajalla eli välineiden 
valmistajilla, leikkikentän ylläpitäjällä ja omistajalla. Kouvolan kaupungin leikkipaikkoja ylläpitää Yh-
dyskuntatekniikka, alueiden hoito- ja kunnossapito –yksikkö. 

Kouvolan kaupungin leikkipaikoille tehdään joka vuosi perusteellinen vuositarkastus, jossa tarkiste-
taan leikkivälineiden turvallisuus. Tarkastuksen suorittavalla henkilöllä tulee olla tehtävään vaadittava 
pätevyys ja tarkastuksista laaditaan pöytäkirja. Kouvolassa tarkastuksen tekee alueiden hoito- ja kun-
nossapito -yksikkö, jonka tarkastuksia tekevä henkilökunta käy säännöllisesti Viherympäristöliiton 
järjestämissä ulkoleikkipaikkojen turvallisuuskoulutuksissa. Kaupungin leikkipaikoille on myös laadittu 
Tukesin vaatima turvallisuusasiakirja vuonna 2016.  

Leikkipaikoilla tehdään lisäksi rutiininomaisia silmämääräisiä tarkastuksia niiden kunnossapidon yh-
teydessä sekä korjataan ja huolletaan rikkimenneitä tai huonokuntoisia välineitä, tai muita varusteita. 
Myös käyttäjät voivat ilmoittaa leikkipaikoilla olevista rikkinäisistä välineistä tai muista alueen käyttöä 
rajoittavista tekijöistä kaupungin palautepalveluun. 

Vuosittain tehtävässä perusteellisessa kuntoarviossa leikkivälineiden kuntoa on arvioitu pisteyttämäl-
lä ne seuraavasti: 
Hyvä = 1 p 
Välttävä = 2 p 
Huono = 3 p 
 
Leikkipaikkaselvitykseen kuntoarvioille määritettiin laskennallinen keskiarvo (1,75), jonka mukaan 
määritettiin huonokuntoiset leikkipaikat. Jos leikkipaikan välineiden kuntoarvion laskennallinen kes-
kiarvo ylitti 1,75, määriteltiin leikkipaikka huonokuntoiseksi. Leikkipaikkojen kuntoarviot on esitetty 
liitteessä 1. 
 
Kuntoarvioissa on selvitys välineen kunnosta, mutta myös tieto milloin väline on asennettu. Kouvo-
lassa on paljon välineitä, jotka ovat jo lähes 30 vuotta vanhoja, kun leikkivälineen keskimääräinen 
käyttöikä on kulutuksesta riippuen noin 15 vuotta, enimmillään 20 vuotta. Joistakin leikkipaikoista on 
poistettu vanhat välineet turvallisuussyistä. 
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3. VÄESTÖN IKÄRAKENNE 
 
Leikkipaikkaselvityksessä väestön ikärakenne leikkipaikkoihin liittyen on tarkasteltu jokaisen leikkipai-
kan kohdalta 500 metrin säteeltä.  Väestötieto perustuu tilastokeskuksen tietoihin.  
 
Tarkasteluetäisyydeksi valittiin 500 metriä, koska nykyisellään leikkipaikkojen etäisyys toisistaan on 
voinut olla jopa vain 150 metriä. Puolen kilometrin matka on vielä pienemmän lapsen käveltävissä tai 
kuljettavissa esimerkiksi lastenrattaiden kanssa. Leikkipaikkaselvityksessä ei ole kuitenkaan tavoiteltu 
sitä, että leikkipaikkoja olisi 500 metrin etäisyydellä toisistaan vaan että leikkipaikkaverkosto olisi 
yleisesti kattava. 
 
Selvityksen liitteessä 2 on esitetty diagrammit ikäryhmäjakaumasta kunkin leikkipaikan kohdalta.

http://www.kouvola.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@kouvola.fi


Kouvolan kaupunki    LEIKKIPAIKKASELVITYS 2019
                                              15 (49) 
Asuminen ja ympäristö   
Yhdyskuntatekniikan suunnittelu                  13.8.2019 
 
 

Kouvolan kaupunki PL 85 (Torikatu 10) Puhelin 020 615 11 www.kouvola.fi Y-tunnus 0161075-9 
 45101 Kouvola Faksi 020 615 3040 etunimi.sukunimi@kouvola.fi 
 

 

4. LEIKKIPAIKKOJEN TARKASTELU KYSELYN JA KUNTOARVION PERUSTEELLA 
KAUPUNGINOSITTAIN 
 
Seuraavissa taulukoissa on selvitetty kyselyn ja kuntoarvion perusteella, mitkä leikkipaikat ovat olleet 
käyttäjien suosikkileikkipaikkoja tai heidän ehdotuksensa poistettavasta leikkipaikasta. Taulukkoon on 
myös merkitty, onko kyseinen leikkipaikka ollut kuntoarvion mukaan hyvä- tai huonokuntoinen. Erilli-
sinä huomioina on kirjattu käyttäjien kommentit kysymykseen ”miten kehittäisit tätä leikkipaikkaa?” 
tai muita esiin tulleita kommentteja leikkipaikasta.  
 
Kunnostettavia leikkipaikkoja on tarkasteltu selvityksessä tutkimalla kyselyyn tulleita vastauksia suo-
sikkileikkipaikoista sekä kuntoarviosta, jossa leikkipaikka nousi kuntoluokituksen laskennallisella kes-
kiarvolla kategoriaan ”huonokuntoinen”. Jos samalle leikkipaikalle, joka oli kyselyn mukaan usean 
vastaajan suosikkileikkipaikka, kuntoarviossa huonokuntoinen ja leikkipaikan 500 m vaikutusalueella 
oli paljon lapsia ja nuoria, niin leikkipaikka luokiteltiin kunnostettavaksi. Kunnostettavat leikkipaikat 
on merkitty taulukkoon keltaisella korostusvärillä.  
 
Niiltä leikkipaikoilta, jotka nousivat esiin kyselyssä toiveena poistettavana leikkipaikkana ja olivat 
myös kuntoarvion mukaan huonokuntoisia, on tarkistettu alueen väestön ikärakenne sekä leikkipai-
kan verkostollinen merkitys. Jos ikärakenteen mukaan alueella ei ole merkittävän paljon lapsia ja nuo-
ria, ja alueella on kohtuullisen matkan päässä toinen leikkipaikka, on sitä ehdotettu poistettavaksi ja 
se on merkitty taulukkoon punaisella korostusvärillä.  
 
Poistuvilta leikkipaikoilta ei myydä tai anneta leikkivälineitä eteenpäin, vaan alueen kunnossapitäjä 
voi ottaa niistä tarvittavia varaosia vielä käytössä oleviin välineisiin, jonka jälkeen poistettavat väli-
neet viedään hävitettäväksi asianmukaisella tavalla. 
 
Jos leikkipaikka on kyselyn mukaan suosikkileikkipaikka ja kuntoarvion mukaan se on hyväkuntoinen, 
ei sille ole ehdotettu varsinaisia toimenpiteitä. Huomio-sarakkeeseen on näiden leikkipaikkojen osalta 
voitu kirjata käyttäjien kommentit, kuinka he toivoisivat leikkipaikkaa kehitettävän. Nämä leikkipaikat 
eivät ole ensisijaisesti kunnostettavia leikkipaikkoja listalla, eikä niitä ole merkitty taulukkoon koros-
tusvärillä. 
 
Leikkipaikat on jaoteltu taulukoihin kaupunginosittain. 
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Taulukoiden merkintöjen selitys: 
 
x – kyselyssä paljon merkintöjä 
(x) – kyselyssä jonkin verran tai vähän merkintöjä 
 
Kunnostettava leikki-
paikka 
Ehdotus poistettavasta 
leikkipaikasta 
 
 

1. Kangas 
 
Leikkipaikan nimi KYSELYN TULOS KUNTOARVIO  
 Suosikkileikki-

paikka 
Poistettava 
leikkipaikka 

Hyväkuntoinen Huonokun-
toinen 

Käyttäjien 
huomiot 
leikkipai-
kasta 

Hampstapuisto, Kes-
kuspuiston leikkipaikka 

x  x   

Salpapuiston leikkipaik-
ka (* 

 x  x  

Kävelykatu Manskin 
leikkipaikka 

 x x  Leikkipaikko-
jen määrä 
keskustan 
alueella liial-
linen, yhdis-
täminen 
Hampsta-
puiston leik-
kipaikkaan. 

Jaakonpuiston leikki-
paikka 

x   x Viereinen 
päiväkoti 
käyttää 
leikkipaik-
kaa. 

Kisapuiston leikkipaikka x   x Viereinen 
päiväkoti 
käyttää leik-
kipaikkaa. 

Urheilupuiston leikki-
kenttä 

x  x   

(*Esteettömäksi suunniteltu leikkipaikka. 
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2. Kaunisnurmi 

 
Leikkipaikan nimi KYSELYN TULOS KUNTOARVIO  

 

Suosikkileikki-
paikka 

Poistettava 
leikkipaikka 

Hyväkuntoi-
nen 

Huonokun-
toinen 

Käyttäjien 
huomiot 
leikkipaikas-
ta 

Eräpolun leikkipaikka x   x (*  

Pillipolun leikkipaikka 

x   x Aita, lisää 
leikkivälinei-
tä. 

Kappelikadun leikki-
paikka 

x   x Valaistus 
puutteelli-
nen, lisää 
keinuja ja 
kiipeilyä. 

(* Eräpolun leikkipaikka kunnostetaan kesän 2019 aikana. 
 

3. Sarkola 
 
Leikkipaikan nimi KYSELYN TULOS KUNTOARVIO  

 

Suosikkileikki-
paikka 

Poistettava 
leikkipaikka 

Hyväkuntoi-
nen 

Huonokun-
toinen 

Käyttäjien 
huomiot 
leikkipaikas-
ta 

Hovinpuisto leikkipaik-
ka 

x   x Välineiden 
ja kalustei-
den kunnos-
tus. 

Eteläpuiston leikki-
paikka 

x   x Monipuoli-
semmin 
toimintoja ja 
välineitä. 

Piikkitie leikkipaikka  x  x Toive pois-
tettavasta 
leikkipaikas-
ta. 

Nurmipolun  leikki-
paikka 

 x x   

Puutarhurinkadun 
leikkipaikka 

x   x  

Pilvitien leikkikenttä x x  x Mahdolli-
suus kehit-
tyä esim. 
ulkokuntoi-
lualueeksi. 
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Kaupunginpuutarhan 
puiston leikkipaikka 

x  x   

Lyhdekujan leikkipaik-
ka 

 x  x Katualueella 

 
4. Vahtero 

 
Leikkipaikan nimi KYSELYN TULOS KUNTOARVIO  

 

Suosikkileikki-
paikka 

Poistettava 
leikkipaikka 

Hyväkuntoi-
nen 

Huonokun-
toinen 

Käyttäjien 
huomiot 
leikkipai-
kasta 

Hiihtäjänraitin leikki-
paikka 

x   x Metsäinen 
leikkipaikka.  

Volttikadun leikkipaikka x   x Liukumäki, 
valaistus 
puutteelli-
nen. 

Leppäpuiston leikki-
paikka 

x (x) x  Valaistuk-
sen lisää-
minen. 

Mäntypuiston leikki-
kenttä 

x   x Valaistus 
puutteelli-
nen. 

Laihotien leikkikenttä x   x Valaistus 
puutteelli-
nen, väli-
neiden uu-
siminen ja 
monipuolis-
taminen. 

Ojaniitynraitin leikki-
paikka 

 x  x Vähäinen 
käyttö, 
toive pois-
tettavasta 
leikkipai-
kasta. 

Kärsämöntien leikki-
paikka 

x   x Tarve kiipei-
lytelineelle 
 

Talvikkitien leikkipaikka (x) (x)  x Välineiden 
monipuolis-
taminen. 

Lyhtykujan leikkipaikka (x)   x Pihakadulla, 
käyttäjä-
ryhmä mel-
ko pieni. 
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5. Käpylä 
 
Leikkipaikan nimi KYSELYN TULOS KUNTOARVIO  

 

Suosikkileikki-
paikka 

Poistettava 
leikkipaikka 

Hyväkuntoi-
nen 

Huonokun-
toinen 

Käyttäjien 
huomiot 
leikkipai-
kasta 

Männistöntien leikki-
paikka 

x   x Välineistön 
monipuolis-
taminen. 

Untamonpuiston leik-
kipaikka 

(x) (x)  x Käyttäjien 
ehdotus 
alueen 
muuttami-
nen puistok-
si. 

Kumputien leikkipaikka  x x  Toive pois-
tettavasta 
paikasta. 

 
6. Tornionmäki 

 
Leikkipaikan nimi KYSELYN TULOS KUNTOARVIO  

 

Suosikkileikki-
paikka 

Poistettava 
leikkipaikka 

Hyväkuntoi-
nen 

Huono-
kuntoinen 

Käyttäjien 
huomiot 
leikkipai-
kasta 

Hongistontien leikki-
kenttä 

x   x Välineiden 
monipuolis-
taminen ja 
kunnostus, 
valaistus 
puutteelli-
nen, aita. 
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Neulastien leikkikenttä x   x Välineiden 

kunnostami-
nen, aita, 
viereinen 
päiväkoti 
käyttää leik-
kipaikkaa. 

Kiiskinpuiston leikki-
paikka 

(x) (x)  x Vähän käyt-
töä. 

Viitakummun leikki-
paikka 

x  x   

Varputien leikkipaikka   x  Leikkipaikkal-
la ei ole käyt-
täjiä kyselyn 
mukaan. 

Naavatien leikkipaikka    x Sammaloitu-
vat välineet. 

Nevantien leikkipaikka   x  Enemmän 
välineitä. 

 
7. Lehtomäki 

 
Leikkipaikan nimi KYSELYN TULOS KUNTOARVIO  

 

Suosikkileikki-
paikka 

Poistettava 
leikkipaikka 

Hyväkun-
toinen 

Huono-
kuntoinen 

Käyttäjien 
huomiot 
leikkipaikas-
ta 

Savontalontien leikki-
paikka 

(x) (x)  x Leikkipaikalle 
on kyselyn 
mukaan 
hankala tulla. 

Laidunkujan leikkipaikka (x)   x Aita leikki-
paikan ym-
pärille ja 
vauvakeinut. 

Matin- ja Pekankujan 
leikkipaikka 

(x) (x) x  Monipuoli-
semmat väli-
neet. 
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Metsonraitin leikkipaik-
ka 

x   x Välineiden 
kunnostus, 
isommille 
lapsille te-
kemistä. 

Kuovin perhepuisto x   x (*  
Ravilehdon leikkikenttä (x)  x   
Kyllikintien leikkipaikka x (x) x  Välineiden 

monipuolis-
taminen, 
valaistus 
puutteelli-
nen. 

(* Kuovin perhepuisto kunnostetaan kesän 2019 aikana. 
 

8. Kankaro 
 

Leikkipaikan nimi KYSELYN TULOS KUNTOARVIO  

 

Suosikkileikki-
paikka 

Poistettava 
leikkipaikka 

Hyväkun-
toinen 

Huono-
kuntoinen 

Käyttäjien 
huomiot 
leikkipaikas-
ta 

Pumpputien leikkipaik-
ka 

(x) x  x Toive poistet-
tavasta leikki-
paikasta. 

Kymenraitin leikkikent-
tä 

x  x  Valaistus 
puutteelli-
nen, välinei-
den uusimi-
nen. 

Vesakujan leikkipaikka x   x Keinujen 
kunnostus, 
kuivatus 
kuntoon. 

Hiiritien leikkipaikka x   x Välineiden 
monipuolis-
taminen, 
liukumäki, 
valaistus 
puutteelli-
nen. 
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Haanojanpuiston leikki-
kenttä 

x   x Tarve kiipei-
lytelineelle 

Keihäskujan leikkipaikka x (x) x  Lähellä use-
ampi leikki-
paikka.  

Mäyräpolun leikkipaik-
ka 

x x  x Toive pois-
tettavasta 
leikkipaikas-
ta, ja lähellä 
on useita 
leikkipaikko-
ja. 

Värälänpuiston leikki-
paikka 

x x  x Aita, välinei-
den päivit-
täminen. 

Jousikadun leikkipaikka x  x  Kiipeilyteli-
ne, lisää 
keinuja, va-
laistus puut-
teellinen. 

Jahtipuiston leikkipaik-
ka 

 x  x Toive pois-
tettavasta 
leikkipaikas-
ta, ja lähellä 
on useita 
leikkipaikko-
ja. 

Vatajanpuiston leikki-
paikka 

x  x  Välineiden 
päivitys, 
hiekkalaatik-
ko. Perhe-
päivähoita-
jien käytös-
sä. 

Kesontien leikkipaikka (x) (x)  x Valaistus 
puutteelli-
nen.  

 

http://www.kouvola.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@kouvola.fi


Kouvolan kaupunki    LEIKKIPAIKKASELVITYS 2019
                                              23 (49) 
Asuminen ja ympäristö   
Yhdyskuntatekniikan suunnittelu                  13.8.2019 
 
 

Kouvolan kaupunki PL 85 (Torikatu 10) Puhelin 020 615 11 www.kouvola.fi Y-tunnus 0161075-9 
 45101 Kouvola Faksi 020 615 3040 etunimi.sukunimi@kouvola.fi 
 

 

9. Mielakka 
 

Leikkipaikan nimi KYSELYN TULOS KUNTOARVIO  

 

Suosikkileikki-
paikka 

Poistettava 
leikkipaikka 

Hyväkun-
toinen 

Huono-
kuntoinen 

Käyttäjien 
huomiot 
leikkipaikas-
ta 

Mielakanrinteen leikki-
paikka 

(x) (x)  x Keinujen 
korjaus, liu-
kumäki. Kun-
toilumahdol-
lisuus. 

Kojumäenkierron leikki-
paikka 

x  x  Toimintoja 
myös isom-
mille lapsille.  

Siipikujan leikkipaikka x   x Valaistus 
puutteelli-
nen, välinei-
den kunnos-
tus. Eväiden 
syöntiin 
mahdolli-
suus. 

Ratamontien leikkipaik-
ka 

 x  x Toive pois-
tettavasta 
leikkipaikas-
ta, katualu-
eella.  

 
 

10. Tykkimäki 
 
Leikkipaikan nimi KYSELYN TULOS KUNTOARVIO  

 

Suosikkileikki-
paikka 

Poistettava 
leikkipaikka 

Hyväkun-
toinen 

Huono-
kuntoinen 

Käyttäjien 
huomiot 
leikkipaikas-
ta 

Käyrälammen leikki-
paikka 

(x)  x   
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21. Kuusankoski 
 

Leikkipaikan nimi 
KYSELYN TULOS KUNTOARVIO  

 

Suosikkileik-
kipaikka 

Poistettava leikki-
paikka 

Hyväkun-
toinen 

Huono-
kuntoinen 

Käyttäjien 
huomiot 
leikkipaikas-
ta 

Puistotien leikkikenttä x   x Välineiden 
päivitys, 
alueen siis-
timinen, aita. 

Tähteenrinteen leikki-
paikka 

(x) x  x Toive pois-
tettavasta 
leikkipaikas-
ta. 

Haukantien leikkipaikka  x x   

Kiurunkujan leikkikenttä (x)   x Mahdollista 
kehittää 
monipuoli-
semmaksi. 

Naukion leikkipaikka  x  x Alueelta on 
poistettu 
leikkivälineet 
turvallisuus-
syistä. 

Messualueen leikkikent-
tä 

x (x) x  Keinujen ja 
muiden väli-
neiden mo-
nipuolista-
minen. 

Vuorilaakson leikkipaik-
ka 

(x) x  x Toive pois-
tettavasta 
leikkipaikas-
ta, vieressä 
on toinen 
leikkipaikka. 

Puistomaan leikkipaikka x  x  Keinujen alle 
enemmän 
hiekkaa, 
penkki.  

Palolanmäen leikkikent-
tä 

(x) (x) x  Myös isom-
mille lapsille 
tekemistä, 
kiipeilyteline. 

Killingintien leikkipuisto x   x Leikkivälinei-
den uusimi-
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nen. Vierei-
nen päiväko-
ti käyttää 
leikkipaikkaa. 

Kirkkopuiston leikki-
paikka 

x (x) x   

Urheilukentäntien leik-
kikenttä 

x   x Välineiden 
päivitys. 

Mäkikylän leikkikenttä x  x  Ulkokuntoi-
luvälineitä. 

Aronrannan leikkipaikka x   x  

Isokaaren leikkipaikka (x) (x)  x Välineitä 
isommille 
lapsille. 
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22. Voikkaa 
 

Leikkipaikan nimi KYSELYN TULOS KUNTOARVIO  

 

Suosikkileikki-
paikka 

Poistettava 
leikkipaikka 

Hyväkun-
toinen 

Huono-
kuntoi-
nen 

Käyttäjien 
huomiot 
leikkipaikas-
ta 

Hirvelän leikkipaikka x   x Välineiden 
kunnostus. 

Sikomäen leikkikenttä x  x  Haastavam-
pia välineitä 
isommille, 
pienille liu-
kumäki.  

Päivöläntien leikkipaik-
ka 

   x Ei käyttäjä-
merkintöjä, 
lähellä Siko-
mäen leikki-
kenttä. 

Kankaanpolun leikki-
paikka 

x  x  Välineitä 
monipuoli-
semmin ja 
myös isom-
mille lapsille. 

Laarinpellon leikkipaik-
ka 

  x   

 
23. Kymintehdas 

 
Leikkipaikan nimi KYSELYN TULOS KUNTOARVIO  

 

Suosikkileikki-
paikka 

Poistettava 
leikkipaikka 

Hyväkun-
toinen 

Huono-
kuntoinen 

Käyttäjien 
huomiot 
leikkipaikas-
ta 

Mörkölinjan leikkipaik-
ka 

x   x Välineiden 
päivitys. 

Niskalan leikkipaikka x  x  Valaistus 
puutteelli-
nen, kasvilli-
suutta lisää. 

Rauhanvirran leikki-
paikka 

x   x Aitojen uu-
siminen, 
välineiden 
päivitys. 

Hukantien leikkikenttä x  x  Välineiden 
päivitys. 

Sipilänmäen leikkipaik-
ka 

x   x(*  
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Kytöahon leikkipaikka x (x)  x Valaistus 
puutteelli-
nen. 

Kolarinmäen leikkipaik-
ka 

x  x  Alueen ylei-
sessä siistey-
dessä paran-
nettavaa. 

Poikkipolun leikkipaikka x  x   
Kasakkakallion leikki-
kenttä 

x   x Aita leikki-
paikalle, 
keinujen 
kunnostus. 

Katajamäen leikkipaikka x   x Keinujen 
kunnostus. 

Nurkkapolun leikkipaik-
ka 

x  x  Hiekkalaatik-
koon laidat. 

Kehräkujan leikkipaikka (x) (x)  x Lähellä Poik-
kipolun leik-
kipaikka.  

Kilokujan leikkipaikka (x) (x)  x Lähellä Kata-
jamäen leik-
kipaikka. 

Paistekujan leikkipaikka  x  x Lähellä Kata-
jamäen leik-
kipaikka. 
Leikkipaikal-
ta poistettu 
välineet tur-
vallisuussyis-
tä. 

(* Sipilänmäen leikkipaikka kunnostetaan kesän 2019 aikana 
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24. Pilkanmaa 
 

Leikkipaikan nimi KYSELYN TULOS KUNTOARVIO  

 

Suosikkileikki-
paikka 

Poistettava 
leikkipaikka 

Hyväkuntoi-
nen 

Huonokun-
toinen 

Käyttäjien 
huomiot 
leikkipai-
kasta 

Pilkanmaan leikki-
kenttä 

x   x Välineiden 
päivitys 

Markankylän leikki-
kenttä 

x (x)  x Liukumäen 
korjaus, 
välineiden 
päivitys, 
valaistus 
puutteelli-
nen. 

 
31. Myllykoski 

 
Leikkipaikan nimi KYSELYN TULOS KUNTOARVIO  

 

Suosikkileikki-
paikka 

Poistettava 
leikkipaikka 

Hyväkuntoi-
nen 

Huonokun-
toinen 

Käyttäjien 
huomiot 
leikkipai-
kasta 

Utinpellon leikkikent-
tä 

x   x(*  

Kumparetien leikki-
kenttä 

x   x  

Koivusaaren leikki-
paikka 

x  x  Monipuoli-
semmin 
välineitä ja 
tekemistä. 

Saviniemen leikki-
paikka 

x  x   

Pekantien leikkipaik-
ka 

x   x Leikkiväli-
neiden 
päivitys, 
kiipeilyteli-
ne. 

Kurkimäen leikkikent-
tä 

x  x  Valaistus 
puutteelli-
nen. 

(* Utinpellon leikkikenttä kunnostetaan kesän 2019 aikana 
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32. Keltakangas 
 

Leikkipaikan nimi KYSELYN TULOS KUNTOARVIO  

 

Suosikkileikki-
paikka 

Poistettava 
leikkipaikka 

Hyväkuntoi-
nen 

Huonokun-
toinen 

Käyttäjien 
huomiot 
leikkipai-
kasta 

Sopenpellon leikki-
paikka 

x  x  Pienille 
liukumäki. 

 
33. Inkeroinen 

 
Leikkipaikan nimi KYSELYN TULOS KUNTOARVIO  

 

Suosikkileikki-
paikka 

Poistettava 
leikkipaikka 

Hyväkuntoi-
nen 

Huono-
kuntoinen 

Käyttäjien 
huomiot 
leikkipai-
kasta 

Ahonpellonpuiston 
leikkikenttä 

x  x  Enemmän 
välineitä, 
liukumäki, 
keinut, kui-
vatus 

Ryönänsuon leikki-
paikka 

x x x  Valaistus 
puutteelli-
nen. Toive 
poistetta-
vasta leikki-
paikasta. 
Sijaitsee 
tontilla, ei 
yleisellä 
alueella. 

Metsätien leikki-
paikka 

x   x Valaistus 
puutteelli-
nen, välinei-
den kunnos-
tus ja moni-
puolistami-
nen. 

Silvastin leikkipaikka x  x  Leikkivälinei-
tä isommille 
lapsille. 

Marintien leikki-
paikka 

x   x Valaistus 
puutteelli-
nen. 
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34. Anjala 
 

Leikkipaikan nimi KYSELYN TULOS KUNTOARVIO  

 

Suosikkileikki-
paikka 

Poistettava 
leikkipaikka 

Hyväkuntoi-
nen 

Huono-
kuntoinen 

Käyttäjien 
huomiot 
leikkipai-
kasta 

Niinivaaran leikki-
kenttä 

x  x   

Haukiojan leikki-
paikka 

x   x Keinuja 
enemmän, 
välineiden 
kunnostus. 

Suosalon leikkikent-
tä 

x   x Välineiden 
päivitys, 
roska-astia, 
pöytä. 

 
 

35. Ummeljoki 
 

Leikkipaikan nimi 
KYSELYN TULOS KUNTOARVIO  

 

Suosikkileikki-
paikka 

Poistettava 
leikkipaikka 

Hyväkuntoi-
nen 

Huono-
kuntoinen 

Käyttäjien 
huomiot 
leikkipai-
kasta 

Mustaojan leikkipaik-
ka 

x  x  Valaistus 
puutteelli-
nen, välinei-
tä lisää ja 
monipuoli-
semmin. 
Ulkoliikunta-
välineitä. 

Pitkätien leikkipaikka x   x Välineiden 
kunnostus, 
nurmialue.  
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36. Sippola 
 

Leikkipaikan nimi KYSELYN TULOS KUNTOARVIO  

 

Suosikkileikki-
paikka 

Poistettava 
leikkipaikka 

Hyväkuntoi-
nen 

Huono-
kuntoinen 

Käyttäjien 
huomiot 
leikkipai-
kasta 

Sippolan leikkikenttä x  x  Valaistus 
puutteelli-
nen, väli-
neistön mo-
nipuolista-
minen ja 
lisääminen. 

 
41. Valkeala 

 

Leikkipaikan nimi KYSELYN TULOS KUNTOARVIO  

 

Suosikkileikki-
paikka 

Poistettava 
leikkipaikka 

Hyväkuntoi-
nen 

Huono-
kuntoinen 

Käyttäjien 
huomiot 
leikkipai-
kasta 

Enkelipuiston leik-
kipaikka 

x  x  Tarve kiipei-
lytelineelle. 

Hurmanmäen leik-
kikenttä 

x  x  Valaistus 
puutteelli-
nen.  Kiipei-
lyteline ja 
kentän ai-
taaminen. 

Petenpuiston leik-
kipaikka 

x   x Valaistus 
puutteelli-
nen, leikki-
välineitä 
isommille 
lapsille. 

Revontien leikki-
paikka 

(x) (x)  x Vähän käyt-
töä, toive 
poistetta-
vasta leikki-
paikasta. 

Tuomelantien leik-
kipaikka 

(x) (x)  x Lähellä 
Hurmanmä-
en leikki-
paikka.  
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42. Niinistö 
 

Leikkipaikan nimi KYSELYN TULOS KUNTOARVIO  

 

Suosikkileikki-
paikka 

Poistettava 
leikkipaikka 

Hyväkuntoinen Huono-
kuntoinen 

Käyttäjien 
huomiot 
leikkipai-
kasta 

Kukkuramäen leikki-
paikka 

x (x)  x Välineiden 
kunnostus 
ja moni-
puolistami-
nen, valais-
tus puut-
teellinen. 

Koivurannan leikki-
paikka 

x   x Välineiden 
kunnostus, 
valaistus  
puutteelli-
nen. 

Kaarnapuiston leik-
kipaikka 

x (x)  x Välineiden 
kunnostus. 

Kauniskankaantien 
leikkipaikka 

x   x Välineiden 
monipuo-
listaminen, 
kiipeilyä. 
Valaistus  
puutteelli-
nen. 

Koivukalliontien leik-
kipaikka 

(x) (x)  x Kaarna-
puiston ja 
Koivuran-
nan leikki-
paikat lä-
hellä. 

Pikkupuiston leikki-
paikka 

(x) x  x Lähellä 
Kaarna-
puiston 
leikkipaik-
ka. 
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45. Saarento – Jokela 
 

Leikkipaikan nimi KYSELYN TULOS KUNTOARVIO  

 

Suosikkileikki-
paikka 

Poistettava 
leikkipaikka 

Hyväkuntoi-
nen 

Huono-
kuntoinen 

Käyttäjien 
huomiot 
leikkipai-
kasta 

Keksipuiston leikki-
kenttä 

x (x)  x  

Askonpuiston leikki-
paikka 

(x) x x  Valaistus 
puutteelli-
nen. 

Jokipuiston leikki-
paikka 

 x  x Lähellä Kek-
sipuiston 
leikkipaik-
kaa. 

Lautarontien leikki-
paikka 

x  x   

 
51. Elimäen kk. 

 
Leikkipaikan nimi KYSELYN TULOS KUNTOARVIO  

 

Suosikkileikki-
paikka 

Poistettava 
leikkipaikka 

Hyväkuntoi-
nen 

Huonokun-
toinen 

Käyttäjien 
huomiot 
leikkipai-
kasta 

Tapulipuiston leikki-
paikka 

x   x Monipuoli-
semmin 
välineitä, 
kiinteitä 
penkkejä. 

Heinätien leikkipaik-
ka 

x  x  Enemmän 
välineitä. 

Välitien leikkipaikka  x  x Toive pois-
tettavasta 
leikkipaikas-
ta. 
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52. Koria 
 

Leikkipaikan nimi 
KYSELYN TULOS KUNTOARVIO  

 

Suosikkileikki-
paikka 

Poistettava 
leikkipaikka 

Hyväkun-
toinen 

Huono-
kuntoinen 

Käyttäjien 
huomiot leik-
kipaikasta 

Hiivurintien leikki-
kenttä 

x   x Välineiden 
päivitys, va-
laistus puut-
teellinen, aita 
leikkipaikalle. 

Niemesojan leikki-
paikka 

x (x)  x Tarve kiipeily-
telineelle, 
hiekkalaatikko, 
valaistus puut-
teellinen. 

Pentintien leikkipaik-
ka 

x   x Tarve kiipeily-
telineelle, 
valaistus puut-
teellinen. 

Riittalantien leikki-
paikka 

x (x) x  Hiekkalaatik-
ko, keinuja, 
tarve kiipeily-
telineelle. 

Tapanintien leikki-
paikka 

x (x) x  Aita leikkipai-
kalle, tarve 
kiipeilyteli-
neelle, valais-
tus puutteelli-
nen. 

Napanlammenpuis-
ton leikkipaikka 

x  x  Valaistus puut-
teellinen, ulko-
liikuntavälinei-
tä, tarve kiipei-
lytelineelle. 

Mansikkapolun leik-
kipaikka 

x (x) x  Välineiden 
monipuolis-
taminen. 
 

Napanrinteen leikki-
paikka 

x (x) x  Välineiden 
monipuolis-
taminen, myös 
isommille lap-
sille tekemistä.  
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61. Jaala kk. 
 

Leikkipaikan nimi KYSELYN TULOS KUNTOARVIO  

 

Suosikkileikki-
paikka 

Poistettava 
leikkipaikka 

Hyväkuntoi-
nen 

Huono-
kuntoinen 

Käyttäjien 
huomiot 
leikkipai-
kasta 

Kukkuraisenpolun 
leikkipaikka 

x  x  Lisää väli-
neitä, va-
laistus puut-
teellinen. 

Notkolantien leikki-
paikka 

x  x  Monipuoli-
semmin 
välineitä, 
valaistus 
puutteelli-
nen, penk-
kiryhmän 
uusiminen. 
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4.1 Kunnostettavat leikkipaikat 
 
Edellä esitetyn tarkastelun perusteella kunnostettavia leikkipaikkoja on 60 kappaletta ja niitä olisivat: 
 
1. Kangas 

1. Salpapuiston leikkipaikka 
2. Jaakonpuiston leikkipaikka 
3. Kisapuiston leikkipaikka 

2. Kaunisnurmi 
1. Eräpolun leikkipaikka (* 
2. Pillipolun leikkipaikka 
3. Kappelikadun leikkipaikka 

3. Sarkola 
1. Hovinpuiston leikkipaikka 
2. Eteläpuiston leikkipaikka 
3. Puutarhurinkadun leikkipaikka 

4. Vahtero 
1. Hiihtäjänraitin leikkipaikka 
2. Volttikadun leikkipaikka 
3. Mäntypuiston leikkipaikka 
4. Laihotien leikkikenttä 
5. Kärsämöntien leikkipaikka 
6. Talvikkitien leikkipaikka 

5.  Käpylä  
1. Männistöntien leikkipaikka 

6. Tornionmäki  
1. Hongistontien leikkikenttä 
2. Neulastien leikkikenttä 
 

7. Lehtomäki 
1. Laidunkujan leikkipaikka 
2. Matin- ja Pekankujan leikkipaikka 
3. Metsonraitin leikkipaikka 
4. Kuovin perhepuisto (* 

8. Kankaro 
1. Vesakujan leikkipaikka 
2. Hiiritien leikkipaikka 
3. Haanojanpuiston leikkipaikka 
4. Kesontien leikkipaikka 
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9. Mielakka 
1. Mielakanrinteen leikkipaikka 
2. Siipikujan leikkipaikka 

21. Kuusankoski 
1. Puistotien leikkikenttä 
2. Kiurunkujan leikkikenttä 
3. Killingintien leikkipuisto 
4. Urheilukentäntien leikkikenttä 
5. Isokaaren leikkipaikka 

22. Voikkaa 
1. Hirvelän leikkipaikka 

23. Kymintehdas 
1. Mörkölinjan leikkipaikka 
2. Rauhanvirran leikkipaikka 
3. Sipilänmäen leikkipaikka 
4. Kytöahon leikkipaikka 
5. Kasakkakallion leikkikenttä 
6. Katajamäen leikkipaikka 

24. Pilkanmaa 
1. Pilkamaan leikkikenttä 
2. Markankylän leikkikenttä 

31. Myllykoski 
1. Utinpellon leikkikenttä (* 
2. Kumparetien leikkikenttä 
3. Pekantien leikkipaikka 

33. Inkeroinen 
1. Metsätien leikkipaikka 
2. Marintien leikkipaikka 

34. Anjala 
1. Haukiojan leikkipaikka 
2. Suosalon leikkikenttä 

35. Ummeljoki 
1. Pitkätien leikkipaikka 

41. Valkeala 
1. Petenpuiston leikkipaikka 
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42. Niinistö 
1. Kukkuramäen leikkipaikka 
2. Koivurannan leikkipaikka 
3. Kaarnapuiston leikkipaikka 
4. Kauniskankaantien leikkipaikka 

45. Saarento - Jokela 
1. Keksipuiston leikkikenttä 

51. Elimäen kk.  
1. Tapulipuiston leikkipaikka 

52. Koria 
1. Hiivurintien leikkipaikka 
2. Niemesojan leikkipaikka 
3. Pentintien leikkipaikka 

 
(* Leikkipaikka kunnostetaan kesän 2019 aikana 
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4.2 Ehdotus poistettavista leikkipaikoista 
 
Edellä esitetyn tarkastelun perusteella ehdotus poistettavia leikkipaikkoja on 30 kappaletta ja niitä 
olisivat: 
 
3. Sarkola  

1. Piikkitie leikkipaikka 
2. Pilvitien leikkikenttä 
3. Lyhdekujan leikkipaikka 

4. Vahtero 
1. Ojaniitynraitin leikkipaikka 
2. Lyhtykujan leikkipaikka 

5. Käpylä 
1. Untamonpuiston leikkipaikka 
2. Kumputien leikkipaikka 

6. Tornionmäki 
1. Kiiskinpuiston leikkipaikka 
2. Varputien leikkipaikka  
3. Naavatien leikkipaikka 

7. Lehtomäki 
1. Savontalontien leikkipaikka 

8. Kankaro 
2. Pumpputien leikkipaikka 
3. Keihäskujan leikkipaikka 
4. Mäyräpolun leikkipaikka 
5. Jahtipuiston leikkipaikka 

9. Mielakka 
1. Ratamontien leikkipaikka 

21. Kuusankoski 
1. Tähteenrinteen leikkipaikka 
2. Naukion leikkipaikka (** 
3. Vuorilaakson leikkipaikka 

22. Voikkaa 
1. Päivöläntien leikkipaikka 
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23. Kymintehdas 
1. Kehräkujan leikkipaikka 
2. Kilokujan leikkipaikka 
3. Paistekujan leikkipaikka (** 

33. Inkeroinen 
1. Ryönänsuon leikkipaikka 

41. Valkeala 
1. Revontien leikkipaikka 
2. Tuomelantien leikkipaikka 

42. Niinistö 
1. Koivukalliontien leikkipaikka 
2. Pikkupuiston leikkipaikka 

45. Saarento – Jokela 
1. Jokipuiston leikkipaikka 

51. Elimäki kk.  
1. Välitien leikkipaikka 

 
(** Leikkipaikalta on poistettu välineet turvallisuussyistä 
 
 
Selvityksessä tehdyn tarkastelun perusteella ehdotetut nykyisellään säilyvät leikkipaikat (51 kpl), kun-
nostettavat leikkipaikat (60 kpl) ja ehdotettu poistettavaksi leikkipaikaksi (30 kpl) on esitetty kartoilla 
liitteessä 3. 
 

http://www.kouvola.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@kouvola.fi


Kouvolan kaupunki    LEIKKIPAIKKASELVITYS 2019
                                              41 (49) 
Asuminen ja ympäristö   
Yhdyskuntatekniikan suunnittelu                  13.8.2019 
 
 

Kouvolan kaupunki PL 85 (Torikatu 10) Puhelin 020 615 11 www.kouvola.fi Y-tunnus 0161075-9 
 45101 Kouvola Faksi 020 615 3040 etunimi.sukunimi@kouvola.fi 
 

 

4.3 Leikkipaikkojen määrä vertailukaupungeissa 
 
Tällä hetkellä Kouvolassa on 141 leikkipaikkaa, joka tarkoittaa 1,70 leikkipaikkaa 1000 asukasta kohti. 
Kouvolan vertailukaupungeissa leikkipaikkoja on keskimäärin 1,24 leikkipaikkaa 1000 asukasta koh-
den. Vertailukaupunkeja ovat Hämeenlinna, Joensuu, Kotka, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli ja Pori. 
  

 
Taulukossa on esitetty Kouvolan ja vertailukaupunkien leikkipaikkojen nykyinen määrä suhteutettuna 
asukaslukuun.  
 
Tarkastelun perusteella leikkipaikkoja olisi palveluverkon tiivistämisen jälkeen Kouvolassa yhteensä 
111, joka tarkoittaa 1,33 leikkipaikkaa 1000 asukasta kohden. Tämä on edelleen enemmän kuin ver-
tailukaupunkien keskiarvo, mutta koska Kouvola on pinta-alaltaan laaja, niin leikkipaikkojen määrä on 
kuitenkin kohtuullinen siihen suhteutettuna. Palveluverkon tiivistämisen jälkeen jäljelle jäävistä leik-
kipaikoista kunnostettavia on hieman yli puolet.  
 

 
Taulukossa on esitetty Kouvolan ja vertailukaupunkien leikkipaikkojen määrä suhteutettuna asukaslu-
kuun selvityksessä esitetyn leikkipaikkojen palveluverkon tiivistämisen jälkeen. 
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5. UUDET LEIKKIPAIKAT 
 
Kuntalaisille tehdyssä kyselyssä kysyttiin myös toiveita uutta leikkipaikkaa koskien. Kyselyssä pyydet-
tiin merkitsemään kartalle mihin vastaaja toivoisi uutta leikkipaikkaa ja perustelut sille. Lisäksi vastaa-
jia pyydettiin määrittelemään 10 toimintoa luettelosta, mitä leikkipaikassa pitäisi olla. 
 
Vastaajat perustelivat uuden leikkipaikan tarvetta tai sijaintia muun muassa, että alueella on paljon 
lapsia tai lapsiperheitä, sijainti oli heidän mielestään hyvä uudelle leikkipaikalle tai alueella ei vielä 
ollut leikkipaikkaa. Myös muiden palveluiden kuten päiväkodin tai koulun läheisyys mainittiin perus-
teluina uuden leikkipaikan sijainnille. 
 
Eniten uusille leikkipaikoille toivottiin kiipeilytelinettä ja liukumäkeä. Myös valaistus ja kalusteet koet-
tiin tärkeinä. Lisäksi avoimissa vastauksissa toivottiin maastonmuotoiluja pulkkamäkeä varten, liikun-
taesteisten huomioon ottamista, kenttiä pelaamista varten sekä esitettiin ajatus laajasta ja monipuo-
lisesta viheralueesta.  
 

 
Kyselyssä eniten uudelle leikkipaikalle toivottiin kiipeilytelinettä ja liukumäkeä. 
 
Karttakyselystä nousivat esiin alueet, joille vastaajat toivoivat uutta leikkipaikkaa. Näistä alueista, 
joilla väestön ikärakenteen mukaan on paljon lapsia ja nuoria, eikä alueen lähituntumassa ole nykyi-
sellään leikkipaikkaa, olisi mahdollista esittää uutta leikkipaikkaa. Uuden leikkipaikan perustaminen 
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kuitenkin vaatii, että alueen maankäyttö ja kaavoitus mahdollistavat sen. Lisäksi alueen pitää olla 
kaupungin omistuksessa.  Tässä selvityksessä ei ole otettu tarkemmin kantaa uusien leikkipaikkojen 
sijaintiin, mutta niiden tarve olisi mahdollista jatko selvittää kyselyn vastausten perusteella.  
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6. LAAJA JA MONIPUOLINEN VIHERALUE KOUVOLASSA  
 
Kuntalaisille tehdyssä kyselyssä toistui useassa vastauksessa toive, että Kouvolasta löytyisi laaja vi-
heralue, joka tarjoaisi monipuolisesti toimintoja ja tekemistä.  
 
Laajemman viheralueen kehittäminen tai perustaminen vaatii tarkastelua useasta näkökulmasta; 
maankäytön suunnittelu asemakaavoituksen kautta, liikenteelliset yhteydet ja alueen yleiset tavoit-
teet. Aluetta olisi järkevää kehittää ja laajentaa pitkällä aikavälillä. Vastaavia kohteita on muualla 
Suomessa esim. Lahdessa Launeen perhepuisto, Kotkassa Katariinan Meripuisto, Porissa Pelle Her-
manninpuisto tai keskusleikkipuistot Oulussa. 
 
Alla esimerkkejä edellä mainituista puistoista. 
 

 
Lahden Launeen perhepuisto (kuva Lappset Group).  
 

 
Kotkan Katariinan Meripuisto (kuva Kotkan kaupunki). 
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Pelle Hermannin puisto Porissa (kuva satakunta.fi).  
 

 
Hollihaan keskusleikkipuisto Oulussa (kuva bonava.fi).  
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7. YHTEENVETO JA JATKOTOIMENPITEET 
 
Leikkipaikkojen palveluverkkoa olisi mahdollista tiivistää, ja siten varmistaa leikkipaikkojen turvalli-
suus, monipuolisuus ja laadukkuus. Tällä saavutettaisiin myös kustannussäästöjä, sillä leikkipaikan 
kunnossapitäminen vuositasolla maksaa keskimäärin n. 2000 € tai enemmän, riippuen leikkipaikan 
kunnosta ja käyttöasteesta. Leikkipaikan purkaminen ja maisemointi maksavat keskimäärin n. 7000 €, 
jolloin alle kolmessa vuodessa saavutettaisiin kustannussäästö vuosikunnostuksiin verrattuna. Lisäksi 
leikkipaikkojen määrän vähentyessä, on mahdollista keskittää ylläpito- ja kunnostustoimenpiteitä, ja 
siten parantaa palvelutasoa. Jatkotoimenpiteenä tulisi selvittää, millä aikavälillä selvityksessä ehdo-
tettuja leikkipaikkoja poistetaan. Lisäksi tulisi selvittää, miten alueet käsitellään, jotta ne palvelevat 
kuntalaisia jatkossa joko viheralueena tai muuna yleisenä alueena. 
 
Kuntokartoitusten tulosten ja kyselyn vastauksista suosikkileikkipaikkojen huonokuntoisuudesta, pys-
tytään määrittämään, mitkä ovat ensisijaisesti kunnostettavia leikkipaikkoja, jolloin suunnittelun ja 
rakentamisen kustannuksia pystytään ennakoimaan. Esimerkiksi useamman välineen tilaaminen sa-
malla kertaa on suhteellisesti edullisempaa, kuin yksittäisten välineiden tai niiden osien tilaaminen. 
Samalla periaatteella pystytään määrittämään myös yksityiskohtaisempia kunnostuskohteita; esimer-
kiksi mihin leikkipaikkoihin on tarvetta uusia valaistusta tai rakentaa aita. Jatkotoimenpiteenä tulisi 
selvittää, mitkä ovat ensisijaisesti kunnostettavia leikkipaikkoja ja millä aikavälillä kunnostuksia on 
mahdollista tehdä. 
 
Uusien leikkipaikkojen ja laajan ja monipuolisen viheralueen perustaminen ovat myös jatkossa selvi-
tettäviä asioita, joihin liittyy maankäyttö ja asemakaavoitus.  
 
Leikkipaikkaselvitys ja sen tausta-aineistoksi tehty leikkipaikkakysely kuntalaisille tarjoavat tietoa 
käyttäjien toiveista oman ympäristön kehittämiseksi ja parantamiseksi. Kyselyn saama suosio ja kii-
tokset kuntalaisten osallistamisesta prosessiin, myös sitouttavat kuntalaiset tehtyihin ratkaisuihin. 
 
Leikkipaikkaselvitys olisi hyvä päivittää noin viiden vuoden kuluttua, jolloin pystyttäisiin arvioimaan 
ovatko tehdyt ratkaisut olleet toimivia, ja onko ilmennyt uusia huomioon otettavia asioita.  
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LIITTEET 
 
LIITE 1 
Leikkipaikkojen kuntoarvio, raportointi 19.12.2019 
 
LIITE 2 
Leikkipaikkojen ikäjakauma 500 metrin säteeltä 
 
LIITE 3  
Leikkipaikkaselvitys 2019, leikkipaikat kartalla 
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