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LEIKKIALUESUUNNITTELU - NÄKÖKULMIA JA IDEOITA

TARVE - SELVITÄ MIKSI LEIKKIALUE TARVITAAN?
-

Kaavoitus, uusi rakennettava asuinalue.
Lasten määrä lisääntynyt alueella
Muutokset päivähoidossa tai koulussa, lisääntynyt perhepäivähoito.
Vanha leikkialue ei vastaa tarkoitustaan tai välineet rikkoutuneet, asukkaiden yhteydenotot.

MILLAINEN LEIKKIALUE TARVITAAN?
-

Kartoita alueen lapsimäärä ja ikäryhmät ja huomioi tulevien vuosien tarpeet.
Mahdollinen kysely päivähoitoon, koululle, nuorisotoimeen ja asukasyhdistykselle.
Kartoita alueen lähellä olevat leikkipuistot ja niiden saavutettavuus, voivatko vanhemmat lapset niitä käyttää?
Tee suunnitelma siitä, minkä ikäisille lapsille leikkialue tarvitaan?
Huomioi suunnittelussa aikuisten tarpeet: perhepäivähoitajien kokoontuminen, alueen perheiden kokoontumispaikka,
päiväkotien ja koulujen retkipaikka, koululaiset kouluajan jälkeen, viikonloppukäyttö.
- Huomioi alueen historia (vinkki: ole yhteydessä alueen historiaa tunteviin henkilöihin tai selvitä katujen ja teiden nimeämisen tausta).
Näin voit saada idean leikkialueen teemaan.

MINNE UUSI LEIKKIALUE TARVITAAN?
-

Selvitä kaavoitusammattilaisten kanssa paikat, minne leikkialue on mahdollista sĳoittaa.
Voidaanko sĳoittaa osaksi päiväkotia tai koulun pihaa?
Kartoita leikkialueen (turvallinen) saavutettavuus: kävellen, pyöräillen ja autolla: Tarvitaanko muuttaa pyöräteitä, tarvitaanko autopaikkoja?
Ole yhteydessä alueen asukkaisiin, mahdollinen kysely sĳainnista.
Huomioi alueen päivähoidon ja koulun sĳainti.
Mieti ilkivallan mahdollisuus, onko "valvovan silmän alla".
Muistisääntö: mitä pienempi lapsi, sitä lähempänä lapsen elinympäristöä tulee leikkialueen sĳaita.
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HUOMIOITA ALUEESTA
- Mieti miten voit hyödyntää alueen maanmuotoja, kasvillisuutta ja puita (huomioi myrkylliset kasvit).
- Huomioi, miten alueelle parhaiten pääsevät pelastus- ja huoltoajoneuvot: tarvitaanko kääntöpaikka vai
voidaanko ajaa leikkialueen läpi (huomioi "mopopojat")?
- Alueen valaistus, auringon suunta (kuumenevat teräsliukumäet).
- Alueen turvallisuus ja valvonta: tarvitaanko aitaa, jääkö katvealueita?
- Pintamateriaalit: vaihtelevuus, esteettömyys ja pölyäminen.
- Roskakorien määrä (älä sĳoita niitä "tuoksumaan" aivan penkkien viereen).
LEIKKIVÄLINEIDEN VALINTA JA SĲOITTELU
- Pohjana alustava suunnitelma alueen koosta, teemasta, lasten ikäryhmistä ja välineiden määrästä:
pieni lähileikkialue, aluepuisto, keskuspuisto, lähiliikunta-alue.
- Huomioi näiden ikäryhmien omat tarpeet: 1-3 -vuotiaat, 3-6 -vuotiaat, kouluikäiset, teini-ikäiset, aikuiset.
- Luo leikkialueelle oma ilme: valitse teema ikäryhmien ja toiminnallisuuden mukaan esim. merirosvopuisto,
köysiseikkailupuisto, luontoteemapuisto jne. ja valitse teemaan sopivat leikkivälineet huomioiden niiden materiaalit, värimaailma ja muotokieli.
- Muista vaihtelevuus ja monipuoliset materiaalit (joita lapset voivat tutkia).
- Hyödynnä maanmuodot ja kasvillisuus.
- Muista, että 1-3 -vuotiaille on tärkeää näköyhteys aikuiseen (penkkien sĳoittelu).
LEIKKIKENTTÄVÄLINEIDEN VALINTA JA SĲOITTELU
-

Valitse aina leikkivälineet kunkin ikäryhmän kasvun ja kehitystarpeiden mukaisesti, pidä huolta kaikkein pienimmistä!
Sĳoita suuren liikeradan omaavat leikkivälineet niin, ettei niiden toiminta-alueen läpi tarvitse kulkea (esim. keinut, karusellit).
Hyödynnä lasten luontainen liikunnallisuus, huomioi monipuolinen vartalon käyttö ja erilaiset kiipeilymahdollisuudet (korkeuseroja tulee olla).
Pienpalloilualue saa isätkin aina mukaan!
Älä koskaan unohda roolileikkivälineitä, paras sĳoituspaikka on pienempien ja isompien lasten alueiden rajalla.
Anna lasten tutustua erilaisiin materiaaleihin, hiekka on paras rakennusmateriaali.
Rakenna alue mahdollisimman esteettömäksi, huomioi liikuntarajoitteiset lapset.
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LEIKKIKENTTÄVÄLINEIDEN VALINTA JA SĲOITTELU
-

Valitse sellaisia leikkivälineitä, jotka kannustavat eri toimintatasolla olevia lapsia leikkimään yhdessä.
Suunnittele turva-alustaratkaisut yhdessä leikkivälinevalintojen kanssa, älä vasta lopuksi.
Pidä kaikissa ratkaisuissasi mielessä turvallisuus, noudata EN -normeja, muista leikkialueen infotaulu.
Muista sĳoittaa teräsliukumäet niin, että ne kuumenevat mahdollisimman vähän auringossa.
Huomioi välineiden valinnoissa kestävyys (myös ilkivalta) ja mahdollisimman vähäinen huollontarve.
Muista. että leikkialueelta tulisi aina löytyä mahdollisuus keinumiseen, liukumiseen, kiipeilyyn, hiekkaleikkeihin ja roolileikkeihin.
Huomioi aikuisten viihtyvyys ja valitse sellaisia leikkivälineitä, jotka kannustavat aikuisia mukaan lasten leikkeihin. Ehkäpä erityishuomio isovanhempiin?

LOPUKSI
- Anna alueen käyttäjille mahdollisuus kommentoida suunnitelmaasi.
Informoi alueen asukkaita siitä, milloin leikkipuisto rakennetaan ja milloin se tulee käyttöön.

JÄRJESTÄ AVAJAISTAPAHTUMA!
Kirjoittanut Kari Nyyssönen

Suunnitttelĳoiden tukena
LeikkiSet Oy

Eki-Eemeli Känkänen
projektipäällikkö, suunnittelutoimistot
Puh. 044 358 9119
eki.kankanen@leikkiset.fi
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