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teineen. 

 

SURVEY-TUTKIMUS  Kysely- tai haastattelumenetelmällä toteutettava ei-kokeellinen 

tutkimus, joka kohdistuu suurehkoon määrään satunnaisotannal-

la valittuja tutkimuskohteita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESIPUHE 

 

”Pimeään pohjoisen havumetsävyöhykkeen reunaan on raivattu viilto 

  tarkemmin katsottuna matala kaupunki 

  tarinaton taajama 

  asfalttia kuin ristinollaa pitkin peltoa 

  pienenemisen paikkakunta. 

  Keskusta on syrjäytynyt, kaupat muuttaneet pellon reunaan 

  autokauppojen taakse 

  S-market viimeisenä 

  Joki virtaa hukkaan  

  Kaikki tiet vievät lujaa poispäin, kaikissa suunnissa maisemat kaunistuvat.” 

 

Ote lavastaja ja kuvataiteilija Sanna-Mari Pirkolan runo- ja valokuvateoksesta  

Ylivieska, Kustannusosakeyhtiö Avain, 2006. 
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1 JOHDANTO 

 

Opinnäytteessä tutkittiin sisäleikkipuiston tarpeellisuutta Ylivieskassa kyselytutkimuksen 

ja haastattelujen avulla sekä esiteltiin työn teoreettista taustaa. Aluksi toisessa luvussa 

hahmotettiin Ylivieskan sijainnin ja kehityksen erityispiirteitä taustana sisäleikkipuiston 

tarpeellisuudelle. Kolmannessa luvussa myös ympäristökunnat otettiin mukaan tarkaste-

luun. Seuraavaksi neljännessä luvussa kerrottiin liikunnan merkityksestä lapsille ja esitel-

tiin lapsille tarkoitettuja palveluita Ylivieskassa.  

 

Viidennessä luvussa sisäleikkipuistojen historia, nykytila ja tulevaisuus Suomessa käsitel-

tiin viimeiseksi osana teoreettista taustaa. Historian tarkastelu rajoittui kahteen sisäleikki-

puistoon, mutta nykyisin toiminnassa olevia sisäleikkipuistoja pääkaupunkiseudulla ja 

muualla Suomessa esiteltiin laajemmin.  Tarkastelussa oli sisäleikkipuistojen perustietojen 

ja aktiviteettien ohella myös säännöt, lasten valvonta ja ongelmat. Sisäleikkipuistojen tule-

vaisuutta esiteltiin tulevien puistosuunnitelmien muodossa. 

 

Kuudennessa luvussa kyselytutkimuksen tekotapa ja toteutus tuloksineen saivat käsittelyn-

sä. Sisäleikkipuiston tarpeellisuutta selvitettiin survey-tutkimuksella, jonka aineisto kerät-

tiin internetin välityksellä ja suorittamalla sama kysely henkilökohtaisella haastattelulla 

Lasten liikennepuistossa Ylivieskassa. Pääosa aineistosta saatiin internetissä olleesta kyse-

lystä. Kyselyssä selvitettiin vastaajan sukupuoli, ikä, asuinpaikkakunta, lasten lukumäärät 

ja iät, aikaisemmat vierailut sisäleikkipuistoissa ja niiden nimet, perustelut mikseivät ole 

käynyt sisäleikkipuistossa, oma mielipide sisäleikkipuiston tarpeellisuudelle Ylivieskassa 

perusteluineen sekä arvio käyntien toistuvuudelle, jos Ylivieskassa olisi sisäleikkipuisto. 

 

Tästä aineistosta koottiin taulukoita ja pylväsdiagrammeja sekä laskettiin suhteellisia 

osuuksia ja tilastollisia tunnuslukuja kuvaamaan sisäleikkipuiston mahdollisten asiakkai-

den määrää. Kyselyn tarkoituksena oli löytää vastaus kysymykseen sisäleikkipuiston tar-

peellisuudesta Ylivieskassa, ja tulokset osoittivat, että sisäleikkipuisto koettiin tarpeellisek-

si. Työhön koottiin myös sanallisia perusteluita leikkipuiston tarpeellisuudesta. Samalla 

saatiin kuva niistä perusteluista, joiden mukaan sisäleikkipuistoa ei pidetty tarpeellisena 

Ylivieskassa. Kielteistä kantaa edustavat vastaukset olivat kuitenkin selvänä vähemmistönä 

vastauksissa. 
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Opinnäytetyöhön haastateltiin myös vasta perustetun sisäleikkipuiston toimitusjohtajaa ja 

Ylivieskan yritystoiminnan asiantuntijaa. Heidän haastattelunsa toivat esiin näkökulmia 

puiston perustamiseen ja Ylivieskaan sisäleikkipuiston liiketaloudellisena toimintaympäris-

tönä. Viimeisessä seitsemännessä luvussa esitettiin työn yhteenveto ja erityisesti pohdintaa 

kyselytutkimuksen ja haastattelun tuloksista. Lopuksi todettiin sisäleikkipuiston olevan 

tarpeelliseksi koettu Ylivieskassa, mutta yritysmuotoisen sisäleikkipuiston kannattavuus ei 

ole yhtä selvää Ylivieskassa. Sisäleikkipuiston kannattavuus Ylivieskassa voisikin olla 

erillisen selvityksen kohde. 
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2 YLIVIESKAN SIJAINTI JA KEHITYS 

 

 

2.1 Sijainti ja liikenneyhteydet 

 

Ylivieska sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla entisen Oulun läänin eteläosassa valtatie 27 

(Kokkola-Kajaani) ja kantatie 86 (Oulu-Ylivieska) risteyksessä. Kantatie 86 jatkuu Yli-

vieskasta Kauhavalle kantatie 63:na (Ylivieskan kaupungin verkkosivut, 2014). Tärkeä 

liikennöintimuoto Ylivieskassa on rautatie (Pohjanmaan rata), joka rakennettiin jo vuonna 

1886. Yhdysrata Iisalmeen rakennettiin vuonna 1925. Liikennöinti Ylivieska-Iisalmi välillä 

on hoidettu vuodesta 2006 taajamajunilla (valtionrautatiet, 2014). Lähimmät lentokentät 

sijaitsevat Oulunsalossa (Oulun lentoasema), matkaa n. 105 km, sekä Kruunupyyssä (Kok-

kola-Pietarsaaren lentokenttä), matkaa n. 80 km, Kalajoen Rahjan tavaraliikennesatamaan 

on matkaa noin 40 kilometriä (Fonecta 2014). 

 

Hyvän rataverkoston vuoksi esimerkiksi matka Ylivieskasta Helsinkiin taittuu nopeimmil-

laan alle viidessä tunnissa (valtionrautatiet, 2014). Lähimmille lentokentille pääsee vaivat-

tomasti noin tunnissa. Oulun lentokentältä lento Helsinkiin kestää noin tunnin. (Fonecta, 

2014). Suunnitteilla oleva ja 2017 valmistuva Pohjanmaan radan peruskunnostus ja kak-

soisraiteen rakentaminen Seinäjoki-Oulu välille nopeuttaa matkustamista entisestään (Pe-

sonen, Ylivieska-Nyt, 2013, 14).  

 

 

2.2 Kehittyminen kappeliseurakunnasta kauppakaupungiksi 

 

1600-luvun alussa Kalajoen keskijuoksun asutus alkoi kasvaa nopeasti. Tällöin kasvaviin 

kyliin alettiin rakentaa Kalajoen kirkkoherrakunnan alaisia kappelikirkkoja. Ylivieska kuu-

lui tällöin vielä Kalajoen emäseurakuntaan. Ylivieska sai oman kappelikirkkonsa vuonna 

1653, jolloin Yliviekasta tuli kappeliseurakunta. Kappeliseurakuntana oleminen ja asutuk-

sen edelleen lisääntyessä ylivieskalaiset halusivat erota Kalajoesta lopullisesti ja perustaa 

itsenäisen Ylivieskan kirkkoherrakunnan. Tämä toteutui lopullisesti 1.1.1867, jolloin Yli-

vieskan uusi kunnallishallinto aloitti toimintansa (Laitinen, 1981, 50–51). Ylivieska muut-

tui kauppalaksi vuonna 1965 ja kaupungiksi vuonna 1971 (Lämsä, 2010).  
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1800-luvun jälkipuoliskolla monella yhteiskuntaelämän alueella tapahtui murtautumista 

uuteen ja monimuotoisempaan elämään. Tällaisia olivat maakaupan vapautuminen (1859) 

ja elinkeino- ja yritystoiminnan vapautuminen (1879). Nämä muutokset toivat maalaiskun-

tiin, etenkin kirkonkyliin nopeasti kauppa- ja yritystoimintaa, jonne kokoontui väkeä laa-

jalta alueelta kirkkomatkoillaan. Näiden rinnalle kehittyi myös kansansivistystoiminta, 

ensin kansakouluopetus, lainakirjastotoiminta, nuorisoseuratoiminta, työväen aatteellinen 

toiminta jne. Kauppatoiminnan lisääntyminen toi mukanaan erikoistumisen. Kelloseppä, 

kirjakauppias ja valokuvaaja olivat ensimmäiset liikkeitten avaamisilmoituksen tehneet.  

(Räsänen, 1981, 150–151, 249.) 

 

Ylivieskalaisista toimeentulonsa maa- ja karjataloudesta saivat enimmillään 1920-luvulla 

80 % kuntalaisista ja 1930-luvun taitteessa jopa noin 90 % kuntalaisista. Näin suureen pro-

senttimäärään vaikutti suuresti torpparivapautuksen ja 1920–1930 välisenä aikana tehty 

asutustoiminta. Elinkeinorakenteeseen alkoi tulla muutos 1920-luvulla Ylivieskan tullessa 

rautateiden risteysasemaksi. (Laitinen, 1981, 55, 67.) 

 

Vuonna 1975 teollisuuden palveluksessa oli 19,8 % väestöstä, joista 10 % oli naisia. Kol-

me suurinta teollisuudenhaaraa olivat tekstiili-, elintarvike-, metalli- ja konepajateollisuus. 

Vuonna 1980 suurimpia teollisuusyrityksiä oli mm. SOK, Oy Wärtsilä Ab sekä Osuus-

teurastamo Lihakunta (Särkijärvi, 1981, 174–175). Liikenteen kasvun lisäksi kasvoivat 

myös kauppa ja palvelut (Laitinen, 1981, 55). Palveluelinkeinon osuus elinkeinoista on 

noussut vuoden 1980 tasosta, eli 35 %:n osuudesta 72,3 %:iin vuonna 2013 (Tilastokeskus, 

2014). 

 

 

2.3 Elinkeinorakenteen kehitys 2000-luvulla 

Tiedot eri vuosien elinkeinorakenteesta on saatu Ylivieskan kaupungin verkkosivuilta 

käyttäen WayBack – machine tietokoneohjelmaa. Ohjelma mahdollistaa tietojen keruun 

takautuvasti, verkkosivujen päivityksiä hyödyntäen. Maa- ja metsätalouden osuus Ylivies-

kan elinkeinoista on laskenut reilussa kymmenessä vuodessa 5,6 %. Jalostuksen osuuden 

kehitys vuoden 2000 jälkeen on ollut nouseva vuoteen 2005 saakka, jonka jälkeen suuntaus 

on ollut laskeva. Palveluiden osuus vuoden 2000 tasosta on noussut 5,9 %. Vuonna 2013 

on kehittynyt uusi elinkeino, jonka osuus on vielä pieni (1,1 %). Elinkeinon luonne on tun-

tematon. (Ylivieskan kaupungin verkkosivut, 2000, 2005, 2013.) 
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TAULUKKO 1. Ylivieskan elinkeinorakenne vuosina 2000, 2005 ja 2013 

Elinkeino v. 2000 v. 2005 v. 2013 

Maa- ja metsätalous 9,5 % 5,4 % 3,6 % 

Jalostus 23,5 % 28,5 % 22,4 % 

Palvelut 67,0 % 66,1 % 72,9 % 

Tuntematon - - 1,1 % 

Yhteensä 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Ylivieskan kasvu lähti nousuun 2000-luvun alussa, erityisesti vuonna 2002, jolloin Juha 

Kärkkäinen toteutti ison kauppakeskushankkeen. Tällöin avattiin Kauppakeskus J. Kärk-

käinen. Nykyisellä Savarin liikealueella on käytössä yli 80 000 m
2
 liiketilaa. Yksi uusim-

mista liikkeistä on vuonna 2011 avattu Prisma, joka on Keski-Pohjanmaan Osuuskaupan 

(KPO) suurin investointi. (Ylivieska kaupunkina 40 vuotta, 2011.) 

Pohjois-Pohjanmaan kunnista Ylivieskassa on eniten erikoiskaupan myymälöitä. Vähit-

täiskaupan liikevaihto oli vuonna 2010 yli 250 miljoonaa euroa. Liikevaihto asukaslukuun 

suhteutettuna oli koko maan neljänneksi suurin. Ylivieska nimettiin vuonna 2006 omaksi 

päämarkkina-alueeksi. Ylivieskan markkina-alueella asuu lähes 75 000 ihmistä. Ylivies-

kassa on myös useita valtion toimipaikkoja jotka lisäävät osaltaan asiointia paikkakunnalla. 

Nämä toimipaikat palvelevat osaltaan yli 100 000 ihmistä. Näitä ovat mm. Jokilaaksojen 

verotoimisto (päätoimipaikka), Jokilaaksojen poliisilaitos (päätoimipaikka), Pohjois-

Suomen maistraatin yksikkö, Ylivieskan seutukunnan työ- ja elinkeinotoimisto, Ylivieska-

Raahen käräjäoikeuden kanslia ja Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto. (Fokuksessa 

Ylivieska, 2013.) 

 

2.4 Väestön kehitys 
 

 

Alla olevista taulukoista nähdään Ylivieskan väestön kehitys vuosina 1870–1970 (TAU-

LUKKO 2) ja 1980–2013 (TAULUKKO 3). Väestö lisääntyi 1920-luvulle asti, jonka jäl-
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keen kasvu hidastui, vähentyenkin 1930-luvulla. Pulavuodet verottivat väkimäärää, koska 

kuntalaisten oli lähdettävä etsimään toimeentuloa muualta. Väkiluku alkoi kasvaa sotien 

jälkeen siirtoväen asuttamisen myötä sekä suuren syntyvyyden vuoksi, kunnes kasvu jäl-

leen hidastui 1950- ja 1960-luvuilla. Ylivieska alkoi jälleen kasvaa 1970-luvulla teollistu-

misen, palveluelinkeinojen lisääntymisen ja kaupungiksi tulon jälkeen. (Laitinen, 1981, 

55–56.) 

 

 

TAULUKKO 2. Väestön kehitys Ylivieskassa v. 1870–1970 (Laitinen, 1981, 55) 

 

Vuosi Asukasluku 

1870            3 736 

1880            4 471 

1890            5 690 

1900            6 313 

1910            6 957 

1920            7 865 

1930            8 340 

1940            8 046 

1950            9 503 

1960          10 100 

1970          10 528 

 
 

 

TAULUKKO 3. Väestön kehitys Ylivieskassa v. 1980–2013 (Tilastokeskus, 2014) 

 

Vuosi Asukasluku 

1980          11 738 

1985          12 559 

1990          13 053 

1995          13 521 

2000 13 248 

2005 13 482 

2010 14 067 

2013 14 748 

 

 

Alla olevassa kuviossa tarkastellaan alle 15-vuotiaiden osuutta Ylivieskan väestöstä vuo-

desta 1990 lähtien (KUVIO 1). Alle 15-vuotiaiden osuutta väestöstä tarkastellaan siksi, että 

lasten sisäleikkipuistojen kävijät ovat alle 15-vuotiaita. Aikaisempien vuosien tilastotietoja 

ei ole saatavilla Tilastokeskuksen verkkosivuilta. Alle 15-vuotiaiden osuus oli korkeimmil-
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laan vuonna 1990 24,6 %:lla. Sen jälkeen alle 15-vuotiaiden osuus laski vuoteen 2005 

saakka, jonka jälkeen osuudet ovat alkaneet hiljalleen taas nousta. Vuoden 2013 prosentu-

aalinen osuus oli 21,2 %. (Tilastokeskus, 2014.) 

 

 

 
 

KUVIO 1. Alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä 1990–2012  (Tilastokeskus, 2014) 

 

 

2.5 Väestön kehityksen ennusteet 

 

Ennusteiden mukaan peruskouluikäisten lasten määrä kasvaa runsaalla 300:lla lukuvuoteen 

2020–21 mennessä. Kasvua on pelkästään syntyneiden ikäluokkien myötä lähes 230. 

Muuttovoiton pysyessä samanlaisena kuin nyt se selittää lopun ennusteesta. Pelkkien syn-

tyneiden määrä lisää kasvua jo 60:lla lukuvuodelle 2017–2018 (Kangas, 5.11.2014, 3.) 
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3 YLIVIESKA JA YMPÄRISTÖKUNNAT 

 

 

3.1 Tarkasteltavien kuntien rajaus 

 

Oulun Eteläinen on 14 kunnan ja kolmen seutukunnan yhteistyöalue Pohjois-Pohjanmaan etelä-

osassa ja Ylivieska on Oulun Eteläisen keskus. Tässä työssä tarkastellaan Ylivieskan ympä-

ristökunnista Alavieskaa, Haapavettä, Haapajärveä, Kalajokea Merijärveä, Nivalaa, Oulais-

ta ja Sieviä Ylivieskan lisäksi. Valituista kunnista käytetään jatkossa nimitystä Ylivieskan 

ympäristökunnat. Kyseiset kunnat on valittu sen perusteella mikä niiden etäisyys on Yli-

vieskasta. Näistä kunnista käydään paljon Ylivieskassa ostosmatkoilla ja muilla asioilla. 

Keski-Pohjanmaalla sijaitsevaa Kannusta ei valittu tarkasteltaviin kuntiin, koska se on lä-

hempänä Kokkolaa, jossa on jo sisäleikkipuisto (Touhutalo). Oulun Eteläisen kunnista Sii-

kalatva on enemmän Oulun vaikutuspiirissä, jossa myös on sisäleikkipuisto HopLop. Kär-

sämäki, Pyhäntä, Pyhäjärvi ja Reisjärvi ovat niin kaukana Ylivieskasta, ettei niillä ole 

oleellista merkitystä sisäleikkipuiston asiakaskunnan kannalta. Aluerajaus on siis Ylivies-

kan seutukunta täydennettynä Haapavedellä, Haapajärvellä ja Nivalalla. Voidaan myös 

sanoa, että rajaus on Ylivieskan markkina-alue, josta on jätetty pois Kärsämäki ja Reisjär-

vi. Valittu alue on keskeinen leikkaus Oulun Eteläisen, Ylivieskan seutukunnan ja Ylivies-

kan markkina-alueen kunnista. Taulukossa 4 tarkastellaan ympäristökuntien välimatkoja 

Ylivieskasta. 

 

 

TAULUKKO 4. Ympäristökuntien etäisyydet Ylivieskasta  

 

Kunta Välimatka (km) 

Alavieska 18 

Haapavesi 46 

Haapajärvi 56 

Kalajoki 41 

Merijärvi 37 

Nivala 28 

Oulainen 30 

Sievi 24 
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3.2 Ylivieskan ja ympäristökuntien asukasmäärät 

 

Ylivieska on ympäristökuntiinsa verrattuna suurin kunta. Ylivieska on Kalajoen lisäksi 

ainoa kasvava kaupunki ympäristössään. Kokonaisuutena Ylivieskan ympäristökunnissa 

Ylivieska mukaan lukien ilmenee muuttotappiota. Nämä seikat käyvät ilmi viimeisimmästä 

Tilastokeskuksen tilastosta (TAULUKKO 5.) 

 

 

TAULUKKO 5. Ylivieskan ympäristökuntien asukasmäärät ja muuttovoitot/-tappiot (Ti-

lastokeskus, 2013) 

 

Kunta Väestö Muuttovoitto/-

tappio 

Nivala 10 942 -118 

Sievi 5 198 -102 

Oulainen 7 772 -96 

Haapavesi 7 241 -59 

Haapajärvi 7 616 -45 

Merijärvi  1 153 -23 

Alavieska 2 740 -21 

Kalajoki 12 644 13 

Ylivieska 14 748 78 

Yhteensä  -373 

 

 

Väestöllä tarkoitetaan kunnassa vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötieto-

järjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa, kuuluvat väestöön kansalai-

suudestaan riippumatta (Tilastokeskus, 2013.) 

 

Kuntien välisellä muuttovoitolla/- tappiolla tarkoitetaan kuntien välistä nettomuuttoa. Kun-

tien välinen nettomuutto on kuntien välisen tulomuuton ja kuntien välisen lähtömuuton 

erotus kuntapohjaisten aluejakojen mukaan tietoja esitettäessä (Tilastokeskus, 2013.) 

 

 

 

 

 



10 

 

3.3 Väestön muutokset Ylivieskan seutukunnassa 1990–2013 

 

Alla olevasta kuviosta 2 käy ilmi Ylivieskan seutukunnassa 1990–2013 välisenä aikana 

syntyneitten ja kuolleitten lukumäärät sekä nettomuutto ja väkiluvun kokonaismuutos.  

 

 

 
 

KUVIO 2. Väestön muutokset Ylivieskan seutukunnassa 1990–2013 (Tilastokeskus, 2014) 

 

 

3.4 Oulun Eteläisen seutukuntien väkiluvut 1980–2013 ja ennuste vuoteen 2040 

 

Ylivieskan seutukunta on jatkanut tasaista kasvuaan tarkasteltavan ajanjakson alusta lähti-

en. Ennusteiden mukaan kasvu jatkuu tasaisesti koko tarkasteluajanjakson ajan. Vuoteen 

2040 mennessä Ylivieskan seutukunnan asukasluku on lisääntynyt usealla tuhannella hen-

kilöllä. Ylivieskan seutukunta on myös ylivoimaisesti suurin seutukunta verrattuna kahteen 

muuhun seutukuntaan. Nivala-Haapajärvi seutukunnassa ja Haapavesi-Siikalatvan seutu-

kunnassa väkimäärät vähentyvät tasaisesti koko tarkasteluajanjakson ajan (KUVIO 3.) 
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KUVIO 3. Oulun Eteläisen seutukuntien väkiluvut 1980–2013 ja ennuste vuoteen 2040 

(Tilastokeskus, 2014.) 
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4 LAPSET JA LIIKUNTA 

Yhteiskunnalliset muutokset ovat vähentäneet lasten päivittäistä liikuntaa merkittävästi. 

Tietoteknisten laitteiden määrän nopea lisääntyminen on muuttanut lasten ajankäyttöä. 

Lapsi viettää suuren osan ajasta sisällä tietokoneen, videoiden tai pelien seurassa. Näistä 

syistä johtuen lasten normaali fyysinen kasvu ja kehitys ovat vaarantuneet. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö (Stem) ja Nuori Suomi ry. ovat Varhaiskasvatuksen liikun-

nan suositukset – oppaassaan (2005:17) määritelleet suositukset alle kouluikäisten liikun-

nasta. Oppaassa kuvataan kuinka lasten kasvua, kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tue-

taan liikunnan eli fyysisen toiminnan ja leikin avulla. Suositukset antavat ohjeita liikkumi-

sen määrästä, laadusta, ympäristöstä ja välineistöstä. Ohjeistukset painottuvat päivähoi-

toon, mutta ne on tarkoitettu ohjaamaan kaikkia elämänpiirejä. 

 

 

4.1 Liikunnan määrä 

 

Lapsi tarvitsee vähintään 2 tuntia reipasta ja tarpeeksi kuormittavaa (hengästyminen), lii-

kuntaa joka päivä. Lapsen motorinen kehittyminen vaatii päivittäistä liikkumista. Näissä 

suosituksissa täytyy ottaa yksilölliset erot huomioon (hengästyminen). Nämä taidot kehit-

tyvät, kun lapsi saa kokeilla ja harjoitella ja opetella uusia taitoja.  Lasten päivittäisen lii-

kunnan väheneminen on johtanut siihen, että ylipainoisia lapsia on jo 10–20 %. Liikkumi-

nen ennaltaehkäisee ylipainon, 2-tyypin diabeteksen, sydän- ja verisuonitautien, tuki- ja 

liikuntaelinsairauksien ja osteoporoosin syntymistä. Liikunnalla on erityisen suuri merkitys 

niille lapsille, joilla on pitkäaikaissairaus tai vamma. (Stem & Nuori Suomi ry., 2005.) 

 

 

4.1.1 0-3-vuotiaiden liikunnan määrä 

 

Alle kolmevuotiaiden liikkuminen on pääosin omaehtoista. Lapsi liikkuu omasta halusta ja 

mielenkiinnosta yksin tai yhdessä muiden kanssa. Lapselle on annettava tilaa ja aikaa liik-

kua omien edellytyksiensä mukaisesti aina kun se on mahdollista. (Stem & Nuori Suomi 

ry., 2005, 10.) 
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4.1.2 3-6-vuotiaiden liikunnan määrä 

 

Näissä ikäluokissa lapsen liikunnasta suurin osa muodostuu omaehtoisesta liikunnasta. 

Lapsella tulee olla joka päivä useita mahdollisuuksia liikkua monipuolisesti vaihtelevassa 

ja innostavassa ympäristössä. Liikunnan minimimäärä koostuu useista lyhyemmistä aktivi-

teettijaksoista koko päivän ajalta. (Stem & Nuori Suomi ry., 2005, 11.) 

 

 

4.2 Liikunnan laatu 

 

Lapsen persoonallisuuden eri osa-alueiden kokonaisvaltainen kehittyminen 

on vastavuoroinen prosessi hänen synnynnäisen temperamentin ja ympäris-

tön välillä. Siinä prosessissa liikkumisella ja liikunnalla on merkittävä rooli. 

(Stem & Nuori Suomi ry., 2005, 14.) 

 

Oppaassa neuvotaan, että lapsen tulisi voida harjoitella monipuolisesti motorisia taitojaan 

joka päivä. Liikkuminen harjaannuttaa lapsen motorisia taitoja ja kehittää hermostoa. Her-

mostollinen prosessi sisältää esimerkiksi sen seikan, että lapsen oikea- tai vasenkätisyys 

olisi tiedettävä ennen kouluun menoa. Tämä on oleellinen tieto hienomotoriikan ja muiden 

motoristien taitojen kehittymiselle.  

 

 

4.2.1 Ohjeistusta 0-6-vuotiaiden liikuntakasvatukseen 

 

Lapsen annetaan liikkua mahdollisimman paljon ja hänelle tarjotaan monipuolisia tasapai-

no-, tunto- ja liikeaistimuksia monipuolisten näkö- kuulo-, maku- ja hajuaistimusten lisäk-

si. Poistetaan tarpeettomat aistiärsytykset kuten radio ja televisio, jos niitä ei aktiivisesti 

seurata. Musiikkia voidaan kuunnella vain siinä tapauksessa jos sillä on rooli liikunnassa. 

Lasta autetaan suuntaamaan huomio kohti oleellista aistitietoa (esim. mistä otetaan kiinni 

kiivetessä, että ote on riittävän pitävä). Lasta kannustetaan ja rohkaistaan ryömimään, kont-

taamaan, seisomaan, kävelemään, juoksemaan ja hyppimään. Lasta opetetaan heittämään 

palloa, ottamaan pallo kiinni, pallon potkaisemista ja pallon lyömistä. Lasta kannustetaan 

omatoimisuuteen ja rohkaistaan leikkimään ja liikkumaan muiden lasten kanssa. Lasta voi-

daan myös pyytää näyttämään eri kehonosia (pää, silmä, nenä, suu, jne.), osana tavallisia 

hoitotoimenpiteitä. (Stem & Nuori Suomi ry., 2005, 15.) 
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4.3 Liikkumisen toteutus ja suunnittelu 

 

Varhaiskasvattajien tulee järjestää ja suunnitella tavoitteellinen ja monipuolinen liikunta 

(kuukausi- tai viikkosuunnitelma) sekä tuokiosuunnitelma. (Stem & Nuori Suomi ry., 

2005, 18.) 

 

Säännöllisellä ohjatulla liikunnalla on tärkeä merkitys lapsen kokonaisval-

taiselle kehitykselle ja motoriselle oppimiselle. On tärkeää, että kasvattajat 

osaavat hyödyntää rinnakkain erilaisia opetustyylejä ja että jokaisen lapsen 

motorista kehittymistä havainnoidaan säännöllisesti. Motorisen aktiivisuuden 

yhdistäminen toimintaan ja opetukseen lisää lasten oppimisen mahdollisuuk-

sia.  (Stakes 2003:56/2005.) 

 

 

4.4 0-6-vuotiaiden liikuntaympäristö 

 

Lapsille luodaan liikuntaan houkutteleva ympäristö. Poistetaan esteet liikkumiselle ja ope-

tetaan turvallinen liikkuminen eri ympäristöissä. Lapselle tarjotaan vaihteleva leikki- ja 

liikuntaympäristö välineiden kanssa tai ilman välineitä. Sisällä: musiikin tai erilaisten ään-

ten kanssa, eri tiloissa ja erilaisilla rakenteilla ja telineillä jne. Ulkona (vuodenajat huomi-

oiden): pehmeällä hiekalla, nurmella, vedessä, lumella, jäällä, puistoissa jne. Liikuntavä-

lineistöä on oltava riittävästi, joita lapsi voi helposti käyttää myös omaehtoisen toiminnan 

aikana. (Stem & Nuori Suomi ry., 2005, 26–28.) 

 

 

4.5 Yhteistyö varhaiskasvatushenkilöstön ja vanhempien välillä 

 

Varhaiskasvatushenkilöstön on oltava vastavuoroisessa ja aktiivisessa yhteistyössä lasten 

vanhempien kanssa. Vanhemmille tulee antaa tietoa liikunnan merkityksestä lapsen kehi-

tykselle. Vanhempia tulee kannustaa liikkumaan ja leikkimään yhdessä lastensa kanssa. 

Tällöin voidaan varmistaa lapsen liikunnan jatkuminen päivähoitopäivän jälkeenkin. (Stem 

& Nuori Suomi ry, 2005, 32.) 
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4.6 Lasten harrastusmahdollisuudet Ylivieskassa 

 

Pienet lapset ja vanhemmat voivat kokoontua kerran viikossa Mannerheimin 

Lastensuojeluliiton (MLL) Ylivieskan yhdistyksen ylläpitämään Perhekahvilaan. 

Perhekahvila on avoinna keskiviikkoisin klo. 9.00-11.00. Tätä toimintaa ei voida pitää 

lasten harrastuksena, mutta MLL järjestää muutakin toimintaa lapsille ja heidän 

vanhemmilleen. Näitä ovat vuosittain järjestettävät tapahtumat kuten Talvirieha 

Huhmarissa, lasten ilmaiskonsertti kesällä, syksyisin taskulamppusuunnistus, 

leikkipuistoiminta ja kirpputorit. Perhekahvilatoimintaa järjestetään myös Raudaskylällä. 

(MLL Ylivieskan paikallisyhdistys, 2014.) 

 

Alla olevat harrastusmahdollisuus tiedot on koottu Lasten ja nuorten harrasteoppaasta 

2014-2015, jonka on koonnut opinnäytetyönsä produktiksi Maija Iso-Oja Humanistisesta 

Ammattikorkeakoulusta. (Lasten ja nuorten harrasteopas 2014-2015, 2014.) 

 

Sputnik 2022 on päihteetön nuorten toimintakeskus, joka on tarkoitettu 5-6-luokkalaisista 

ylöspäin. Ylivieskan seudun musiikkiopistossa on tarjolla musiikkileikkikoulutoimintaa 0-

6-vuotiaille. Musiikkiopisto on tarkoitettu pääosin 5-16-vuotiaille, valintakokeissa 

valituille lapsille.  

 

Seurakunta järjestää nuorisotila Vitiksessä iltaisin kerhoja 1-7. luokkalaisille sekä 

Pikkupietarissa päiväkerhoja ja perhekerhoja. Sivukylien kyläyhdistykset järjestävät 

satunnaisesti toimintaa kaikenikäisille, kuten matkoja, kerhotoimintaa ja muita tapahtumia. 

Eri urheiluseuroilla ikäraja on pääsääntöisesti 5 vuodesta ylöspäin. 

 

Ylivieskan voimistelu ja liikunta ry:ssä kokoontuu perheliikuntaryhmä, johon voi osallistua 

1-3-vuotiaat vanhemman seurassa. 4-6-vuotiaille tytöille järjestetään voimistelua sekä 

tytöille ja pojille tarkoitettuja telinevoimisteluryhmiä (5 ikävuodesta ylöspäin). Kaikki 

ryhmät kokoontuvat kerran viikossa. Uimahallissa järjestetään lapsille uimakouluja 

kesäaikana. 

 

Ylivieskan Nuorisoseura ry. järjestää kansantanssiryhmiä 4-9-vuotiaille. Ylivieskan 4H-

yhdistys ry järjestää toimintaa lapsille kuudesta ikävuodesta lähtien. Viessojat ry järjestää 

partiotoimintaa 7-vuotiaista ylöspäin. 
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Lasten liikennepuisto on tarkoitettu 4-10-vuotiaille lapsille ja on avoinna kesäaikana, 

jolloin koulut ovat kiinni. Puisto on avoinna muina aikoina varauksesta. Ylivieskatalo 

Akustiikka järjestää maksullisia ja maksuttomia tapahtumia lapsille. Ylivieskan 

elokuvateatteri Akustiikka Kino esittää uutuuselokuvia kaikenikäisille. Ylivieskan 

kansalaisopisto järjestää kursseja lapsille, esimerkiksi Lasten ja nuorten taidekoulua. 
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5 SISÄLEIKKIPUISTOT SUOMESSA 

Sisäleikkipuistoista tai sisähuvipuistoista löytyy hyvin vähän suomenkielistä kirjallisuutta. 

Ulkomaista kirjallisuutta ei ole otettu mukaan tähän opinnäytetyöhön, koska ne eivät suo-

ranaisesti liity tutkittavaan aiheeseen.  Suomessa toimii tällä hetkellä yli 30 sisäleikkipuis-

toa. Näistä puistoista voidaan käyttää myös nimityksiä sisähuvipuisto, teemapuisto, aktivi-

teettipuisto, liikuntapuisto ja niin edelleen. Puistojen harrastusmahdollisuudet laajenevat 

koko ajan, joka selittää myös nimitysten laajan kirjon. Sisäleikkipuistojen tarkemmissa 

esittelyissä (kappaleet 5.3 ja 5.4) on otettu mukaan vain suurimpia ja tunnetuimpia sisä-

leikkipuistoja. Hinnoittelua eri puistoissa ei ole otettu huomioon ja ravitsemispalveluista ei 

ole myöskään erittelyjä. Puistoissa on joko kahvila- tai ravintolapalveluita saatavilla Useat 

puistot tarjoavat lasten syntymäpäiväjuhlien järjestämisen lisäksi mm. kokouspalveluita ja 

yritysten virkistyspäivien järjestämismahdollisuuksia, joita ei myöskään ole tarkemmin 

tässä opinnäytteessä eritelty.  

 

5.1 Historia 

Ainoa web-sivusto, josta löytyy sisähuvipuistojen historiaa, on nimeltään Huvipuisto.net.  

Tämä historia-osio on koottu näitä web-sivuja hyödyntäen. 

Keravalla, 16.2.1991 avattiin Suomen ensimmäinen sisähuvipuisto nimeltään Huvipuisto 

Fanfaari. Huvipuiston omisti Klondyke Oy:n silloinen toimitusjohtaja Janne Kuusisto. 

Omistajia ja osakkaita huvipuistolla oli alun perin yhdeksän, mutta osakeannin jälkeen 

määrä nousi 180:een. Huvipuisto Fanfaari oli Klondyke Oy:n tytäryhtiö. Huvipuistohanke 

tuli maksamaan 150 miljoonaa markkaa, josta laitteiden osuudeksi hinnasta tuli 20 miljoo-

naa markkaa. Huvipuistoalue koostui 15 000 kerrosneliöstä (vastaa kooltaan kolmea jalka-

pallokenttää), johon mahtui kerrallaan 3 000 ihmistä.  

Huvipuisto Fanfaarissa oli kuusi ravintolaa, myymälöitä, kahviloita, pubi, sokkeloita, laby-

rinttejä, breakdance, kaksi vuoristorataa, neljä karusellia, kaksi autorataa ja liukumäkiä, ja 

siellä pystyi myös pelaamaan erilaisia pelejä. Rakennuksen keskelle oli sijoitettu suuri sir-

kuspiha, joka mahdollisti esitysten pitämisen 250 ihmiselle. Huvipuiston laitteet oli jaoteltu 

neljään kategoriaan: isot laitteet (4 kpl), perhelaitteet (3 kpl), lastenlaitteet (3 kpl) ja käyn-

tikohteet (Seikkailutalo ja Kiipeilylinna). Isot laitteet olivat tarkoitettu aikuisille tai lapsille 

aikuisten seurassa. Perhelaitteisiin pienet lapset pystyivät menemään yksin, mutta aikuiset 
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olivat tervetulleita myös. Lastenlaitteet olivat tarkoitettu lapsille ja aikuisille lasten kanssa. 

Käyntikohteet olivat maksullisia, joissa pystyi kiertelemään omaan tahtiin.  

 

Huvipuisto oli avoinna koululaisten hiihtoloman aikana, ja tarkoitus oli pitää huvipuisto 

avoinna koulujen kiinni ollessa. Vapun jälkeen toiminta oli tarkoitus muuttua jokapäiväi-

seksi. Huvipuiston tavoite oli saada 600 000 kävijää vuodessa, jolloin aukiolopäivien kävi-

jämäärän olisi pitänyt olla noin 3 300. Huvipuisto Fanfaari ehti olla auki vain elokuuhun 

1991 saakka, jolloin kävijöitä siinä ajassa oli ollut 200 000. Huvipuiston toiminta olisi ollut 

mahdollista, jos kävijöitä olisi saatu 100 000 enemmän. Kesäkausina avoinna olevat suuret 

puistot kuten Linnanmäki ja Särkänniemi, verottivat kävijämääriä rajusti. Seurauksena oli 

se, että Fanfaari ajautui pahoihin taloudellisiin ongelmiin, koska rahoitusta ei enää järjes-

tynyt kiinteistöjen arvon laskun takia, sekä huvipuiston rakennuskustannukset olivat tulleet 

arvioitua suuremmiksi. Seurauksena oli huvipuiston ajautuminen konkurssiin 21.8.1991. 

Huvipuisto oli avoimena vielä muutaman kuukauden konkurssipesän toimesta.  

 

Konkurssiin menneen Huvipuisto Fanfaarin osti elektroniikkapelejä maahan tuova Funente 

Oy, jonka markkinointipäällikkönä ja toimitusjohtajana myöhemmin toimi Markus Selin. 

Huvipuiston toimintaa varten perustettiin Panzelda Oy. Huvipuisto Fanfaarin entiset omis-

tajat ostivat Klondyke Oy:n kiinteistöt. Omistajiin kuului mm. tunnettu elokuvaohjaaja 

Renny Harlin. Harlin suunnitteli Planet FunFunin näyttävän mainoskampanjan, mutta hän 

ei koskaan ollut Planet FunFunia pyörittävän Panzelda Oy:n omistaja.  

 

Huvipuisto Fanfaarin tiloihin tehtiin remontti, jonka aikana puisto oli kiinni, eli kesän 

1992. Uudistunut puisto Planet FunFun avattiin 26.9.1992. Uusitun puiston suunnittelijana 

toimi Sakke Järvenpää. Puistossa oli neljä eri teemaa: Planet Tropic, Planet Texas, Planet 

Hollywood ja Planet Adventure. Planet Tropicissa oli eksoottisia eläimiä, Planet Texasissa 

oli baareja ja saluunoita, Planet Hollywoodissa oli elokuviin liittyvää toimintaa, kuten Sun-

set Studiot, joissa Harlinin ohjaama Gladiaattorit – ohjelma pääasiassa kuvattiin, sekä Pla-

net Adventure, jossa olivat lähes kaikki puistossa olleet huvipuistolaitteet. Planet FunFunin 

laitteet oli jaoteltu niin ikään neljään kategoriaan: isot laitteet, perhelaitteet, lastenlaitteet ja 

käyntikohteet. Isoja laitteita oli 6 kpl, perhelaitteita 4 kpl, lasten laitteita 6 kpl ja käynti-

kohteita oli 6 kpl. 
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Panzelda Oy ajautui selvitystilaan lokakuussa 1994, ja konkurssiin se asetettiin saman 

vuoden joulukuussa. Planet Funfunin toimintaa jatkettiin konkurssipesän toimesta ja vii-

meisen kerran puisto oli toiminnassa virallisesti 26.2.1995 saakka. Tämän jälkeen puiston 

toimintaa jatkettiin muutamia kertoja ennakkoon varattujen yritystilaisuuksien muodossa 

vielä maaliskuussa. 

 

 

5.2 Pääkaupunkiseudulla toimivia sisäleikkipuistoja 

 

Reippailuhalli Huimala on liikuntapainotteinen, Espoossa sijaitseva leikkipuisto. Leikkivä-

lineistöä ovat mm. jättitrampoliinit ja seikkailulabyrintti. Pelejä ovat mm. ilmakiekko, pöy-

täjalkapallo ja biljardi. Huimalassa voi liittyä Punaiset posket – klubiin, jolla saa klubietuja 

ja tietoa Huimalan tapahtumista. Huimalassa voidaan järjestää juhlatilaisuuksia perheille, 

järjestöille, urheiluseuroille ja yrityksille. (Huimala 2014.) 

 

Helsingin Leikkiluola on sisäleikkipaikka Helsingin Hakaniemessä. Välineitä ovat seikkai-

lupomppulinnat (5 kpl), pallomeri, kiipeilyseinä, viidakkorata, kummitushohtoluola, Soft 

Play- alue (alle 3 v. lapsille) sekä 2 kpl trampoliineja. Synttäreitä voi juhlia kahviossa, 

synttärimökissä tai synttäriluolassa. (Leikkiluola 2014.) 

 

Snadistadi on Helsingin Ruoholahdessa toimiva sisäleikkipuisto, jossa on kolme eri seik-

kailupuistoa eri-ikäisille, liikennepuisto, minielokuvateatteri, tapahtuma-alue, jättihiekka-

laatikko ja omat alueet street-lajeihin sekä palloiluun. Piknik-puistossa voi nauttia kahvi-

lasta ostetuista eväistä viltin päällä. Muita aktiviteetteja on mm. virtuaalinen leikkiympäris-

tö, temppuilualue, trampoliinit, pomppulinnat ja pallomeri. Snadistadissa järjestetään tans-

sin starttikursseja, liikuntaleikkikouluja, pallopelikerhoja, taidekerhoja, sirkuskerhoja, ilta-

päiväkerho ja päivän kestäviä lasten leirejä. Snadistadissa on myös 0-4-vuotiaiden ja lasten 

vanhempien aamupäiväkerho. (Snadistadi 2014.) 

Sisäleikkipuisto Murulandia sijaisee Helsingissä. Murulandialla on tonttuteema. Murulan-

diassa on Valohuone, joka on tarkoitettu rentoutumiseen ja stressin vähentämiseen. Lisäksi 

erikoisuutena on Pimeä tuntoaistien huone, jota voi käyttää varatun ajan. Murulandian 

web-sivuilla sanotaan muun muassa seuraavaa: 
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Koko huoneen kattava alue antaa täysin erilaisen tuntoaistimuksen, kun täy-

dellisessä pimeydessä – ilman sukkia ja paljain käsin – voit tutustua maail-

maan tuntemalla. Erityisen suositeltavaa on käydä pimeähuoneessa henkisen 

stressin, lasten keskittymishäiriön tai levottomuuden aikana. Vanhuksilla vie-

railu parantaa tunneherkkyyttä. Erityis- ja vammaislapsilla se rikastuttaa 

aistikokemuksia ja stimuloi aivoja. Pimeä tuntoaistien huone on erinomainen 

lapsille, joiden uteliaisuus ja tiedonjano etsivät uusia kokemuksia sekä aikui-

sille, jotka ovat kiinnostuneita maailmasta sen kaikissa ilmenemismuodoissa, 

ja jotka rakastavat kokea uusia asioita. (Murulandia, 2014.) 

Lapset voivat vierailla Valohuoneessa vain aikuisen seurassa. Psyykkisesti tai fyysisesti 

sairaat henkilöt voivat vierailla Valohuoneessa vain saattajan kanssa. Taidepajassa lapset ja 

ikuiset voivat veistää eri materiaaleista, maalata, piirtää, leikkiä vedellä, askarrella luon-

nonmateriaaleista ja kehittää mielikuvitusta luomalla omia maailmoja piirtämällä erikoi-

seen hiekkapöytään. Murulandian Laboratoriossa voidaan tutustua biologiaan, kasvitietee-

seen, tähtitieteeseen, anatomiaan, fysiikkaan ja geologiaan. Planetaariossa voit nähdä 

kymmenettuhannet tähdet 3D:nä. Seikkailuradalla voidaan kulkea ”lumotussa metsässä” 

sijaitsevan esteradan läpi. Jouluperinne talossa oppii mm. suomalaisen joulun historiasta. 

(Murulandia 2014.) 

Sisäseikkailupuisto Naurusaari on Vantaalla Flamingo-viihdekeskuksen yhteydessä sijait-

seva sisäseikkailupuisto. Se on tehty yhteistyössä Lappsetin kanssa. Laitteissa voidaan 

roikkua, kiipeillä, pomppia ja tanssia. Naurusaaresta löytyy myös Microsoftin Xbox 300-

pelialueella voi pelata uusimpia pelejä. Pelialueella on myös jättimäinen Kinect for Xbox 

360, jossa peliä hallitaan omalla keholla. (Naurusaari 2014.) 

HopLop on perheen pienimmille suunnattu seikkailupuisto. Leikkipuistojen varustus vaih-

telee kohteittain. Vantaalla ovat isojen ja pienten leikkialueet, pomppulinna, trampoliinit, 

sähköautorata, sporttialue, pehmopallojen ammuskelualue, Wii-pelialue sekä vauvojen 

oma alue. Espoossa on pomppulinna, trampoliinit, pallomeri, polkuautot ja liukumäet. Itä-

Helsingissä on trampoliinit, pitkät liukumäet, seikkailurata Suomen suurimmassa, melkein 

kahdeksan metriä korkeassa seikkailulabyrintissä. (Zagoras-Uotinen, 2012, 116.) 

 

 



21 

 

5.3 Muualla Suomessa toimivia sisäleikkipuistoja 

 

HopLop on sisäleikkipuisto, jota kuvataan ”liikunnallisena seikkailupuistona”. Sillä on 

toimipaikkoja pääkaupunkiseudun lisäksi Ideaparkissa Lempäälässä, Jyväskylässä, Kera-

valla, Kuopiossa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Oulussa, Porissa, Porvoossa, Riihimäellä, 

Rovaniemellä, Tampereella ja Turussa.. Aktiviteetteja ovat seikkailulabyrintit, pallomeret, 

liukumäet, autoradat, rakentelualueet, kiipeilyseinät ja sähköiset pelit. (HopLop 2014.) 

 

Villen Viidakko toimii Hyvinkäällä. Siellä on leikkitelineiden lisäksi erilaisia pelejä ja ns. 

vauvaviidakko. Leikkivälineistöjä ovat mm. pallomeri, karuselli, liaanikeinu, hämähäkin-

seitit ja putkiliukumäet. Pelejä on useita: ilmakiekkopeli, Sega-rallipeli, lukuisat erilaiset 

keinuautot, pöytäfutis -peli, Photo Play-pöytäpeli ja refleksipelit. Villen Viidakossa on 

mahdollisuus järjestää syntymäpäiväjuhlia. (Villen viidakko 2014.) 

 

Seikkailupuisto Peukkula toimii Jyväskylässä. Se on sisäleikkipuisto ja sään salliessa ulko-

leikkipuisto Temppulaakso. Sisäleikkipuisto jakautuu Satupolkuun ja Touhusaliin. Väli-

neinä niissä ovat pöytäjalkapallopelit, perinteinen jääkiekkopeli, autoleikkipiste, ilmakiek-

ko, nukketeatteri, toimintaradalla mm. trampoliini ja pallomeri, Pomppulinna, Ritarilinna 

pomppu, piirustus- ja lukunurkka, Hassut peilit, Kino, Sirkusleikkipiste, Noita Nokkosen 

köksä, Kyläkauppa Pikku Penni, Prinsessa Vivianin teehuone, Merirosvo Arpinaaman 

konttuuri ja Tontun nikkarointinurkkaus. Perheen pienimmille on leikkipisteessä leikkika-

luja, potkumopot, keinumaatit ja sisähiekkalaatikko. Temppulaakso on avoinna keväästä 

syksyyn. Leikkivälineinä Temppulaaksossa ovat leluliiteri, nikkarointipaja, krokorata, kii-

peilytelineet, keinut, hiekkalaatikko, Peukkulan Linna, polkukaruselli, polkuautorata Hurja 

Kurvi, pomppulinna, pomppuliuku, pomppulinna pienemmille sekä kotieläiminä löytyy 

lampaita, kaneja ja kanoja.  Peukkulassa tarjotaan talvikaudella lastenkulttuuritoimintaa. 

Tällaisia ovat improkerho, teatteri- ja sanataideryhmät. (Peukkula 2014.) 

Lappset Funpark – sisäleikkipuisto toimii Rovaniemellä Santasportin tiloissa, jossa on di-

gitaaliset leikkipaikkavälineiden ohella runsaasti myös perinteisiä leikkivälineitä kuten 

liukumäkiä, kiipeilytelineitä, liukutunneleita, tasapainoratoja, trampoliini ja miniareena 

pallopelejä varten. Sisäliikuntapuiston tavoitteena on ollut luoda lapsille moniaistinen op-

pimisympäristö, jossa leikkimielisellä oppimisella on keskeinen rooli. Sisäliikuntapuisto on 

tarkoitettu myös kouluille, jotka voivat käyttää puistoa vaihtoehtona perinteiselle opetuk-
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selle, Funparkissa toimii myös lapsiparkki, joka on tarkoitettu 3-10-vuotiaille lapsille. Täl-

löin vanhempi voi jättää lapsensa puistoon 1,5 tunniksi lisämaksusta puiston työntekijöiden 

valvottavaksi. (Santasport 2014.) 

Maxifun on syyskuussa 2014 avattu lasten sisäleikkipuisto Pietarsaaressa. Siellä on kiipei-

lytelineitä, pallomeri, jalkapallokenttä, liukumäkiä, trampoliinin jossa pehmustettu allas, 

pomppulinna, autorata ja pienten lasten alue. Puistossa on mahdollisuus syntymäpäivien 

juhlimiseen. (Maxifun 2014.) 

 

Namila sisäseikkailukeskus on Salon keskustan tuntumassa ostoskeskuksen osana. Siellä 

on seikkailuratoja ja leikkialueita. Namilassa voi viettää mm. luokkaretkiä, yritystilaisuuk-

sia, virkistyspäiviä tai pikkujouluja. Lasten syntymäpäiviä on mahdollista viettää synttäri-

teltassa. (Namila 2014.) 

 

Mikkelin Visulahdessa on avaruusaiheinen sisäleikkipaikka HyperDino, joka on talviaika-

na suljettu. Siellä on kiipeilyratoja, pomppupaikkoja ja liukumäkiä. Lisäksi on taitopeli-

alue, jossa on mm. pallonheittoa ja sählyä sekä kiipeilyseinä. (Visulahti 2014.) 

 

Angry Birds Activity Park toimii Rovaniemellä (Santapark), Kuusamon Tropiikissa, Sai-

maalla, Saariselällä ja Vuokatissa Holiday Club -kylpylöiden yhteydessä. Vuokatin Activi-

ty Park on maailman suurin Angry Birds puisto. Vuokatin Angry Birds Activity Park on 

osa S-ryhmää.  SuperPark on ainutlaatuinen toimintapuisto aktiivisille perheille, seikkaili-

joille, hassutteljoille, elämyksiä etsiville, hyvinvointia hakeville. (Superpark, Santapark, 

angrybirdsvuokatti 2014.) 

 

Seinäjoella toimivan Duudsonit Activity Parkin web-sivuilla mainitaan mm. että sisäaktivi-

teettipuistossa kaiken liikkumisen voimana olet sinä itse, ei laitteet. Monipuoliset teema-

osastot tarjoavat tekemistä aina pehmopalikkaleikeistä hurjimpiin freestyle-temppuihin.”. 

Activity Parkissa on Sirkus, jossa on liaaneja, trapetseja, ihmisonnenpyörä, vaijeriliuku ja 

voimistelurenkaat. Jekkulassa kiipeillään, lasketaan liukumäistä, kontataan tunneleissa, 

uidaan pallomeressä ja hypitään minitrampoliineilla. Latomeressä liikutaan aktiviteetilta 

toiselle. Reitti voidaan laittaa umpeen toisilta leikkijöiltä pehmopalikoilla, harjoitella kär-

ryajo-simulaattorissa. Lajitestausalueella voi testata pituus- ja korkeushyppyä, pesäpalloa, 

baseballia, frisbeegolfia, sählyä, rakettikeihästä, pallotykkiä ym. Räntsi on tarkoitettu pie-
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nemmille lapsille. Allas on täytetty vaahtomuovikuutioilla (foam pit). Lisäksi on vielä 

isompia palikoita ja trampoliineja. Kumpooli 3000 on polkuautorata, jossa voi kilpailla 

ajotaidoilla. Freestyle Alue on vauhdikkaiden lajien harrastus- ja kokeilualue. Siellä on 

alueet mm. skeittaajille ja scoottaajille. (Duudsonit Activity Park 2014.) 

 

Touhutalo on sisäseikkailupuisto Kokkolassa ja Seinäjoella. Siellä on kiipeily- ja seikkailu-

labyrinttejä, liukumäkiä, tunneleita, esteratoja, 15-metrinen superliukumäki, pallomeriä ja 

pomppulinnoja, potkuautoja, kiipeilyseinä, jättilegoalue, taito- ja motoriikkapelejä sekä 

ison leikkialueen lisäksi omat alueet alle viisivuotiaille lapsille. (Touhutalo 2014.) 

 

Kouvolan Tykkimäen yhteydessä on leikki-ikäisten suosiossa oleva sisäleikkipuisto Muk-

kelis Makkelis -touhupaviljonki, jossa voi järjestää myös syntymäpäiväjuhlia. Siellä on 

pomppulinnoja, kiipeilyrata, pallomeriä, liukumäkiä, trampoliineja, pelejä ja erillinen leik-

kialue pikkuisille. Sisäleikkipuisto on avoinna vain Tykkimäen huvipuiston aukioloaikana, 

eli kesäkautena. (Tykkimäki 2014.) 

Swingeling – sisäleikkipuisto sijaitsee Mustasaaressa. Puiston teema on viidakko. Puistosta 

löytyy kiipeilytelineitä, pomppulinna, pallomeri ym. Puistossa voidaan järjestää mm. syn-

tymäpäiväjuhlia. (Swingeling 2014.) 

SuperPark on monipuolinen sisäaktiviteettipuisto, jota voi osittain pitää myös sisäleikki-

puistona. Oulun Superparkissa on mm. Duudsonit labyrintti ja vaijeri-liuku, Hevisaurus 

ralli ja vaijeri-liuku. Game Arenassa voidaan harjoitella pesislyöntejä ja heittoja. Futis 

nurkkauksen seinässä on useita pelejä, joilla voi mm. mitata potkun nopeus ja tarkkuus. 

Muita pelaamismahdollisuuksia ovat mm. golf ja frisbeegolf. Oulun Superparkissa voidaan 

kokeilla Suomen ensimmäistä Skywalk – kiipeilyverkkoa. Puistosta löytyy myös kolme 

eritasoista tuubimäkeä. Freestyle Hallissa voidaan kokeilla mm. parkouria, skeittausta ja 

scoottaamista. Perheen pienimmät voivat tasapainoilla, laskea liukumäkeä ja rakentaa 

pehmokuutioita. (Superparkoulu 2014.) 

 

Funpark sijaitsee Lempäälässä ja on Pohjoismaiden suurin sisähuvipuisto, joka tarjoaa 

hauskaa tekemistä kaikenikäisille. Huvipuistolaitteina on erilaisia simulaattoreita, kuten 6D 

Adrenaline!, XD Ride, Kapseli ja G-Force. Muita laitteita on mm. Kauhukellari, Kuula , 

Swingi (golfin harjoitteluun), Donitsi, Herra Lohikäärme, Spinni, Tähtitorni, Himalaya, 
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Mahdoton tehtävä?, Junarata, Merirosvolaiva, Colosseum, Flippi, TimeFreak, Muuri ja 

Kärrypolku. Funparkissa voi pelata myös Dark Combat lasersotaa, jossa on 7 vuoden ikä-

raja. Funparkissa on erikseen HopLop. HopLopissa on useita laitteita ja leikkimahdolli-

suuksia kuten Superseikkailu, Hyppylä, Pärinäbiilit, Mini-Gp ja Piraattitaistelu. Pelittä-

mössä on haasteita älyn, nopeuden ja notkeuden mittaamisessa. Pelaamisen kuntotesti on 

TimeFreak, jossa kisataan pimeässä huoneessa led-valoja vastaan. Muurissa led-valoja 

koetetaan päihittää kiipeilemällä kiipeilyseinällä. Funparkin pelipoleteilla voidaan pelata 

useita pelihallipelejä. (Funpark 2014.) 

 

 

5.4 Yleiset säännöt 

 

Tarkastelussa olivat Villen Viidakko, Swingeling, Naurusaari, Namila, Hoplop, Snadistadi, 

Maxifun, Touhutalo, Leikkiluola, Lappset Funpark ja Huimala. 

Kaikkien puistojen säännöissä kielletään avojaloin tai kengät jalassa leikkiminen. Leikki-

jöiden kehotetaan käyttämään sukkia, sisätossuja tai liukuestesukkia. Tätä perustellaan 

siisteys- ja turvallisuussyillä. Touhutalossa on sukkia jopa myytävänä. Swingeling on ainoa 

sisäleikkipuisto, jossa huppupaidat ja huivit on kielletty kuristumisvaaran vuoksi. Ketjut, 

kaulakorut sekä terävät esineet pyydetään jättämään vaatesäilytykseen Huimalassa, Lapp-

set Funparkissa, Maxifunissa, Namilassa ja Swingelingissä.  

 

Käsien pesemistä ennen leikin aloittamista suositellaan Villen Viidakossa, Swingelingissa, 

Naurusaaressa ja Hoplopissa. Omien eväiden tuonti sisäleikkipuistoihin vauvanruokia lu-

kuun ottamatta on kielletty. Huimalassa omien eväiden tuonti on sallittua erikoisluvalla 

esim. koululaisryhmille. Hoplopissa omat vesipullot ovat sallittuja. Purukumin syöminen 

kielletään erikseen Lappset Funparkissa, Swingelingissä ja Maxifunissa. 

 

Töniminen, kiusaaminen, kiroilu tai toisten lasten turvallisuuden vaarantaminen on tietysti 

kielletty kaikissa sisäleikkipuistoissa, mutta säännöissä se mainitaan erikseen Villen Viida-

kossa, Lappset Funparkissa, Maxifunissa, Hoplopissa, Leikkiluolassa ja Naurusaaressa. 

Ylimääriset kiipeilyt ja roikkuminen turvaverkoissa ja kaiteiden päällä kielletään yleisesti 

sisäleikkipuistojen säännöissä. Samoin lastenvaunut pyydetään jättämään säilytykseen. 
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5.4 Lasten valvonta 

 

Kaikissa sisäleikkipuistoissa vanhempien tai 18 vuotta täyttäneen täytyy olla valvomassa 

lapsia ja säännöt korostavat, että lapset ovat leikkimässä vanhemman vastuulla. Naurusaari 

tulkitsee valvottavan lapsen alle kouluikäiseksi. Muissa sisäleikkipuistoissa ei ole määritel-

ty valvottavan lapsen ikää.  HopLopeissa on jonkun verran ollut ongelmana, että vanhem-

mat jättävät lapsiaan valvomatta sisäleikkipuistoon (Puisto, 22.3.2012). 

 

Helsingin Leikkiluolassa kerrotaan lisäksi toimenpiteistä, jos lapsi jätetään ilman valvojaa: 

Leikkiluola ei toimi lapsiparkin tavoin ja mikäli huomaamme, että lapsella ei ole valvojaa 

Leikkiluolassa, ilmoitamme siitä turvallisuudesta vastaavalle viranomaistaholle. (Leikki-

luola, 2014). Ilmeisesti Lappset Funparkissa on mahdollista jättää lapsi ilman huoltajaa, 

koska sen säännöissä sanotaan: Ilmoitathan valvojalle lapsen jäädessä leikkimään ilman 

huoltajaa. Kerrothan samalla jos lapsi sairastaa esim. diabetesta, epilepsiaa yms. (Funpark, 

2014).  

 

Maxifun aloittaa 1.12.2014 alkaen lapsiparkki toiminnan. Se on tarkoitettu 4-9-vuotiaille 

lapsille. Lapsiparkki tulee olemaan auki kolmena päivänä viikossa, maanantaisin, keski-

viikkoisin ja perjantaisin.. Lapsiparkki tarkoittaa että lapset voivat jäädä puistoon ilman 

vanhempia, jolloin puiston omat valvojat valvovat lapsia. Lapsiparkissa järjestetään ohjel-

maa, joita ovat mm. askartelut, satutuokiot ym. (Maxifun, Facebook, 2014.) 

 

 

5.5 Tulevaisuus 

 

Parkanoon on valmistumassa Miina ja Manu – sisäleikkipuisto, jonka suunniteltu avautu-

misaika on loppukevät 2015 (Kehitys-Parkki Oy, 2014). Touhutalon kolmas sisäleikkipuis-

to avataan marraskuussa 2014 Hämeenlinnaan. Touhutaloja on entuudestaan Seinäjoella ja 

Kokkolassa (Touhutalo 2014). 

 

Tammikuussa 2015 avataan Vantaalle uusi SuperPark – sisäaktiviteettipuisto. Investointi 

maksaa lähes 5 miljoonaa euroa ja puisto tulee työllistämään arviolta 25–30 henkilöä. 

Kuopioon avataan toukokuussa 2015 pienemmän konseptin SuperPark Corner, joka toimii 
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franchising-periaatteella. ”SuperPark laajenee myös pääkaupunkiseudulle”, toteaa hallituk-

sen puheenjohtaja Juha Tanskanen (SuperPark Vantaa 2014). 

 

HopLop rakentaa tulevaisuudessa sisäleikkipuistot Seinäjoelle ja Vaasaan. Tarkempia 

ajankohtia ei ole saatavilla. Paikkakunnat ovat esiteltyinä HopLopin web-sivuilla. HopLop 

laajentaa Oulussa, koska Kaakkurissa sijaitseva sisäleikkipuisto tarvitsee lisää tilaa. Oulun 

HopLopissa ei ole tällä hetkellä esimerkiksi sähköautorataa, jollainen Vantaan HopLopissa 

jo on. Vielä ei ole varmistunut tuleeko laajennus Kaakkuriin, vai tehdäänkö uudet tilat jon-

nekin muualle. HopLopin yrityssaneeraus ei ole koskettanut Oulun HopLopin toimintaa. 

Yritys nostaa päätään lamasta ja myös Rovaniemelle on suunnitteilla sisäleikkipuisto. Ou-

lun HopLop on Suomen suurin maksullinen lapsiperheiden käyntikohde. HopLop on alka-

nut markkinoida tuotteitaan myös muille yrityksille (Tarvainen, Oulu-lehti, 2014). 

 

 

5.6 Ongelmat 

 

Vuonna 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) tarkasti 33 sisäleikkipuistoa, 

joista vain viisi selvisi huomautuksetta. Viranomaisten suorittamassa tarkastuksessa löytyi 

monenlaisia puutteita. Suurin osa puutteista liittyi leikkivälineiden rakenteisiin. Välineissä 

oli kuluneisuutta, turvaverkoissa reikiä, turva-alustat ja pehmusteet eivät pysyneet paikoil-

laan. Laitteiden sijoittelussa oli myös huomautettavaa, koska ne oli usein sijoitettu liian 

ahtaasti, mikä lisäsi lasten törmäysriskiä. Havaitut puutteet voivat aiheuttaa vaaratilanteita 

ja loukkaantumisia. Puutteiden määrää pidettiin ”melko suurena”. Sisäleikkipaikoilla kuu-

luu olla turvallisuusasiakirja, jonka täytyisi sisältää muun muassa ”käytännönläheinen ris-

kiarviointi leikkipaikan vaaroista ja niihin varautumisesta”. Muita huomautuksen aiheita 

olivat rakenteelliset ongelmat (63 kpl) sekä leikkivälineiden sijoittelu (15 kpl). (Väntönen, 

Helsingin Sanomat, 30.8.2013.) 

 

HopLop joutui vaikeuksiin vuonna 2009 sikainfluenssaepidemian vuoksi. Sikainfluenssa-

epidemia lietsoi hysteriaa, joka johti asiakaskatoon HopLopeissa. Yritys hakeutui yritys-

saneeraukseen. Yhtymä selvisi ongelmistaan, vaikka nettovelkaantumisaste vuoden 2009 

tilinpäätöstietojen mukaan oli 225 %, eli välttävä. (Kauppalehti, 27.1.2011.) 

 

 



27 

 

6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TULOKSET 

 

 

6.1 Toteutus 

 

Tutkimuksessa oli kaksi eri osaa. Ensimmäisenä tehtiin survey-tutkimus (LIITE 1), johon 

vastasi pääasiassa Ylivieskassa ja lähikunnissa asuvat asukkaat. Kyselytutkimuksessa ky-

syttiin vanhempien mielipidettä lasten sisäleikkipuiston tarpeellisuudesta Ylivieskassa. 

Facebookissa kysely toteutettiin kolmessa eri paikassa: henkilökohtaisella profiilitilillä, 

Ylivieskan Ostetaan/Myydään/Lajoitetaan/Vaihdetaan – kirppissivustolla, sekä Ylivieskan 

foorumilla. Kyselyyn oli mahdollisuus vastata 5.8–6.9.2014 välisenä aikana. Lisäksi käy-

tiin tekemässä kyselyjä kolmena päivänä Lasten liikennepuistossa, jossa käytettiin samaa 

kyselylomaketta. Tutkimustulokset on laskettu, analysoitu ja liitetty yhteisiksi tilastoiksi ja 

tutkimustuloksiksi. Tutkimukseen vastasi 109 henkilöä. Osa vastaajista ohitti muutamat 

kysymykset, joka selittää vastausmäärien vaihtelut.  

 

Toinen näkökulma aiheeseen saatiin haastattelemalla vastikään toimintansa aloittaneen 

Maxifun -sisäleikkipuiston toimitusjohtajaa Joakim Nybergiä (LIITE 2.) Toinen haastatel-

luista oli Ylivieskan Teknologiakylän (YTEK) yritysasiamies, Ari Mickos. jota haastatte-

lemalla saatiin kaupungin edustajan näkökulma lasten sisäleikkipuiston tarpeellisuudesta 

Ylivieskassa (LIITE 3.) 

 

 

6.2. Survey -tutkimus 

 

Kysymykseen 1 vastasi yhteensä 107 henkilöä. Sukupuolet ja prosentuaaliset osuudet vas-

taajista näkyy alla olevassa taulukossa 6. Suurin vastaajaryhmä olivat naiset, 85 % vastan-

neista. 
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TAULUKKO 6. Vastaajien sukupuoli 

 

Vastaajien sukupuoli 

mies nainen yhteensä 

16 91 107 

15,0 % 85,0 % 100,0 % 

 

 

Kysymys 2. Vastaajan ikä (TAULUKKO 7). Taulukosta nähdään vastaajien prosentuaali-

set osuudet eri ikäryhmissä. Vastaajan tarkkaa ikää ei kysytty, vaan ne luokiteltiin taulukon 

5 mukaisiin luokkiin. Tähän kysymykseen tuli 105 vastausta. Kuviosta 4. nähdään tar-

kemmin vastaajien ikäjakauma. Suurin ikäryhmä oli 30–34-vuotiaat. 

 

 

TAULUKKO 7. Vastaajien ikäjakauma 

 

Vastaajien ikäjakauma 

– 24 14 13,3 % 

25–29 27 25,7 % 

30–34 36 34,3 % 

35–39 14 13,3 % 

40–49 10 9,5 % 

50 --  4 3,8 % 

Yhteensä 105     100,0 % 

 

 

 

 

 

KUVIO 4. Vastaajien iät 
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Kysymyksessä 3 kysyttiin vastaajien asuinpaikkakuntaa (TAULUKKO 8).. Vastaajia oli 

yhteensä 108 kappaletta. Suurin osa vastaajista (77 kpl) oli ylivieskalaisia. Seuraavaksi 

eniten vastaajia oli Nivalasta ja Oulaisista. Vastaajia oli eniten kuudelta paikkakunnalta, 

joita olivat: Ylivieska, Nivala, Oulainen, Alavieska, Kalajoki ja Sievi. Loput vastaajista 

olivat muista lähikunnista tai muualta Suomesta. 

 

 

TAULUKKO 8. Vastaajan asuinpaikkakunta 

 

Asuinpaikkakunta Lukumäärä %-osuus 

Ylivieska 77 71,3 % 

Nivala 8 7,4 % 

Oulainen 5 4,6 % 

Alavieska 3 2,8 % 

Kalajoki 3 2,8 % 

Sievi 2 1,9 % 

Pyhäjoki 1 0,9 % 

Haapavesi 1 0,9 % 

Haapajärvi 1 0,9 % 

Merijärvi 1 0,9 % 

Pyhäntä 1 0,9 % 

Kempele 1 0,9 % 

Kemi 1 0,9 % 

Jyväskylä 1 0,9 % 

Sotkamo 1 0,9 % 

ulkomaat 1 0,9 % 

yhteensä 108 100,0 % 
 

 

 

Kysymyksessä 4 kysyttiin lasten ikiä ja perheiden kokoja.  Lasten iät käyvät ilmi kuviosta 

5. Kysymyslomakkeessa kysyttiin lasten tarkat iät. Tunnusluvut laskettiin luokittelematto-

masta aineistosta. Keskiarvo on 5,3 vuotta kun yli 14-vuotiaat lapset lasketaan mukaan. 

Keskiarvo on 0-14-vuotiaissa 4,5 vuotta. Keskihajonta on 3,2 vuotta 0-14-vuotiaat, moodi 

2 vuotta 0-14-vuotiaat, mediaani 4 vuotta 0-14-vuotiaat. Perheiden koot ovat laskettu tau-

lukossa 10. Osa vastaajista oli perheettömiä tai isovanhempia. Heidät on huomioitu taulu-

koita laskettaessa. 

 

 



30 

 

 

KUVIO 5. Lasten iät 

 

 

Kuviossa 6 perheiden koon keskiarvo 2,1 lasta, keskihajonta 1,1 lasta, moodi 2 lasta, medi-

aani 2 lasta. Taulukossa 9 esitellään tarkemmin eli % -osuudet perheiden koosta.  

 

 

 

KUVIO 6. Perheiden koko 
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TAULUKKO 9. Perheiden koko (% -osuudet) 

 

Lasten luku-
määrä 

1 2 3 4 5 6 yhteensä 

Perheiden 
määrä 

25 42 15 5 1 3 91 

%-osuus 27,5 
% 

46,2 
% 

16,5 
% 

5,5 
% 

1,1 
% 

3,3 
% 

100,0 % 

 

 

 

 

Kysymyksessä 5 kysyttiin, ovatko perheet vierailleet lasten sisäleikkipuistossa tai eivätkö 

ole (TAULUKKO 10). Vastauksia saatiin yhteensä 106 kappaletta, joista kyllä – vastauk-

sia oli 74 kappaletta ja ei – vastauksia oli 32 kappaletta. 

 

 

TAULUKKO 10. Perheiden vierailut sisäleikkipuistoissa 

 

Vieraillut         Kpl    % -osuus 

Kyllä           74       69,8 % 

Ei           32       30,2 % 

Yhteensä         106     100,0 % 

 

 

 

Kysymyksessä 6 haastateltavat vastasivat missä lasten sisäleikkipuistoissa he ovat käyneet. 

Ylivoimaisesti eniten käyntejä oli HopLopissa. Lähes puolet vastaajista oli käynyt siellä 

(49,2 %). Useat vastanneista olivat käyneet useammassakin puistossa. Kolme puistoa erot-

tui käyntimäärissä muista. Nämä kolme olivat edellä mainittu HopLop sekä Touhutalo ja 

Angry Birds Activity Park. Nämä kolme puistoa sijaitsevat lähimpinä Ylivieskaa. Näiden 

lisäksi käyntejä oli Peukkulassa (5 kpl) ja SuperParkissa (3 kpl). Kaksi vastaajista oli käy-

nyt sisäleikkipuistossa ulkomailla. 
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TAULUKKO 11. Sisäleikkipuistot jossa perheet ovat vierailleet 

 

Leikkipuisto lkm %-osuus 

HopLop 64 49,2 % 

Touhutalo 31 23,8 % 

Angry Birds Activity 
Park 

25 19,2 % 

Peukkula 5 3,8 % 

SuperPark 3 2,3 % 

Ulkomailla 2 1,5 % 

yhteensä 130 100,0 % 

 

 

 

Kysymyksessä 7 tiedusteltiin syitä siihen miksi vastaajat eivät ole käyneet sisäleikkipuis-

toissa. Tähän kysymykseen tuli vastauksia 27 kappaletta. Syitä olivat mm. pitkä matka 

lähimpiin sisäleikkipuistoihin.  

 

Aikomus on ollut monta kertaa, mutta oulussakin oleva hoplop on hitusen lii-

an kaukana.  

 

Matka voitiin kokea liian pitkäksi juuri lasten pienuuden takia. 

 

No ei ole tietoa missä niitä olisi ja 2-vuotiaan kanssa ei kyllä 20 minuuttia 

pidempiä automatkoja viitti tehdä.  

 

 Ei ole lähellä mitään ja lapsi on vielä niin nuori.  

 

Muita syitä olivat lippujen hinnat ja se, että virukset leviävät helposti. 

 

Kalliita ja virukset leviää helposti !  

 

Osalla vastaajista omat lapset ovat jo liian isoja, ja osalla vastaajista ei ollut vielä lapsia. 

 

 

Kysymyksessä 8 kysyttiin mielipidettä siitä, olisiko Ylivieskassa tarvetta lasten sisäleikki-

puistolle. Vastaajia oli 107 kappaletta. Vastaajista 84 (78,5 %) oli sitä mieltä että tarvetta 

sisäleikkipuistolle olisi.  
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TAULUKKO 12. Sisäleikkipuiston tarve Ylivieskassa 

 

Onko sisäleikkipuistolle tarvetta 

Ylivieskassa? 

kyllä ei eos yht 

84 14 9 107 

78,5 % 13,1 % 8,4 % 100,0 % 

 

 

Kysymyksessä 9 pyydettiin perustelemaan lyhyesti kysymyksen 8 vastaus. Samantapaisia 

vastauksia oli useita. Opinnäytteeseen poimittiin esimerkit kaikista vastauksista. 

 

Perusteluja Kyllä – vastaukseen: 

 

 Lapsille ei talvisin hirveenä tekemistä  

 

ei tarvis lähtä ouluun tai kokkolaan sen takia  

 

Kokoontumispaikka lapsiperheille, perheen yhteistä tekemistä, virikettä sa-

depäiviin ja talviaikaan  

 

Paljon lapsiperheitä, loma-ajoille erikoispuuhaa, kaikilla ei autoa tai-

aikaa/rahaa lähteä kauemmas.  

 

 Ei tarttis lähtee kauemmas. Kestävä kehitys :)  

 

Kempeleeseen on meiltä paljon pitempi matka kuin Ykaan. Käytäisiin use-

ammin jos olisi lähempänä.  

 

Ulkopuistot nuorison turmelemia. Sisäleikkipuisto käytössä ympäri vuoden  

 

Mukavaa tekemistä sadepäiville, vaihtelua arjen rutiineihin, vastaavanlaista 

ei tietääkseni ole alle 100km säteellä.  

 

Pohjois-suomen alueella ei ole lapsiperheille hirveästi tällaista tarjolla, jo 

matkan pituus lähimpään paikkaan voi olla monelle este lähteä. Uskon, että 

tämän alueen ihmiset käyttäisivät palvelua. Ylivieskaan suuntautuu muuten-

kin tämän alueen ostos reissut.  

 

 Lähemmäs pitäisi saada. Tukee lasten liikkumista ja äitien sosiaalisuutta :)  
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Useamman kerran on tullut viime aikoina voivoteltua huonolla sääl-

lä/talvella, ettei hoploppi ole lähempänä :)  

 

Lähin sisäleikkipuisto taitaa olla kokkolassa, jonne myös pitkähkö matka 

matkustaa varsinkin lapsen/lasten kanssa yksin. Olisi kiva sateisena päivänä 

napata vaikka ihan ex-tempore lapsiperhekaverit mukaan ja viettää päivä si-

säpuistossa joka on senverran lyhyen matkan päässä että kotiinkin pääsee 

pian jos tarve vaatii :)  

 

Pienemmille lapsille ei ole tällähetkellä muuta vaihtoehtoa vaihteluksi kuin 

uimahalli. Sekin alkaa pitemmän päälle maistua puulta :)  

 

Ylivieska on kasvava ja kehittyvä kaupunki, joka tarvitsee uudistamista myös 

lasten tarpeisiin. Kauppoja ym löytyy jo, joten nyt vaan lapsillekin jotain. 

Ylivieska hyvä ns. Keskuskaupunki, jonne tullaan monesta suunnasta.  

 

Lapsille lisää liikuntamahdollisuuksia ympäri vuoden ja säästä riippumatta, 

ryhmille (esim. päiväkodit, kerhot) hyvä vierailupaikka, jossa lapsia helpom-

pi kaitsea kun kyseessä sisätila  

 

Talvisin varsinkin kun on liian kylmä olla ulkona, meillä lapset hyppii seinil-

le, kun ei sisällä saa energiaa purettua. Ehdottomasti veisin lapseni useam-

min leikkipuistoihin, jos ne ei olisi liian kaukana.  

 

Lapset ovat aktiivisia ja heidän kanssaan pitää/saa touhuta joka päivä, oli 

keli mikä hyvänsä. Kun ulkona kelit eivät salli lähteä liikkumaan olisi kiva et-

tä olisi joku paikka missä saisivat purkaa energiaansa turvallisesti leikkien. 

Ja paikan pitää olla lähellä, ei sinne muuten tule lähdettyä (siksi ei siis olla 

käyty Suomessa missään noista paikoista).  

 

 

Perusteluja Ei – vastaukseen: 

 

Sisäleikkipuistolle ei ole tarpeeksi kysyntää (mielestäni) eikä ihmiset välttä-

mättä kävisi siellä tarpeeksi.  

 

En ikinä veisi lapsia sisäpuistoon koska niis jyllää virukset kun niitä ei ehditä 

pitää puhtaana.  

Leikkipuistoja ulos, nykyisissäkin paljon parantamisen varaa, liikunta- ja 

temmellyspaikkoja saa olla enemmän mutta ulkona, eikä haittaa jos niissä 

pääsisi käymään talvellakin.  

 

Yhden kerran käyty, vaikka mahdollisuuksia olisi ollut useampiakin. Turhan 

arvokasta hupia. talvisaikaan pyörii harrastukset, joissa saa energiaa pur-

kaa, kesällä ei kävisi mielessäkään lähteä maksusta sisälle leikkimään.  
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Liika on aina liikaa kun kyseisiä leikkipaikkoja jo löytyy lähitienoolta  

  

Liian pieni paikkakunta. Omista/lähipaikkakuntien asukkaista ei varmaan-

kaan riittäisi asiakkaita kattamaan kustannuksia.  

 

Mielestäni sisäleikkipuistoon voi mennä vaikka Ouluun, mennäänhän huvi-

puistoon kauemmaksikin  

 

Sisäänpääsy maksaa niin paljon että helpommalla vanhemmat pääsee kun 

lapset ei sinne koko ajan kitisemässä!!! Seuraavassa kysymyksessä ei tar-

peeksi vaihtoehtoja: kerran vuodessa tai harvemmin!!!  

 

 

Perusteluja En osaa sanoa – vastaukseen: 

 

En osaa vielä itse sanoa, kun omia lapsia ei ole. Tietenkin voisi olla hauska 

ajatus jos veljen lapset tulevat käymään ja eritoten talvella.  

 

 

 

Kysymyksessä numero 10 pyydettiin arvioimaan kuinka usein vastaajat kävisivät sisäleik-

kipuistossa, jos Ylivieskassa olisi sellainen. Suurin osa vastaajista arveli käyvänsä puistos-

sa 1-2 kertaa kuukaudessa (50,5 %). Vastauksia tähän kysymykseen saatiin kokonaisuu-

dessaan 99 kappaletta.   

 

 

TAULUKKO 13. Arvioidut käyntikerrat puistossa, jos Ylivieskassa olisi sellainen 

Kuinka usein kävisitte sisäleikkipuis-

tossa? 

Käyntikerrat %-osuus 

Kerran viikossa 3 3,0 % 

1 - 2 kertaa kuukaudes-

sa 

50 50,5 % 

Muutaman kerran vuo-

dessa 

46 46,5 % 

Yhteensä 99 100,0 % 
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6.4 Haastattelu: Maxifun, toimitusjohtaja Joakim Nyberg 

 

 

Opinnäytteeseen haluttiin ottaa mukaan syyskuussa 2014 Pietarsaaressa avatun sisäleikki-

puiston toimitusjohtajan Joakim Nybergin kommentteja lasten sisäleikkipuiston perustami-

sesta. Haastattelu toteutettiin sähköpostitse. Kysymykset ovat luettavissa liitteestä 2. 

 

Kysyttäessä mitkä seikat vaikuttivat yrityksen perustamiseen, Nyberg vastasi hänellä ol-

leen tietoa tällaisen toiminnan kysynnälle ja että toiminta olisi myös kannattavaa. 

 

Hyvät tilat jotka sopivat tälle toiminnalle ja täyttävät ne kriteerit mitä meillä 

oli. Tilat itsessään oli oltavat hyvät ja tarpeeksi isot. Sijainti todella tärkeä 

myös. 

 

  Hyvän tavarantoimittajan löytäminen 

Joakim Nybergiltä kysyttiin kotikaupungin suhtautumisesta hankkeeseen ja erilaisten 

tukien saamisesta (EU), Nyberg vastasi kaupungin suhtautuneen hankkeeseen 

positiivisesti, he olivat saaneet paljon positiivista palautetta. Taloudellista tukea he eivät 

hankkeelleen saaneet, omarahoitteinen. 

Maxifun – sisäleikkipuistolla on oma konsepti. Nybergiltä kysyttiin, että miten se poikkeaa 

muista lasten sisäleikkipuistoista.  

Sisältö on meidän oma valitsema. Saatiin kaikki laitteet mitä itse haluttiin. 

Haluttiin laajentaa kohderyhmää siten että olisi tarpeeksi paljon tekemistä 

alle 3-vuotiaille mutta myös tekemistä yli 10-vuotiaille. Monet 

sisäleikkipuistot sopivat parhaiten 3-8-vuotiaille ja tätä haluttiin laajentaa. 

Tietysti oman konseptin luomisessa ja rakentamisessa menee paljon 

enemmän aikaa mutta oli meille myös taloudellisesti parempi vaihtoehto. 

Vähemmän välikäsiä välissä. Voi verrata talon rakentamiseen, voi ostaa 

”avaimet käteen” periaatteella tai rakentaa itse.  

 

Oman konseptin luomisessa oli myös ajatus siitä että sitä voi myös laajentaa 

ja mahdollisesti rakentaa lisää sisäleikkipaikkoja muihin paikkakuntiin. 

 

 

Kysyttäessä yrityksen perustamisen yhteydessä mahdollisesti ilmenneisiin ongelmista, 

kuten (EU-direktiivit, kalusteiden hankinnat ym.), niin Joakim Nybergin mielestä hyvällä 

suunnittelulla vältytään monista ongelmista. Hänen mielestään suoranaisia ongelmia ei 
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ilmennyt. Uusia asioita tuli matkan varrella esille, mutta Nybergin mielestä niitä ei voida 

sanoa ongelmaksi. 

Uuden yrityksen perustamisen myötä haluttiin tietää, että olisiko näin jälkeenpäin sellaisia 

asioita, jotka olisi voinut tehdä toisin.  

Jos rakennetaan uusia sisäleikkipuistoja niin ajallisesti siihen ei menisi yhtä 

kauan enää. Mutta kun ensimmäistä puistoa rakennettiin niin en voisi sanoa 

että oltais voitu tehdä asioita toisin. Mutta nyt kun on kaikki tieto mitä se 

vaatii ja kontaktit on jne niin nyt tietysti olisi paljon helpompi.  

 

Uuden yrityksen tunnetuksi tekeminen on ensiarvoisen tärkeää, niin toimitusjohtajalta 

kysyttiin, että minkälaisia markkinointikanavia yritys on käyttänyt yrityksen tunnetuksi 

tekemisessä. He ovat käyttäneet paikallisia sanomalehtiä, Österbottens tidningiä, 

Pietarsaaren Sanomia, Keski-Pohjanmaa, Pohjalainen sekä Yle Keski-Pohjanmaa (tv ja 

radio), Activity sekä sosiaaliset mediat kuten Facebook. 

Lopuksi kysyttiin toimitusjohtajan terveiset lasten sisäleikkipuiston perustamisesta 

suunnitteleville. 

Ota yhteyttä meihin, pääset helpommalla! 

Ensimmäinen asia mitä pitää miettiä on että onko kysyntää. Mikä on lähin 

kilpailija ja miten se vaikuttaa, onko omalla paikkakunnalla riittävästi tulevia 

asiakkaita. Pitää olla hyvät tilat. Hyvää suunnittelu on a ja o. Käytä 

luotettava tavarantoimittaja. Kallein ei ole aina paras, mutta älä ota halvin 

tuosta vaan. Jos rakennat oman sisäleikkipuiston niin tavarantoimittajan 

valintaan kannattaa varata paljon aikaa. 

 

 

6.5 Haastattelu: YTEK, yritysasiamies Ari Mickos  

 

Haastattelun tavoitteena oli saada kaupungin puolelta asiantuntijan mielipide sisäleikki-

puiston tarpeellisuudesta Ylivieskassa. Haastattelu tehtiin 29.10.2014 YTEK:n tiloissa Yli-

vieskassa. Kysymykset ovat luettavissa liitteestä 3. 

 

Mickosin mielestä Ylivieska on kehittynyt voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden 

aikana ja kehitys jatkuu edelleen. Ennusteiden mukaan Ylivieskan väkiluku nousee yli 
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15 000:een ensi vuoden alkupuoliskolla. Voimakkaaseen kasvuun ovat vaikuttaneet hyvät 

palvelut. Nuoria perheitä muuttaa Ylivieskaan näiden seikkojen vuoksi vaikka ihmiset kä-

visivät naapuripaikkakunnissa töissä. Toinen muuttajaryhmä ovat vanhukset. Heidänkin 

muuttonsa syynä on korkea palveluiden laatu Ylivieskassa. Lapsiperheille suunnattuja pal-

veluita on tarpeeksi Ylivieskan kokoisessa kaupungissa. 

 

Sisäleikkipuistolle olisi Ylivieskassa kysyntää. Mickos kertoo, että pari sisäleikkipuiston 

perustamisesta kiinnostunutta on tehnyt tiedusteluita. Toinen tiedusteluja tehneistä oli ollut 

franchising-ketjuun kuuluva ja toinen yksityinen henkilö. Kaupungilla ei ole tarjota kiin-

teistöjä sisäleikkipuiston perustamiseen. Paras liikepaikka sisäleikkipuistolle olisi Savari. 

Kiinteistöjen vuokrat ovat siellä kuitenkin suhteellisen kalliit. Alkuinvestoinnit ovat täten 

suuret sisäleikkipuiston perustamista ajatellen. Vuokran lisäksi tulisivat kiinteistön remon-

toimiskustannukset, kalusteiden ja leikkivälineiden hankinnat, palkkakustannukset, sekä 

kylmälaitteiden ja muiden kahvila/ravintolalaitteiden hankintakustannukset. Uuden kiin-

teistön rakentaminen lisäisi myös alkuinvestointeja huomattavasti. Savarin liikealue on 

kannattavuuden kannalta paras vaihtoehto. Vaikka Ylivieska on kauppakaupunki, ei sisä-

leikkipuisto välttämättä toisi tänne uusi asiakkaita, vaan täällä jo tällä hetkellä asioivat ih-

miset käyttäisivät sisäleikkipuiston palveluita. 
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7 POHDINTA JA YHTEENVETO 

 

Tämän työn tarkoituksena oli selvittää niiden tekijöiden vaikutusta, jotka määrittävät sisä-

leikkipuiston tarpeellisuutta Ylivieskassa. Pohdinnassa tarkastellaan ensin kysymystä teo-

reettisten lähtökohtien kautta ja sitten käytännön tutkimusten tulosten kannalta.  Jälkim-

mäinen sisältää pohdinnan sekä survey-tutkimuksen tuloksien että asiantuntijahaastattelu-

jen pohjalta. Lopuksi otetaan kantaa sisäleikkipuiston kannattavuuteen Ylivieskassa. 

 

 

7.1 Teoreettinen pohdinta 

 

Teoreettisesti tarkastellen sisäleikkipuistoa voi pitää tarpeellisena Ylivieskassa, koska kau-

pungin väkiluku kasvaa ja lapsien määrä sen mukana. Toisessa luvussa esitellään Ylivies-

kan sijaintia ja kehitystä. Sisäleikkipuiston tarpeellisuuden kannalta ovat väestön kasvuen-

nusteet sekä erityisesti lasten ja nuorten määrä nyt ja tulevaisuudessa keskeisiä. Luvussa 

esitetyt tilastot tukevat käsitystä kasvavasta Ylivieskasta, joka toimii lisäksi laajan alueen 

liikenteellisenä ja kaupallisena keskuksena. Tällä asemalla on Ylivieskassa pitkät perinteet 

kuten myös historiaa käsittelevästä luvusta käy ilmi. Ylivieska kasvaa, kehittyy ja voi hy-

vin.  

 

Kolmannessa luvussa käsitellään Ylivieskaa osana ympäristökuntiaan. Tämä tarkastelu on 

tarpeellinen, koska Ylivieska on ”kokoaan suurempi” ts. sen vaikutukset ulottuvat kauas 

kunnan rajojen ulkopuolelle. Suuri määrä ympäristökunnista ostoksille tulevia päiväkävi-

jöitä määrittää Ylivieskan palvelutarjontaa ja lisäisi potentiaalisten asiakkaiden määrää 

mahdollisessa sisäleikkipuistossa. Erilaiset aluekokonaisuuksien rajaukset, jotka on tehty 

eri hallinnollisiin tarpeisiin, koettiin puutteellisiksi tämän työn kannalta, joten tarkasteluun 

otettujen ympäristökuntien rajaus tehtiin leikkauksena eri aluekokonaisuuksista, ja määrit-

tävä tekijä oli kunnan etäisyys Ylivieskasta, mikä myös korreloi päiväkävijöiden määrän 

kanssa. Lyhyesti sanoen, tarkasteltiin lähikuntia, joista eniten käydään Ylivieskassa, tyypil-

lisesti ostoksilla. Muuttovoitot/-tappiot kirjattiin taulukkoon, josta käy ilmi, että vaikka 

Ylivieskan muuttovoitto laskettaisiin mukaan, niin kokonaisuutena alueen muuttotappio on 

noin 400 henkeä vuodessa. Tämä antaa ymmärtää, että muuttoliike tässä rajatulla alueella 

suuntautuu Ylivieskan lisäksi myös alueen ulkopuolelle. Ei voida siis sanoa Ylivieskan 

”näivettävän” ympäristökuntiaan. Toisaalta edellä kerrottu kehitys vähentänee tulevaisuu-
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dessa ostosmatkailun määrää Ylivieskaan, mikä tosin kompensoituu Ylivieskan kaupungin 

kasvulla. Ylivieskan tilanne ei siis ole aivan niin valoisa kauppakaupunkina kuin pelkäs-

tään itse kaupungin väestöennusteista voisi päätellä. Jos väestöä taas tarkastellaan seutu-

kunnittain, niin Ylivieskan seutukunnan näkymä on positiivinen väestöennustetta katsotta-

essa, mutta tässä työssä haluttiin nimenomaan rajata tutkittavat kunnat potentiaalisten päi-

väkävijöiden mukaan, koska kyseiset ostosmatkailua tekevät perheet olisivat myös sisä-

leikkipuiston asiakkaita. Kuudennessa luvussa palataan asiakaspotentiaalin näkökulmaan 

suoritetun survey-tutkimuksen osalta. 

 

Neljännessä luvussa esitellään liikunnan merkitystä lapsille perusteluna sisäleikkipuiston 

tarpeellisuudesta Ylivieskassa. Esityksessä luodaan katsaus lasten liikunnan määrään ja 

laatuun ikäkausittain. Lopuksi esitellään nykyisiä lasten harrastusmahdollisuuksia 

Ylivieskassa. Sisätiloissa tapahtuvaa sisäleikkipuiston kaltaista toimintaa ei ole saatavilla 

Ylivieskassa, joten suhteessa lasten liikkumistarpeisiin ja tarjontaan voi sisäleikkipuistoa 

pitää tarpeellisena liikuntamuotona Ylivieskassa. 

 

Viidennessä luvussa kerrotaan sisäleikkipuistojen historiasta kahden esimerkin valossa. 

Esimerkeistä käy ilmi suurten investointien vaikutukset liiketoimintaedellytyksiin, kun 

asiakkaiden määrää yliarvioidaan. Näiden esimerkkien valossa tässä työssä suhteellisen 

laajasti esitelty mahdollisen asiakaskunnan määrä väestötarkasteluineen saa perustelunsa. 

Lisäksi esitellään nykyisin toimivia sisäleikkipuistoja toimintoineen ja laitteineen. Näin 

erilaisten konseptien soveltuvuutta Ylivieskaan voidaan arvioida. Jaottelu on tehty 

pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa toimivien sisäleikkipuistojen mukaan. Puistojen 

yleisiin sääntöihin ja lasten valvontaan on luotu katsaus rajaamalla tarkasteluun otetut 

sisäleikkipuistot. Sisäleikkipuistojen tulevaisuutta ja ongelmakohtia on tarkasteltu luvun 

lopussa.  

 

 

7.2 Käytännön tutkimustulokset 

 

Kuudennessa luvussa kerrotaan tehdystä survey-tutkimuksesta ja asiantuntijahaastatteluis-

ta. Tutkimuksen toteutustavat esitellään tarkemmin asianomaisessa luvussa. Survey-

tutkimuksen sukupuolijakaumassa oli naisia 85 %, mikä on ymmärrettävä äitien suurem-

malla kiinnostuksella lasten leikkimahdollisuuksia kohtaan. Vastaajien ikäjakauma osoittaa 
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suurimman osan vastaajista olleen alle 35-vuotiaita, mikä kuvaa myös nuorten perheiden 

suhteellisen suurta määrää alueella. Vastaajista 71,3 % oli Ylivieskasta, mutta muiden 

paikkakuntien osuus kuvastaa myös sisäleikkipuiston kiinnostavuutta Ylivieskan ulkopuo-

lella. Vastaajien alle 14-vuotiaiden lasten iät luokiteltiin ja havaittiin, että suuri osa lapsista 

sopivan ikäisiä sisäleikkipuiston asiakkuuden kannalta. Keskiarvo oli 0-14-vuotiaissa 4,5 

vuotta. Keskihajonta oli 3,2 vuotta. Tunnusluvut laskettiin luokittelemattomasta aineistosta 

käyttäen lasten tarkkaa ikää. Yli 14-vuotiaita lapsia oli suhteellisen vähän.  Kun kaiken 

ikäiset perheen lapset laskettiin mukaan, saatiin keskiarvoksi edelleen vain 5,3 vuotta. Toi-

saalta vastaajien joukossa oli luonnollisesti enemmän nuoria lapsiperheitä kuin pariskuntia, 

joilla oli jo aikuisia lapsia. Kokonaisuutena vastaukset eivät edusta koko väestön perheiden 

jakaumaa tarkasti. Suurin osa perheistä oli 1-2 lapsisia. Kahden lapsen perheitä oli 46,2 %. 

Tämä selittynee vastaajien suhteellisen nuorella iällä. Lasten määrään on siis perusteltua 

odottaa lisäystä tulevaisuudessa, mikä lisää asiakaspotentiaalia sisäleikkipuistoon. Myös 

suurperheitä (6 lasta) oli joukossa. Tällä alueella on tyypillistä, että myös suurperheitä on 

kohtuullisen paljon. 

 

Vastaajista 69,8 % oli vieraillut jossain sisäleikkipuistossa. Heidän suuri määränsä selittyy 

kahdella seikalla: ensinnäkin otos edustaa sisäleikkipuistoista kiinnostuneita vastaajia ja 

toiseksi sisäleikkipuistoista on viime aikoina tullut yhä suositumpia. Kysyttäessä missä 

sisäleikkipuistoissa vastaajat olivat vierailleet, tulivat puistojen markkinajohtajat selkeästi 

esiin. Näitä olivat HopLop, Touhutalo ja Angry Birds Activity Park. Pelkkä näiden toimi-

joiden tunnettuus ei selitä niiden yliedustusta, vaan myös maantieteelliset tekijät selittävät 

jakaumaa: kyseiset puistot ovat suhteellisen lähellä Ylivieskaa. Tämä tulos toisaalta antaa 

viitteitä siitä, että pelkän sisäleikkipuiston takia perheet eivät ole valmiita matkustamaan jo 

lasten kanssa matkustamisen vaivalloisuuden vuoksi. Leikkipuiston pitää olla kohtuullisen 

lähellä ja liittyä myös muuhun asiointiin paikkakunnalla. Edellä kerrottu päätelmä saa vah-

vistusta sanallisista perusteluista, joita on koottu luvun loppuosaan. Aineistosta nousee 

esiin myös lasten tekemisen puute talviaikaan ja kesäisin sadesäällä.  

 

Asiantuntijahaastatteluissa käy ilmi tilojen, sijainnin ja välineistön toimittajan merkitys 

sisäleikkipuiston perustamisessa. Myös suunnittelun merkitys on suuri. Keskeistä on selvit-

tää etukäteen asiakaskunnan määrä ja kilpailutilanne. Ylivieskan osalta paras sijainti olisi 

Savarin alue. Kiinnostusta sisäleikkipuiston perustamiseen on jo alustavasti esiintynyt. 

Sisäleikkipuiston kannattavuus Ylivieskassa on kuitenkin vähemmän selvää kuin sen tar-
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peellisuus korkeiden kustannusten takia. Liiketilojen vuokrat ja henkilöstön palkkakustan-

nukset olisivat kävijämäärään nähden korkeat. Voidaankin sanoa, että Ylivieska ympäris-

töineen on riittävän suuri paikkakunta, jotta sisäleikkipuisto olisi tarpeellinen, mutta voi-

daan myös kysyä onko se niin suuri, että pelkkien pääsymaksutulojen varassa toimiva yri-

tys olisi liiketaloudellisesti kannattava? 
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LIITE 1/1 

           

SURVEY MONKEY- haastattelukysely  

 

SISÄLEIKKIPUISTON TARPEELLISUUS YLIVIESKASSA  

 

1. Vastaajan sukupuoli  

 

 Nainen/Mies  

  

2. Vastaajan ikä  

 

o - 24 vuotta 

o 25 - 29 vuotta 

o 30 - 34 vuotta 

o 35 - 39 vuotta 

o 40 - 49 vuotta 

o 50 - vuotta   

 

3. Asuinpaikkakunta  

 

o Ylivieska 

o Alavieska 

o Sievi 

o Oulainen 

o Nivala   

Muu, mikä?    

    

4. Montako lasta Teillä on ja minkä ikäisiä he ovat? 

 

5. Oletteko vierailleet jossakin sisäleikkipuistossa? . 

Kyllä 

Ei   

 

6. Jos olette, missä näistä vaihtoehdoista? . 

 

o HopLop 

o Peukkula 

o Touhutalo 

o Angry Birds Activity Park 

Muu, mikä?  

 

7. Jos ette, miksi ei?  

 

 

 

 

 



 

 

LIITE 1/2 

 

8. Olisiko mielestänne Ylivieskassa tarvetta lasten sisäleikkipuistolle? 

 
o Kyllä 

o Ei 

o En osaa sanoa  

 

9. Perustele lyhyesti vastauksesi: 

 

 

10. Kuinka usein arvioisitte käyvänne sisäleikkipuistossa, jos Ylivieskassa olisi sellainen? 

 

o Kerran viikossa 

o 1 - 2 kertaa kuukaudessa 

o Muutaman kerran vuodessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIITE 2 

 
 

MAXIFUN, HAASTATTELUKYSYMYKSET: 

 

Mikä on nimesi ja asemasi yrityksessä? 

 

Mitkä seikat vaikuttivat yrityksen perustamiseen? 

 

 Miten kotikaupunkisi suhtautui hankkeeseen ja saitteko siihen tukea (EU)? 

 

Yrityksellänne on oma konsepti. Kuinka se poikkeaa muista lasten sisäleikkipuistojen 

konsepteista? 

 

Millaisia ongelmia ilmeni yritystä perustettaessa (EU-direktiivit, kalusteiden hankinnat 

ym.)? 

 

Olisiko, näin jälkeenpäin ajateltuna sellaisia asioita mitä olisitte voineet tehdä toisin, 

jos oli niin minkälaisia? 

 

Millaisia markkinointikanavia olette käyttäneet yrityksen tunnetuksi tekemisessä? 

 

Mitä haluaisit sanoa lasten sisäleikkipuiston perustamisesta suunnittelevalle? 

  



 

 

LIITE 3 

 

 
 

 

 

HAASTATTELUKYSYMYKSET, YTEK: 

 

 

1. Kuinka Ylivieska on kehittynyt mielestänne viimeisen kymmenen vuoden aikana? 

 

2. Mitkä seikat siihen ovat mielestänne vaikuttaneet? 

 

3. Onko Ylivieskassa mielestänne riittävästi palveluita mm. lapsiperheille? 

 

4. Olisiko sisäleikkipuistolle riittävästi kysyntää ja toimintaedellytyksiä Ylivieskassa? 

 

5. Millaisia vaikutuksia lasten sisäleikkipuistolla olisi esimerkiksi Ylivieskan imagoon ja 

tunnettavuuteen? 

 

6. Toisiko se tullessaan uusia asiakkaita kauppakaupunki Ylivieskaan? 

 

7. Onko tällaisesta yritystoimintamuodosta ollut suunnitelmia Ylivieskassa? 

 

8. Onko tehty esimerkiksi tiedusteluja jo toiminnassa olevilta sisäleikkipuistoyrittäjiltä 

heidän mahdollista kiinnostustaan perustaa puisto Ylivieskaan? 

 

9. Millainen konsepti mahdolliseen sisäleikkipuistoon kannattaisi tulla (aktiviteettipuisto, 

sisäleikkipuisto, urheilupainotteinen ym.)? 

 

10. Olisiko kaupungilla tarjota sopivia tiloja yritykselle? 

 

11. Olisiko sisäleikkipuiston mahdollista olla jo olemassa olevan yrityksen osana, tai mitä 

muita oheispalveluita puistossa voisi olla? 

 

 

 


