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nsimmäinen seikkailupuisto
rakennettiin Suomeen 2006.
Vuodesta 2013 rakentaminen on
kiihtynyt, ja nyt puistoja on jo
25, kertoo espoolaisen seikkailupuisto Huipun toimitusjohtaja Jari
Saarhelo.
Seikkailupuisto koostuu vaijerikävelyradoista, jotka on rakennettu elävien puiden varaan.
Puiden ympärille on rakennettu tasanteita, ja
puusta puuhun kuljetaan vaijerista tukea ottaen.
Seikkailijan turvana ovat kiipeilyvaljaat ja eurooppalaiset turvastandardit.
Suomalaisten puistojen radat ovat enimmäkseen noin 10–15 metrin korkeudella. Lastenradat
voivat olla aivan lähellä maanpintaa. Puistoissa
radat ovat vaativuudeltaan erilaisia. Esimerkiksi
joensuulaisen Treetopin radoilla liikutaan pitkin
heiluvia lauttoja, keinuvia polkuja tai ryömitään
tynnyrien läpi. Joissakin puistoissa voi leikkiä
kalliokiipeilijää tai nuorallakävelijää.
Saarhelo kertoo, että puistot ovatkin uniikkeja kokonaisuuksia ja että ne on rakennettu aina
paikan luontoa ja ympäristöä hyödyntäen.
JOENSUUN LYSEON peruskoulun liikunnanopet-

taja Anssi Raitala on vienyt yläkoulun valinnaisliikuntaryhmiä Treetopiin. Hän kertoo, että
radoilla liikkuminen on haastavaa ja jännittävää.
Oppilaat ovat tykänneet, hän sanoo.
– Lastenradoilla voi harjoitella. Nekin ovat
haastavia. Erityistaitoja ei kuitenkaan tarvita,
ja radalla voi mennä omaa tahtia tai kaverin
kanssa. Puistossa saa monipuolista liikuntaa
turvallisesti, ja esimerkiksi pariradalla oppii
yhteistyötaitoja.
Luokanvalvojat ovat hyödyntäneet puistoa
myös oppilaiden ryhmäytymisessä. Opetusryhmän kokoisen joukon kanssa pärjää vielä hyvin.
Raitala neuvoo varaamaan puistoreissuun
riittävästi aikaa.
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 Seikkailupuisto Huipun vaijerikävelyradat on rakennettu puiden varaan.

– Kaksi täyttä tuntia menee helposti.
Turvallisuussyistä puistot edellyttävät, että
kaikilla alaikäisillä on huoltajan lupa seikkailuun
ja että huoltaja on tutustunut puiston turvallisuusohjeisiin ja allekirjoittanut ne. Ohjeet ja
määräykset voi tulostaa tutustuttavaksi ja allekirjoitettavaksi puistojen verkkosivuilta. Sivuilla on
myös tietoa siitä, montako alaikäistä puistossa
voi olla yhden aikuisen vastuulla. Monen puiston
sivuilla on tietoa koulujenkin seikkailijoille.

Myös Viroon suuntautuvilla luokkaretkillä
voi ohjelmaan ottaa käynnin seikkailupuistossa.
Puistoja on useita, muun muassa Tallinnassa on
Piritan, eläintarhan ja Nõmmen puistot, Pärnussa Valgerannan seikkailupuisto ja hakusanalla
seikluspark Google löytää lisää kohteita. 
→ Lisätiedot: suomenseikkailupuistot.ﬁ- ja
ﬂowpark.ﬁ-sivustoilla.
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