
Huoletonta seikkailua koko perheelle 

Seikkailupuisto Huippu Oy rakentaa Espoo Leppävaaran urheilupuistoon seikkailupuiston. Puisto rakentuu 

stadionin taakse pururadan varressa olevan kallion laelle ja sen kupeeseen.  

Seikkailua koko perheelle 

Puistoon tulee kuusi seikkailurataa, joilla edetään yläilmoissa puusta puuhun. Radoista matalimmat ovat 6 

metrin ja korkeimmat 18 metrin korkeudessa. Lisäksi on lyhyt perehdytysrata, jolla kuljetaan metrin 

korkeudessa.  

Radoilla on erilaisia esteitä, joilla esimerkiksi astutaan heiluvalta lankulta toiselle, tasapainoillaan vaijerilla 

ja liu’utaan skeittilaudalla. Kaikki radat päättyvät huimaan vaijeriliukuun.  

Huipussa seikkailu ei vaadi kiipeilykokemusta tai huippukuntoa vaan sopii kaikille liikuntaesteettömille. 

Radat mitoitetaan siten, että niillä eteneminen sujuu suunnilleen ala-asteikäisiltä ja sitä kookkaammilta. 

Puisto ei rajoita ulkoilua alueella 

Radat rakennetaan metsää säästäen. Rakentajat eivät käytä nostolaitteita, vaan kiipeilevät puissa köysien ja 

turvavaljaiden varassa. Olemme sopineet kaupungin puisto-osaston kanssa vesakon raivauksesta sekä 

lahojen ja muuten kaatumisvaarassa olevien puiden kaatamisesta. 

Puiden kunnon on tarkistanut ammattitaitoinen arboristi, joka kairasi näytteet jokaisesta ratakäyttöön 

tulevasta puusta ja totesi niiden kelpoisuuden. Hän myös kaatoi kaikki mahdollisesti vaaralliset puut. 

Puiston aluetta ei rajata aidalla. Rakennustöiden päätyttyä puiston lähikalliolla ja metsässä voi edelleen 

ulkoilla vapaasti. 

Puisto täyttää eurooppalaisen standardin 

Puisto rakennetaan ja se toimii eurooppalaisten standardien mukaan (EN 15567-1:2007 ja EN 15567-

2:2007), joita valvoo eurooppalainen köysirataliitto (European Ropes Course Associationin ERCA 

http://www.erca.cc/). Järjestön valtuuttama tarkastaja käy puiston läpi sen valmistuttua ja antaa puistolle 

sertifiointitodistuksen.  

Myöhemmin tarkastaja tekee puistoon vuosittaisen kuntotarkastuksen. ERCA valvoo myös laitevalmistajia 

ja ilmoittaa puiston omistajille kaikista alalla käytettävissä laitteissa ja materiaaleissa mahdollisesti 

ilmenevistä ongelmista. 

Turvallinen Huippu-kokemus 

Asiakkaiden turvallisuuden takaavat jatkuvavarmisteinen turvajärjestelmä ja laadukkaat Petzlin 

kiipeilyvaljaat ja -kypärät, joiden kunto tarkastetaan säännöllisesti. Jokainen seikkailija pukee puistoon 

tullessaan ohjaajan opastuksella ylleen kiipeilyvaljaat ja kypärän. Ennen varsinaisille radoille lähtemistään 

kiipeilijät tutustuvat perehdytysradalla turvajärjestelmään ja valjaiden käyttöön. 

Kiipeilijä kiinnittyy radan yllä kulkevan kaapeliin jo radalle lähtiessään ja voi irrottautua siitä vasta 

päästyään taas alas maahan. Radan alkuun johtavat mukavat portaat, eikä matkan aikana tarvitse muistaa 

siirrellä turvavaljaiden hakoja. 



Kiipeilijä on radalla automaattisesti koko ajan kiinni turvavaijerissa. Sen ansiosta vanhemmatkin voivat 

köysiseikkailun aikana rauhassa keskittyä liikkumiseen ja hauskanpitoon. Jokainen pääsee ylittämään 

itsensä turvallisesti. Liu’ut päättyvät kuorikekasaan, johon on mukava tupsahtaa. 

Huippu työllistäjänä ja yhteistyökumppanina 

Seikkailupuisto Huippu työllistää toukokuusta lokakuun loppuun kestävän toimintakautensa aikana 10−20 

seikkailuohjaajaa. Pyrimme yhteistyöhön lähialueen koulujen ja yritysten kanssa.  

Puiston voi varata esimerkiksi liikuntatunnin ajaksi tai siellä voi järjestää vaikka kodin ja koulun 

teemapäiviä. Yritysyhteistyö voisi liittyä esimerkiksi erilaisten yleisötapahtumien tai työporukan 

virkistyspäivän järjestämiseen. 

 


