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VUOROVAIKUTUSMUISTIO VIO 5926/1

Siltalanpuisto
Palautteet puistosuunnitelmaluonnoksesta VIO 5926 / 1 (esillä 15.5.2018 – 28.5.2018)

Tähän muistioon on kerätty tiivistelmä suunnittelun aikaisesta vuorovaikutuspalautteesta.

Puistosuunnitelmaluonnos oli esillä Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessa 
www.hel.fi/suunnitelmat.

Puistosuunnitelmaluonnoksia koskeva yleisötilaisuus pidettiin Suutarilankylän 
peruskoulussa  29.05.2018 klo 18 – 19. Suunnitelmien esittelytilaisuudessa kävi 
viisi henkilöä. 
Asukkaat esittivät seuraavat kommentit:
- Olevan lentopallonkentän sijoittuminen yleiselle alueelle yllätti. Alue tuntuu 

yksityiseltä.
- Leikkipaikalle toivottiin lapsia kuntoiluun kannustavia välineitä, 

toiminallisuutta. Aikuisten kuntoilusta todettiin, että läheisen ”Ukkokodin” 
pihan varusteet ovat kaikkien käytettävissä yleisesti.

- Olevassa kosteikossa on aiemmin nähty vesiliskoja.
- Metsämörrit ja päivähoito käyttävät olevaa metsikköä retkikohteenaan.
- Metsikössä myös ei-toivottua käyttöä, mm. huumeruiskuja löytyy.
- Myrskynkaadot ja konkelot ovat vaarallisia metsikössä.
- Eteläinen nurmi on sateella hyvin märkä, ’hetteikköä’. Alueella on keväisin 

pahanhajuista.
- Täyttökumpare suosittu pulkkamäki, josta lasketaan sekä etelään että 

luoteeseen. Puut ovat vaarallisesti tiellä.
- Syväsäiliötä ei toivottu leikkipaikalle, jottei siitä tule koirien merkkauspaikkaa.
- Koirapuistojen kunnostusta pidettiin tärkeänä. Alueella on valtavasti koiria.
- Uudet valaisimet ovat olleet pimeinä. Varsinkaan pimeänä puisto ei ole ollut 

mitenkään idyllinen.
- Penkkejä saisi olla paljon.
- Kentälle toivottiin jalkapallomaaleja. Koripalloteline haluttiin säilyttää.
- Syväsäiliöitä saisi olla useita ja niiden suuaukot mielellään sellaisia, ettei 

niihin voi laittaa talousjätepusseja.

Nämä kommentit on yritetty mahdollisuuksien mukaan huomioida 
puistosuunnitelman laadinnassa.

Mahdolliset muut kommentit suunnitelmiin pyydettiin toimittamaan 28.5.2018 mennessä.

Sähköpostilla saatiin kaksi palautetta.

https://www.hel.fi/Helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/
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Puistosuunnitelmaluonnoksesta saadut palautteet:

Ensimmäinen palaute koski polkuyhteyksiä viereiseltä asuinalueilta. Toivottiin että nykyinen 
kinttupolku säilytetään ja perustetaan oikeaksi polksi, sitä käytetään linja-autopysäkille 
mennessä.

Vastaus:

Reitti voidaan säilyttää ja siistiä (rakentaa kevyesti) koska reitti on jo olemassa oleva, eikä siitä 
ole aiheutunut häiritsevää läpikulkua.

Palaute:

Toivottiin penkkejä ja roska-astioita koirapuistoon ja sen viereen sekä riittävästi penkkejä 
kävelyraittien varsille.

Vastaus:

Koirapuistojen sisälle sijoitetaan 2 penkkiä molempiin puistoihin sekä syväkeräysastiat. Raittien 
varsille on sijoitettu yhteensä 19 kpl penkkiä ja roska-astioita jokaisen puiston sisääntulon 
läheisyyteen, yhteensä 5 kpl.

Tiedoksi Palautteen antajat


