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Laurinniitty 
 
Palautteet puistosuunnitelmaluonnoksesta VIO5918/1-2 

Tähän muistioon on kerätty tiivistelmä suunnittelun aikaisesta vuorovaikutuspalautteesta. 

Laurinniityn puistosuunnitelmaluonnos oli esillä Helsingin kaupungin info- ja näyttelytila 
Laiturissa ja Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat 7.5.2018 – 
20.5.2018 välisenä aikana. Puistosuunnitelmaluonnos esiteltiin asukkaille Laurinniityn 
leikkipuistossa 18.5.2018 klo 9:30 - 11:00. Tiedote asukastilaisuudesta lähetettiin 
suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille. Tilaisuudessa olivat paikalla Helsingin kaupungin 
edustaja Outi Halme sekä suunnittelukonsultin edustaja. Esittelyn yhteydessä 
puistosuunnitelmasta antoivat palautetta pienten lasten vanhemmat ja perhepäivähoitajat. 
Esittelytilaisuuden läsnäololistan allekirjoitti 11 henkilöä. Mahdolliset kommentit suunnitelmiin 
pyydettiin toimittamaan 20.5.2018 mennessä. 
 

Puistosuunnitelmaluonnoksesta saadut palautteet 

Sähköpostitse saadut palautteet 

Sähköpostitse tuli yksi palaute. 
 
Palaute: Nykyisen pallokentän laidalle toivotaan aitaa estämään pallojen vieriminen ojaan.  
Lisäksi puiston itäisen puolen kevyenliikenteen väylän kuivatukseen pyydetään kiinnittämään 
huomiota. 
 
Vastaus: 

Pallokentän laidalla ei ole nykyisin aitaa. Suunnittelun yhteydessä aitaa ei lisätä. Aidan 
puuttuminen ei aiheuta välitöntä vaaraa. 
Kevyenliikenteen väylien kuivatus kunnostetaan toimivaksi. 

Yleisötilaisuudessa saadut palautteet 

 
Palaute: Kahluuallas halutaan säilyttää tai korvata muulla vesileikillä. 
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Vastaus: 

Leikkipuiston kunnostamiseen varatusta rahasta suuri osa menisi huonokuntoisen altaan 
uudelleen rakentamiseen, jolloin leikkipuiston leikkitoiminnot jäisivät yksipuolisiksi. Allas on 
käytössä vain lyhyen aikaa vuodesta, joten siitä saatava hyöty leikkitoiminnoissa jää 
lyhytaikaiseksi. Tällä hetkellä leikkipuistojen kunnostuksen yhteydessä ainoastaan 
hyväkuntoiset altaat säilytetään. Allastoiminnon poistumisesta on sovittu yhdessä leikkipuiston 
ohjaajien kanssa. He pyrkivät kesäisin järjestämään muunlaista vesileikkiä.  

 
Palaute: Pienten lasten leikkialueella koetaan ongelmaksi varjon puuttuminen. Suunniteltu  
katos varjostaisi paremmin hiekkaleikkialueen eteläpuolella. 
 
Vastaus: 

Pienten lasten  leikkialueelle suunniteltu katos siirretään alueen pohjoisreunalta alueen 
etelälaidalle.  

 
Palaute: Leikkivälineistä esitettiin yksitysikohtaisia toiveita ja keinuja toivottiin lisää.  
 
Vastaus: 

Leikkivälineet valitaan niin että pienille ja isoille lapsille järjestetään  perusleikkitoiminnot kuten  
kiipeily, liuku, ryömiminen, keinuminen ja tasapainoilu. Puistosuunnitelmavaiheessa esitetyt 
leikkivälineet ovat esimerkinomaisia. Urakkavaiheessa leikkivälineet määrittyvät lopullisesti. 
Pienille lapsille on suunniteltu neljä keinupaikkaa sekä pesäkeinu. Isoille lapsille on tulossa 
vaijerisilta-leikkiväline, missä useampi lapsi voi keinua yhtä aikaa. 

 
Palaute: Toivotaan rakennuksen kunnostettavista portaista turvallisemmat esim. käsijohde 
pienille lapsille.  
 
Vastaus: 

Portaisiin suunnitellaan käsijohde pienille lapsille. 
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