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Longinojanpuiston 
puistosuunnittelu
Palautteet puistosuunnitelmaluonnoksesta 5935/1–2

Tähän muistioon on kerätty tiivistelmä suunnittelun aikaisesta vuorovaikutuspalautteesta.

Longinojanpuiston puistosuunnitelmaluonnos perustuu voimassa olevaan asemakaavaan ja 
pohjautuu vuorovaikutteisesti laadittuun Longinojanpuiston ideasuunnitelmaan (Helsingin 
kaupunki, 2016). 

Tiedote puistosuunnittelun aloituksesta on lähetetty 25.4.2018 Longinojanpuistoa ympäröivien 
kiinteistöjen omistajille ja haltijoille. 

Puistosuunnitelmaluonnos oli esillä Helsingin kaupungin info- ja näyttelytila Laiturissa sekä 
Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat 9.–23.5.2018 välisenä 
aikana. 

Suunnitelmaluonnosta koskeva yleisötilaisuus pidettiin osana Malmin päivän tapahtumia 
lauantaina 19.5.2018 klo 11–15 Ala-Malmin puistossa. Tilaisuudessa oli paikalla Helsingin 
kaupungin edustaja kaupunkiympäristötoimialalta, vuorovaikutussuunnittelija sekä 
suunnittelukonsultin edustaja. Tiedote yleisötilaisuudesta lähetettiin puistoon rajautuvien 
kiinteistöjen omistajille ja Malmi-seuralle. Suunnitelmaluonnokseen kävi tutustumassa useita 
kymmeniä henkilöitä. 

Mahdolliset kommentit suunnitelmaluonnoksiin pyydettiin toimittamaan 23.5.2018 mennessä. 
Suullista palautetta saatiin yleisötilaisuudessa runsaasti. Puhelimitse saatiin kaksi ja 
sähköpostilla yksi palaute yksittäisiltä henkilöiltä. Lisäksi saatiin palaute Juha Saloselta 
Longinojan ystävistä.

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

Yleisötilaisuudessa saatu suullinen palaute

Palaute:
Uusi pohjois-eteläsuuntainen pyöräilybaana olisi hyvä (esim. Ala-Malminojan varressa).

Vastaus:
Suunnitellut uudet reitit parantavat myös laajempia pyöräily-yhteyksiä, mutta pohjois-
eteläsuuntaista baanaa ei ole suunnitteilla.

Palaute:
Hieno suunnitelma, mutta koska se toteutetaan?

Vastaus:
Puistosuunnitelman hyväksymisen jälkeen aloitetaan puiston toteutussuunnittelu. Puisto 
toteutetaan vaiheittain. Tavoitteena on, että rakentaminen alkaisi lähivuosina.

Palaute:
Ajoyhteys kentille on sekava ja huono.

Vastaus:
Tämä alue ei kuulu puistosuunnitelman alueeseen. Otetaan huomioon Ala-Malmin 
liikuntapuiston suunnittelussa. Liikuntapuiston suunnittelu ei ole tällä hetkellä käynnissä.

Yleinen palaute:
- Kuntoilulaitteet hyvä. (Saman palautteen antoi 3 henkilöä).
- Skeittaus ja skoottaus hyvä. (Saman palautteen antoi 2 henkilöä).
- Hyvä suunnitelma ja hyvä että tulee uusia reittejä. (Saman palautteen antoi 2 henkilöä).
- Hyvä, että Longinojan ympäristö säilyy rauhallisena ja toiminnot sijaitsevat kauempana 

Longinojasta. (Saman palautteen antoi 2 henkilöä).
- Äärettömän hyvä, että puistoon tulee erilaisia toimintoja, kuntoilua, tekemistä kaikenikäisille ja 

samalla tämä elävöittää aluetta.
- Kiipeily hyvä.
- Jotain kaikenikäisille hyvä asia.
- Piknik-alueet ja -alustat hyvä asia.
- Katukoris hyvä asia.
- Seniorivälineet hyvä asia. 
- Petanque-alue kiva asia.
- Koira-aitauksen uusiminen kiva asia.
- Koira-aitauksen siirtäminen on hyvä asia.
- Kiva, että itse pellot säilyy.
- Puiston kunnostus kiva asia.
- On ihan ihana.
- Kiva.



HELSINGIN KAUPUNKI 3 / 4

Kaupunkiympäristön toimiala
Maankäyttö ja kaupunkirakenne
Liikenne- ja katusuunnittelu

VUOROVAIKUTUSMUISTIO      

Postiosoite: PL 2100, 00100 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite: Kansakoulukatu 3, 00100 Helsinki +358 9 310 1691

www.hel.fi

y-tunnus: 0201256-6

- Itse asiassa näyttää siltä, että siitä tulee vielä parempi puisto, näyttää hyvältä.
- Hyvä, että puisto laitetaan kuntoon.

- Hyvä suunnitelma ja hyvä, että lenkkeilymahdollisuudet paranevat entisestään, koska käyn 
paljon puistossa lenkkeilemässä.

- Hyvä, että Longinojan pohjoispuolelle tulee uusi reitti (Longinojanraitti).

- Sehän on kiva suunnitelma.

- Ihan kiva puistosuunnitelma.

- Hyvä, että tulee toimintaa nuorisolle.

- Tärkeää, että koira-aitaus alueella säilyy.

- Pyöräilyreitti ja uudet siltayhteydet hyvä juttu.

- Mahtavaa.

- On ihan ihana.

- Näyttää hyvältä.

Kirjalliset palautteet

Palaute:
Milloin mahdollisesti kunnostetaan Longinoja väliltä Malminkaari–Tasankotie täällä Fallkullassa?

Vastaus:
Tässä suunnitelmassa ollaan Ala-Malmilla Latokartanontien ja Tullivuorentien välisellä puisto-
osuudella. Longinojaa on itseasiassa kunnostettu myös tuolla Tasankotie–Malminkaari välisellä 
osuudella vuosien 2009–2011 aikana Suomen ympäristökeskuksen koordinoimana hankkeena, 
mutta pääosin vapaaehtoistyönä ja yhteistyössä kaupungin kanssa. Longinojan sivustolta saa 
tietoa myös tehdyistä kunnostushankkeista http://longinoja.fi/puro/.

Palaute Juha Salonen (Skes ry:n Longinoja-projekti, purokummi):
Alavirrassa puistosuunnitelma päättyy kohtaan jota olemme 23.9. sunnuntaina talkoilla 
kunnostamassa. Onko sinikaiteisen sillan kohdalle tarkoitus tehdä jotain massiivista vai 
kuuluuko se vain suunnittelualueen sisälle? Meidän tarkoitus on siirtää kiveä pois 
Latokartanontien yläpuolelta, jolloin myös sinikaarisen sillan veden vetokyky kasvaa ja saamme 
virtausta siihen taimenille sopivammaksi. Sinikaiteisen sillan kohdalla kiveämme rantoja saaden 
soraikoille kohdistuvaa virran nopeutta kasvatettua.

Toinen asia mistä en pidä on baanalinjan varaus. Longinojan varrella on hyvä pyöräillä jo nyt. 
Tuleva luontopolku tuo sinne ihmisiä ja baanamainen nopea pyöräily ei välttämättä sovi näiden 
ihmisten sekaan. Jättäisin baanan suosiolla sinikaariselle sillalle päättyväksi, ja rauhoittaisin 
Longinojanraitin baanailulta. Luontopolun toteuttaa Helsingin kaupunkiympäristö meidän 
puroaktiiveiden aloitteesta loppuvuoden aikana. www.longinoja.fi/luontopolku

Toivoisin, että Vanhanradan raitin suuntaisesti kulkeva puro tulisi kokonaisuudessaan 
avouomassa ja toteutettaisiin niin, että siitä voisi tulla yksi osa Longinojan taimenten elinaluetta. 
Vaihtoehtoja olisi, puron tuominen raitin vierellä Longinojaan, tai avaamalla nykyinen salaojitettu 
osuus avouomaan. Purossa on vesitys ympärivuoden ja vesi on kristallinkirkasta. Onko tämän 
esteenä peltojen alla kulkeva maakaasuputki?

http://longinoja.fi/puro/
http://www.longinoja.fi/luontopolku
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Sillat näyttävät hyvältä. Erityisesti nuo maakaistaleet eläimille. Kysymys, tarkoittaako kenttäkivi 
nimenomaan luonnonkiveä? Longinojan alemmilla silloilla on huomattu, että rakentamisen 
yhteydessä pohjaa on täytetty "poikaskivikolla" nämä kivikot ovat madaltaneet uomaa kun 
kivikerros on kymmenien senttien paksuinen.

Ala-Malmin ojan kunnostuksessa on merkattu suunnitelmaan pato. Padon voisi korvata 
tekokoskella? Ojan varrelle olisi hyvä saada varjostavaa kasvustoa, esim pajupensaita.

Vastaus:
Puistosuunnitelmassa ei tehdä uomaan vaikuttavia toimenpiteitä sinikaiteisen sillan kohdalla. 
Kenttäkivi on luonnonkiveä.

Uusi baanayhteys on varattu Longinojan eteläpuolelle. Tavoitteena on toteuttaa baana 
puistomaisena reittinä yhteensovittaen baanareitistön kriteerit viheralueen arvoihin. 
Puistosuunnitelmassa on esitetty uusi kapeampi reitti Longinojan pohjoispuolelle puron varteen, 
joka soveltuu rauhalliseen ulkoiluun.

Tarkemmassa jatkosuunnittelussa tarkasteluun otetaan Ala-Malminojan "koskiehdotus" sekä 
Vanhanradanraitin uoman avaamisen mahdollisuus ja vaikutukset.

Puhelimitse annetut palautteet

Palaute:
Suunnitelma on epäonnistunut. Ihmiset roskaavat alueella ja jos suunnitelman toteutetaan, 
roskaaminen lisääntyy. Kun tuodaan lisää toimintoja, aiheutetaan katastrofin, kun läheisen 
Sepänmäen alueen vuokra-asuntojen asukkaat tulevat käyttämään aluetta. Longinojanpuiston 
pohjoispuolelle tuleva polkuyhteys aiheuttaa sen, että Longinoja menee pilalle roskan määrästä. 
Voidaanko asentaa isoja kylttejä, joissa kielletään roskaaminen? Roska-astioita poltetaan. 
Palautteen antaja siivoaa puistokummina aluetta. Hän ei saa laitettua keräämiään roskia roska-
astioihin, koska niitä ei alueella ole riittävästi.

Vastaus:
Suunnitelmassa on esitetty useita roska-astioita uusien toimintojen ja reittien varsille. 
Monipuolisten uusien toimintojen toivotaan tuovan alueelle paljon uusia käyttäjiä, jolloin myös 
lisääntyvä sosiaalinen kontrolli toivottavasti osaltaan vähentää ilkivaltaa. Roskaamisen kieltäviä 
kylttejä ei ole suunnitelmassa esitetty eikä niiden uskota ratkaisevan roskaamiseen tai 
ilkivaltaan liittyviä ongelmia. Keskeisimmät toiminnot ja reitit valaistaan ja alueelle lisätään 
näkyvyyttä poistamalla osa kasvillisuudesta. Toisaalta Longinojanvarren kasvillisuutta myös 
säästetään ja paikoin lisätään, sillä se on tärkeä ominaisuus taimenpurolle.

Palaute:
Koira-aitausten suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että aidat ovat riittävän korkeita, portit 
helppokäyttöisiä sekä penkkien sijoittamiseen tulee kiinnittää huomiota.

Vastaus:
Koira-aitausten suunnittelussa otetaan nämä asiat huomioon.

Tiedoksi Palautteen antajat


