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Leikkipuisto Iso-Antti 
 
Suunnittelualueena oleva leikkipuisto Iso-Antti rajautuu eteläreunalta Valkovuokonpolkuun ja 
rakenteilla olevaan koulu- ja päiväkotitonttiin, itäreunalta Ystävyydenpuistoon ja pohjois- ja 
länsireunoilta asuintontteihin. Puistoalue sijoittuu Vartiokylän kaupunginosaan. Suunnittelu 
perustuu voimassa oleviin asemakaavoihin. 
 
Tähän muistioon on kerätty tiivistelmä suunnittelun aikaisesta vuorovaikutuspalautteesta. 
 
 
Palautteet puistosuunnitelmaluonnoksesta VIO 6113/1 (esillä 20.5. – 2.6.2020). 
 
Puistosuunnitelmaluonnos oli esillä Kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, 
(Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki) ja Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessa 
www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat) 20.5.–2.6.2020 välisenä aikana. 
 
Puistosuunnitelmaluonnoksesta ei pidetty avointa asukastilaisuutta koronatilanteen vuoksi.  
 
Tiedote puistosuunnitelmaluonnoksen esilläolosta lähetettiin puistoon rajautuvien kiinteistöjen 
omistajille, Marjaniemi-seuralle sekä leikkipuistolle. Mahdolliset kommentit suunnitelmiin 
pyydettiin toimittamaan 2.6.2020 mennessä. 
 
Sähköpostitse saatiin kolme palautetta yksittäisiltä henkilöiltä. 
 
Palautteet koskivat lähinnä suunnitellun pienpelikentän sijoituspaikkaa, olevan kumpareen 
poistamista ja kulkuyhteyksiä. 
 
 

Sähköpostitse saadut palautteet (tiivistelmä) 
 
 

Palaute: 
Koripallokenttä tulee säilyttää olevalla paikallaan, eikä uutta kenttää tule rakentaa lähemmäksi 
Kauppakartanonkatu 20 asunto-osakeyhtiötä. Kentästä aiheutuva melu kantautuu asuntoihin. 
 
Vastaus:  
Lasten päiväkoti Vaapukan / Roihuvuoren ala-asteen lisätilojen rakentamisen myötä puiston 
vieressä oleva nykyinen suuri hiekkakenttä poistuu käytöstä. Myös leikkipuisto Iso-Antin 
käyttäjät/asiakkaat ovat käyttäneet olevaa hiekkakenttää runsaasti. Em. kentän poistuessa 
käytöstä leikkipuisto Iso-Antin käyttäjien edustajat ovat toivoneet uutta ja monipuolisesti eri 
pelejä mahdollistavaa kenttää. Näistä syistä johtuen puistoon on sijoitettu uusi 
tekonurmipintainen pienpelikenttä. 
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Uusi pienpelikenttä on sijoitettu asemakaavan 7105 mukaiselle ohjeellisen palloilukentän 
paikalle. Uusi kenttä on suunniteltu pienemmäksi, kuin asemakaavassa on esitetty. 
 
Puiston nykyinen koripallokenttä on asemakaavan mukaisen ohjeellisen palloilukentän 
rajauksen ulkopuolella. Olevan kentän itäreunalla olevat hyväkuntoiset puut ja maaston 
nouseminen itäänpäin mennessä osaltaan estävät uuden kentän sijoittamista nykyisen 
koripallokentän tai uuden kumpareen kohdalle. 
 
Pienpelikenttä on sijoitettu tasavertaisesti samalle etäisyydelle sekä Kauppakartanonkatu 20 ja 
Kauppakartanonkatu 16 asuinrakennuksista. Kentän sijaintia on pyritty optimoimaan 
sijoittamalla se puiston pohjoispuolella olevan pysäköintialueen päätteeksi, jotta se aiheuttaisi 
mahdollisimman vähäistä visuaalista- ja meluhaittaa asukkaille. Kentän ympärille istutetaan 
uusia lehtipuu- ja pensasryhmiä edistämään näkösuojan muodostumista. 
 
Pelikentän pinnoitteeksi on valittu hiekkatekonurmi, jotta se vaimentaisi pallojen ääntä 
mahdollisimman hyvin, mutta myös mahdollistaisi monenlaisien pallopelien pelaamisen. 
Koripallotelineet asennetaan ns. juniorikorkeudelle, mikä osaltaan ohjaa käyttöä nuorempien 
pelaajien suuntaan. Kentän valaisimet asennetaan aikakytkimellä himmeneviksi iltaisin, millä 
pyritään ohjaamaan kentän käyttöaikaa. 
 
 
Palaute: 
Oleva kumpare tulee säilyttää nykyisellä paikallaan, sillä se toimii rauhoittavana kuulo- ja 
näköesteenä Kauppakartanonkatu 20:en ja tulevan päiväkoti-/koulurakennuksen välissä. 
 
Vastaus: 
Leikkipuiston valvojat/käyttäjät ovat kertoneet huolensa liittyen olevan kumpareen aiheuttamaan 
valvonnan vaikeuteen ja toivoneet kumpareen poistoa. Käyttäjien toiveena on saada matalampi 
kumpare lähemmäksi leikkipuistoa siten, että se ei muodostaisi lasten näkymiselle katvealueita. 
Uusi kumpare on sijoitettu sekä leikkipuiston ohjaajien toivomalle paikalle että leikkipuiston 
toiminnallisuuden kannalta parhaalle mahdolliselle paikalle. 
 
Olevan kumpareen tapaan puistoon sijoitettava uusi pienpelikenttä toimii asuintontteja ja 
puistoaluetta rajaavana elementtinä. Tontin puolella olevan runsaan kasvillisuuden lisäksi 
puiston puolelle istutetaan uusia lehtipuita ja pensaita edistämään näkösuojan muodostumista 
tonttien ja puiston välille. 
 
Olevan kumpareen melua vaimentava vaikutus on vähäinen, sillä kumpare ei sijaitse 
Kauppakartanonkatu 20 ja uuden koulu- ja päiväkotirakennuksen leikkipihan välissä.  
 
 
Palaute: 
Oleva kumpare on toiminut talvisin mäenlaskupaikkana ja kesäisin auringonotto- ja piknik-
alueena. Vastaavaa aluetta ei luonnoksessa ole esitetty. 
 
Vastaus: 
Uusi, idemmäksi sijoitettava matalampi kumpare tarjoaa hyvät mahdollisuudet erilaisiin 
leikkeihin. Kesäisin auringonotolle ja piknik-käytölle ei ole esteitä. Lisäksi tulevan kumpareen 
eteen on suunniteltu uusi laaja nurmialue muutamine varjostavine puineen, mikä mahdollistaa 
entistä paremmat piknik- ja auringonottomahdollisuudet. Laajalla nurmialueella voidaan myös 
harrastaa muita kesäaktiviteetteja, mihin aiemmin ei ole ollut mahdollisuutta puistossa. Talvisin 
avoimella alueella voi leikkiä lumessa turvallisesti ja näkyvästi. 
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Palaute: 
Puiston suunnittelussa tulee ottaa huomioon puiston käyttäjien kulkuyhteydet, ettei oikoteitä 
muodostuisi naapurikiinteistöjen piha-alueiden läpi. Kauppakartanonkatu 20 piha-alueen läpi 
kuljetaan sekä etelästä että pohjoisesta, osittain johtuen eteläpuolelle rakennetusta 
päiväkotirakennuksesta (Lasten päiväkoti Vaapukan / Roihuvuoren ala-asteen lisätilojen tontti). 
 
Vastaus: 
Puistosuunnitelmaluonnoksessa ei ole ohjattu kulkua Kauppakartanonkatu 20 tontin suuntaan. 
Puistokäytävät ovat pääosin nykyisillä sijainneillaan ja ne on liitetty suunnittelualueen rajoilla 
oleviin nykyisiin käytäviin idässä, lännessä ja etelässä. Puistosta on kulku pohjoiseen, 
Kauppakartanonkatu 16 suuntaan kahdelle erilliselle kevyen liikenteen raitille. Nämä kaksi raittia 
on merkitty asemakaavassa 12443 yleiselle jalankululle varatuksi alueiden osiksi. 
 
 
 
Projektinjohtaja  
 
Kaija Laine 
 
 
Tiedoksi   Palautteen antajat 


