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VUOROVAIKUTUSMUISTIO Ma403-35

Tapaninvainion aluepuiston
leikkialue
Palautteet puistosuunnitelmaluonnoksesta VIO 6077/1

Tähän muistioon on kerätty tiivistelmä suunnittelun aikaisesta vuorovaikutuspalautteesta.

Tapaninvainion aluepuiston leikkialueen puistosuunnitelmaluonnos oli esillä Sörnäistenkadun
asiakaspalvelupisteessä ja Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessa
www.hel.fi/suunnitelmat 27.2.2020 – 12.3.2020 välisenä aikana. Puistosuunnitelmaluonnos
esiteltiin asukkaille Leikkipuisto Tervapääskyn tiloissa 27.2.2020 klo 17:00 - 18:30. Tiedote
asukastilaisuudesta lähetettiin suunnittelualueen viereisten kiinteistöjen omistajille.
Tilaisuudessa olivat paikalla Helsingin kaupungin edustajat Petra Rantalainen ja Nina Vuori
sekä suunnittelukonsultin edustaja.

Tilaisuudessa keskusteltiin pääasiassa siitä, kuinka leikkipaikan eri toiminnot houkuttelevat
nuorisoa kerääntymään puistoon. Osa asukkaista oli harmissaan puistoa käyttävien nuorten
aiheuttamasta melusta ja levottomuudesta alueella. Osa asukkaista ei pitänyt tätä
ongelmallisena.

Esittelyn yhteydessä puistosuunnitelmasta antoivat palautetta leikkipaikan vieressä asuvat
asukkaat sekä muut käyttäjät. Esittelytilaisuuden läsnäololistan allekirjoitti viisitoista henkeä ja
paikalle oli saapunut noin kaksikymmentä henkeä. Mahdolliset kommentit suunnitelmiin
pyydettiin toimittamaan 12.3.2020 mennessä.

Puistosuunnitelmaluonnoksesta saadut palautteet

Puistosuunnitelmasta saatiin palautetta yleisötilaisuudessa sekä sähköpostitse. Kaiken
kaikkeaan palautteita oli 16 kappaletta. Palautteita kerättiin yleisötilaisuudessa 6 kpl ja
sähköpostitse saatiin palautteita 11 kpl. Osa palutteen antajista antoi palautetta sekä
yleisötilaisuudessa että myöhemmin sähköpostitse.

Palautteet

Palaute:
Osa palautteen antajista toivoi sunnitelmassa säästettyä pienten lasten kahluualtaan
poistamista kokonaan. Nykyisen kahluualtaan säästäminen ja varaaminen pienten lasten
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potkulautailukäyttöön pelättiin keräävän paikalle skeittaavia nuoria ja näin ollen lisäävän
alueelta kantautuvaa melua.

Yhdessä palautteessa ehdotettiin, että potkulautaradan yhteyteen laitetaan kyltti joka kieltää
käytön klo 20 jälkeen ja että radan sekä viereisen tontin   (A 39086) väliin lisätään näköesteeksi
istutuksia.

Vastaus:

Allas on ollut kesällä kahluualtaana ja muuhun aikaa siinä on voinut potkulautailla.
Suunnitelmassa esitetty altaan säästäminen potkulautailukäyttöön ei tuo alueelle uutta
toimintaa.   Altaan säästämistä potkulautailukäyttöön on pidetty palautteiden mukaan myös
hyvänä vaihtoehtona.

Käyttöä ohjaavia kylttejä selvitetään jatkosuunnittelussa yhdessä ylläpidon kanssa.

Palaute:
Kuntoilupaikkaa haluttiin siirtää pohjoisemmaksi tai että se poistettaisiin kokonaan
suunnitelmasta.Tämä tuli esille kahdessa palutteessa. Tämän lisäksi oltiin  huolissaan
kuntolaitteiden kestävyydestä tai asianmukaisuudesta.

Vastaus:

Pienimuotoista kuntoilupaikkaa on toivottu suunnitelmassa esitettyyn kohtaan seitsemässä
palautteessa. Lähellä olevan kuntoilupisteen katsotaan aktivoivan tavallisia käyttäjiä. Alueelle
tullaan valitsemaan varmat ja kestävät kuntoiluvälineet.

Palaute:
Toivotaan puistokäytävän poistamista tai kaventamista, sekä siirtämistä kauemmaksi
rivitalotontin  (AR 39094) laidalta. Tämän lisäksi toivottiin kyseisen rivitalotontin ja puiston
välisen kasvillisuuden uusimista ikivihreillä lajeilla näköesteeksi.

Vastaus:
Suunnitelmassa esitettyä käytävää kavennetaan. Käytävälinjaus säilytetään muutoin nykyisen
linjauksen mukaisena, koska se on luonteva yhteys puiston pohjoisosaan.

Suunnitelmassa on toteutettu näköeste rivitalotontin eteen maastonmuotoilulla sekä
pensasistutuksilla. Nykyinen kasvillisuus antaa näkösuojaa. Mikäli raitin ja tontin välissä olevaa
kasvillisuutta korvattaisiin havupuuistutuksilla, toteutuisi tavoitteena oleva näköeste vasta
vuosien kuluttua. Suunnitelmassa tullaan antamaan ohjeet puiston ylläpitoon kasvillisuuden
harventamiseksi ja siistimiseksi

Palaute:
Yhdessä palautteessa toivottiin seikkailumetsä-leikkivälineen siirtämistä aurinkoisemmalle
paikalle hiekkakentän viereen
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Vastaus:
Suunnteltu paikka on puoliavoin. Hiekkakenttälle ei kiipeilyvälineitä sijoiteta, koska se on
pallottelua varten.

Palaute:
Toivottiin isompaa koripallokenttää ja osa toivoi valmistuotekenttää. Toivottiin myös  lapsille ja
aikuisille mitoitetut koripallokorit.

Vastaus:
Nykyinen koripallotoiminto siirretään nykyisen leikkipaikan keskeltä hiekkakentän laitaan.
Tavoitteena on pienimuotoisen pallottelumahdollisuuden säilyttäminen puistoalueella.
Koripalloiluun mitoitetut kentät ovat Pukinmäen urheilupuistossa.

Palaute:
Pöytäpenkit tulisi siirtää etelämmäksi puiden varjoon paremmalle näköetäisyydelle.

Vastaus:
Penkkikalusteita ei sijoiteta katvealueelle vaan toimintojen viereen.

Palaute:
Toivottiin hedelmäpuita ja marjapensaita.

Vastaus:
Puiston istutuksia suunniteltaessa otetaan toive huomioon.

Palaute:
Toivottiin nykyisen kasvillisuuden hoitoa edustavamman näköiseksi.

Vastaus:

Toive välitetään puiston ylläpidolle.

Palaute:
Yhdessä palautteessa toivottiin huoltoajon järjestämistä hiekkakentille ajoestepuomin kautta

Vastaus:

Puomien asettamisesta puistoraiteille on keskusteltu alueen liikennesuunnittelijan kanssa.
Liikennesuunnittelijan kanta on ettei puomeja asenneta. Puomeja jouduttaisiin asentamaan
usean polkun päätteeseen että se estäisi liikenteen kokonaan. Puistossa ei ole ole autoilu
sallittu.

Palaute:
Toivottiin paljon roska-astioita

Vastaus:
Roska-astioita suunnitellaan alueelle mahdollisimman kattavasti.
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Palaute:

Toivottiin tasaista asfalttialuetta katuliiduilla piirtämistä varten.

Vastaus:
Koripallokorien kohdalle tulee laaja alue asfalttia, jota voi käyttää myös piirtämisalustana.

Palaute:

Toivottiin  monipuolisia keinu- ja kiipeilyvälineitä, jalkapallomaalit hiekkakentälle ja aurinko-
/sateensuojaa.

Vastaus:
Leikkialueelle suunnitellaan monipuoliset keinu- ja kiipeilyvälineet ja hiekkakentälle tulee kiinteät
jalkapallomaalit. Puistoihin ei yleisesti suunnitella katoksia. Katokset aiheuttavat monesti
muunlaista häiriökäyttäytymistä joka ei ole alueelle toivottavaa.

Palaute:
Yhdessä palautteessa toivottiin pulkkamäkeä.

Vastaus:
Alueella ei ole luontevaa ja turvallista tilaa pulkkamäen paikaksi.

Palaute:

Yhdessä palautteessa toivottiin kokoustilaa Immolantien koulukeskukseen.

Vastaus:

Palaute välitetään eteenpäin.

Tiedoksi Palautteen antajat


