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VUOROVAIKUTUSMUISTIO Ma403-35

Ruoholahdenpuiston
leikkipaikka ja pelikenttä
Suunnittelualueena oleva Ruoholahdenpuiston leikkipaikka ja pelikenttä rajautuu
pohjoisreunalta Santakatuun ja länsireunalta Santakujan pysäköintialueeseen (LPA). Itäpuolella
on Ruoholahden ala-asteen tontti (YOS) ja eteläreuna rajautuu Ruoholahdenkanavan
rantaraittiin ja -puistoon. Puistoalue sijoittuu Länsisataman (20.) kaupunginosaan. Suunnittelu
perustuu voimassa olevaan asemakaavaan.

Tähän muistioon on kerätty tiivistelmä suunnittelun aikaisesta vuorovaikutuspalautteesta.

Palautteet puistosuunnitelmaluonnoksesta VIO 6168/1 (esillä 28.4. – 11.5.2021).

Puistosuunnitelmaluonnos oli esillä Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessa
www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat) 28.4.–11.5.2021 välisenä
aikana. Puistosuunnitelmaluonnoksesta ei järjestetty erillistä vuorovaikutustilaisuutta
koronatilanteen vuoksi.

Tiedote puistosuunnitelmaluonnoksen esilläolosta lähetettiin puistoon rajautuvien kiinteistöjen
omistajille, Ruoholahden ala-asteelle, päiväkoti Laivuriin, ja Finnish American Kindergarteniin,
paikallislehdille ja paikalliselle asukasyhdistykselle. Maksullinen lehti-ilmoitus julkaistiin
Helsingin Uutisissa 28.4. Mahdolliset kommentit suunnitelmiin pyydettiin toimittamaan
11.5.2021 mennessä.

Sähköpostitse saatiin yksitoista palautetta yksittäisiltä henkilöiltä ja yksi palaute Ruoholahden
ala-asteen edustajalta.

Palautteet koskivat lähinnä pelikentän päällystettä, pelikentän varustelua mm. koripallotelineitä,
alueella tapahtuvaa häiriökäyttäytymistä, kentän aitojen korkeutta sekä kasvillisuuden
kunnostamista. Leikkipaikan alueesta saimme vain positiivista palautetta.

Sähköpostitse saadut palautteet (tiivistelmä)

Palaute:
Ruoholahdenpuiston leikkipaikan ja pelikentän suunnitelmaa pidettiin yleisesti hyvänä.
Palautteissa nousi esiin innostus siitä, että aluetta on lähdetty uudistamaan, sillä puiston
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kunnostaminen koettiin tärkeänä asiana. Kolmessa (3) palautteessa erityistä kiitosta annettiin
leikkipaikan suunnitelmalle.

Vastaus:
Olemme tehneet yhteistyötä kenttää ja leikkipaikkaa pääasiallisesti käyttävien tahojen kanssa
suunnittelun alusta lähtien, ja suunnittelun edetessä tulemme jatkamaan yhteistyötä.
Pääasiallisena tavoitteena on vastata erityisesti käyttäjien tarpeisiin, ja samalla kohentaa
kaupunkikuvaa ja viihtyisyyttä alueella.

Palaute:
Pelikentän pinnoitteesta saimme kuusi (6) palautetta. Viidessä (5) palautteessa muutosta
asfalttipinnoitteesta tekonurmipintaiseksi pidettiin toivottuna, sillä sen koettiin muun muassa
monipuolistavan pelivalikoimaa, olevan turvallisempi alusta ja vaimentavan pelaamisen ääniä
paremmin kuin nykyinen asfaltti. Yhdessä (1) palautteessa kentän toivottiin säilyvän
asfalttipintaisena, sillä läheisyydestä löytyy muita tekonurmikenttiä, ja asfalttikenttä mahdollistaa
kovapintaista alustaa vaativien lajien pelaamisen. Palautteessa on mainittu lajeina esimerkiksi
keppihevostelu, BMX-pyöräily, koripallo, skeittaus, fillaripoolo, radio-ohjattavat autot ja
pesäpallo. Yhdessä (1) palautteessa toivottiin, että kentällä olisi molempia pintamateriaaleja,
esimerkiksi toisessa päädyssä tilaa asfalttipintaiselle koripallokentälle.

Yhdessä (1) palautteessa toivottiin, että pelikentän värinä säilyisi punainen, oli materiaalina
sitten tekonurmi tai asfaltti, sillä pelikentän epävirallisena nimenä on toiminut ”punainen kenttä”.

Yhdessä (1) palautteessa otettiin kantaa tekonurmen täyttömateriaaliin, ja toivottiin sen olevan
mieluummin kumirouhetekonurmea kuin hiekkatekonurmea. Tämän nähtiin mahdollistavan
etenkin jalkapallon seuratoiminnan paremmin, ja samalla esimerkiksi kouluturnausten
järjestämisen kyseisellä kentällä.

Vastaus:
Helsingin kaupunki on saanut nykyisen kentän huonokuntoisesta asfalttipinnoitteesta paljon
negatiivista palautetta kentän käyttäjiltä edeltävien vuosien aikana. Pelikentän suunnittelun
lähtökohtana oli asfalttisen pinnoitteen vaihtaminen tekonurmipinnoitteeksi, ja suunnitelmaan
saadut positiiviset palautteet tukevat pinnoitteen muuttamista. Tekonurmi mahdollistaa laajasti
eri lajien pelaamisen, ja pinnoitteella voi pelata muun muassa jalkapalloa, pesäpalloa,
sulkapalloa (pyörällisillä verkoilla) ja monia muita lajeja. Saadun palautteen perusteella kentän
pinnoitetta ja samalla pelivalikoimaa monipuolistetaan monitoimikentän suuntaan sitten, että
osa kentästä suunnitellaan asfalttipintaisena. Asfalttialueella voidaan pelata esimerkiksi
koripalloa ja sählyä ja sinne sijoitetaan pingispöytä.

Tekonurmipinnoite vaimentaa pelaamisen ja pallojen aiheuttamaa ääntä ja kaikua, ja samalla
tekonurmipinnoite toimii turvallisempana alustana kaatumiselle, mikä on ollut toivottu muutos
kentän pääasiallisilta käyttäjiltä, ala-asteikäisiltä koululaisilta. Punaiset tekonurmet ovat
sävyiltään hyvin kirkkaita ja näin laajoissa mittasuhteissa siten erityisen voimakkaita, joten
suunnitteluryhmä ei nähnyt punaisen tekonurmen soveltuvan kohteeseen. Pinnoitteen väriksi on
täten valittu luonnollisemman ulkonäön perusteella vihreä.

Virallisilla jalkapallokentillä tekonurmen täyttömateriaalina käytetään usein kumirouhetta.
Kyseisessä kohteessa kumirouhe ei kuitenkaan ole varteenotettava vaihtoehto siitä irtoavan
mikromuovin ja meren läheisyyden vuoksi. Tekonurmikenttää ei myöskään ole tarkoitettu
käytettävän ainoastaan jalkapallon pelaamiseen tai jalkapallon virallisissa peleissä tai
seuratoiminnassa. Kentän pääasiallisina käyttäjinä jatkavat viereinen Ruoholahden ala-asteen
koulu, sekä kaikki alueen asukkaat. Kenttä on kooltaan keskikokoinen, jolloin se soveltuu
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kaikenlaiseen pelailuun. Kumirouheen sijaan tekonurmen täytteeksi on ajateltu kokeiltavan
uudenlaista täytettä, puurouhetta.

Palaute:
Pelikentän varusteista saimme seitsemän (7) palautetta, joista kuusi (6) liittyi koripallotelineisiin.
Neljässä (4) palautteessa toivottiin kentälle jäävän nykyisen mukaisesti koripallotelineitä, sillä
telineiden nähtiin monipuolistavan lajivalikoimaa. Kentällä on sijainnut aina koripalloteline, mikä
on ollut aktiivisessa käytössä. Koripallotelineiden asentamista vastustavia palautteita saimme
kaksi (2) kappaletta. Palautteissa koettiin, että koripallon pelaaminen on yksi pahimmista
häiritsevää melua aiheuttavista seikoista.

Yhdessä (1) palautteessa toivottiin kahden maalin sijaan neljää maalia kentälle poikittain, jolloin
kahta peliä voidaan pelata samaan aikaan. Peliviivoja toivottiin molemmille vaihtoehdoille, sekä
pitkittäiseen että poikittaiseen pelaamiseen. Lisäksi yhdessä (1) palautteessa pohdittiin,
millaiset maalit ja verkot alueelle tuodaan.

Yhdessä (1) palautteessa myös toivottiin vaihtopenkeiksi parempia penkkejä, nykyisen
betonimuurin sijaan.

Vastaus:
Palautteeseen perustuen, etenkin koululaisten toiveesta kentällä säilytetään nykyisen
mukaisesti koripallotelineitä. Uudet telineet sijoitetaan kentän itäreunaan, mahdollisimman
kauas asuinrakennuksista ja Santakadun katualueesta. Kentän valaistus suunnitellaan
himmentymään yöajaksi, jotta se ei houkuttelisi pelaamiseen yöaikana. Kentälle asennetaan
myös yörauhan kunnioittamiseen kehotavat kyltit.

Kentän päätyihin sijoitetaan uudet kiinteät pelimaalit, joissa on uudet jalkapallo-verkot. Kentällä
voi pelata sekä pitkittäin että poikittain, mutta poikittaiselle pelaamiselle ei aseteta kiinteitä
maaleja. Sen sijaan esimerkiksi koulukäytössä kentälle voi tuoda omia maaleja pelaamisen
ajaksi. Kentän peliviivat suunnitellaan myöhemmässä vaiheessa tarkemmin, ja niillä pyritään
varmistamaan, että kenttä soveltuu mahdollisimman monen lajin pelaamiseen. Peliviivoilla ei ole
tarkoitus rajata pelaamista vain tiettyyn suuntaa tai tiettyyn lajiin, mutta viivojen määrä kentällä
on rajallinen. Esimerkiksi pelikartioilla voi kenttää merkitä pelin ajaksi, mikäli tietyt lajiviivat
puuttuvat.

Kenttää reunustavat betonimuurit säilyvät, ja puistosuunnitelmassa muurien päälle on osoitettu
rakennettavaksi neljä pitkää puista istuintasoa lisäämään niiden käyttömukavuutta
istuinpaikkoina. Puurakenteiden tarkempi suunnittelu tehdään myöhemmässä vaiheessa.

Palaute:
Kahdessa (2) palautteessa pelikentälle toivottiin monipuolisempaa pelivalikoimaa.

Vastaus:
Ks. kaksi edellistä vastausta.

Palaute:
Kentällä tapahtuvasta häiriökäyttäytymisestä saatiin kaksi (2) palautetta. Kentän suunnittelussa
toivottiin otettavan huomioon, ettei kenttää käytettäisi klo 22:00 jälkeen, sillä käytöstä aiheutuva
melu kantautuu viereisiin asuntoihin. Palautteissa pohdittiin, voiko valaistusta ajastaa siten, että
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valot ovat päällä vain siihen aikaan, kun kentän käyttö on sallittua. Lisäksi toivottiin, että alueelle
sijoitettaisiin info-kylttejä mahdollisimman moneen paikkaan, joissa olisi selkeästi merkitty
pelaamiselle sallittu aika. Pohdittiin myös, voisiko aukkojen sijaan kentän kulmissa olla ajastetut
portit, taikka olisiko aluetta mahdollista äänieristää paremmin.

Vastaus:
Pelikentän käyttöaikaa pyritään ohjaamaan erilaisin suunnittelukeinoin. Kentän valaistus
suunnitellaan himmeneväksi kello 22-07 välisenä aikana. Lisäksi kentän aitoihin ja portteihin
kiinnitetään Helsingin kaupungilla käytössä olevat infokyltit yörauhan kunnioittamisesta.

Portit lisätään suunnitelmaan kentän kulmien aukkojen paikoille, ja kaakkoisnurkkaan limittäiset
aidat, jotta pelialue erottuu selkeämmin omaksi alueekseen. Julkisia, kaikkien käytössä olevia
portteja ei kuitenkaan voida ajastaa, sillä porteista on vaaratilanteessa päästävä kulkemaan
kaikkina kellonaikoina. Tekonurmikentällä pelattaessa kentän pinta tulee vaimentamaan
pallojen ääntä nykyistä paremmin, vaikka kaikkia kaupungin vilskeen normaaleja ääniä ei kyetä
torjumaan.

Palaute:
Pelikentän aidan korkeus sai kaksi (2) palautetta. Huolena on, että Santakadun puolelle
suunniteltu 2,0 metrin korkuinen aita (2,4 m kentän pinnasta), pensasistutukset ja vaahterat
eivät riitä pallojen pitämiseen kentän sisällä. Lisäksi yhdessä (1) palautteessa toivottiin, että
kaikissa nurkissa olisi portit, jotta pallot eivät karkailisi aidan aukoista. Kolmilanka-aitaa
itsessään pidettiin hyvänä materiaalina aidalle, sillä sen ei koettu estävän näkymiä.

Vastaus:
Puistosuunnitelmassa kentän päätyjen aidat on suunniteltu 5,0 metrin korkuisiksi, kentän
pinnasta mitattuna. Päätyaidoissa on alaosissa metalliaitaa, ja yläosissa verkkoa. Santakadun
ja leikkipaikan puoleiset metalliset sivuaidat on suunniteltu 2,4 metrin korkuisiksi kentän
pinnasta mitattuna. Tarkemmassa suunnitelmassa Santakadun puoleinen aita nostetaan 3,0
metrin korkuiseksi, jolla pyritään varmistamaan pallojen pysyminen aitauksen sisäpuolella.

Kentän kulkuaukkojen kohdille lisätään käyntiportit, ja kaakkoisnurkkaan limittäiset aidat, minkä
avulla pelialue erotetaan selkeämmin omaksi alueekseen.

Palaute:
Suunnitelma-aluetta reunustavat istutukset saivat kaksi (2) palautetta. Alueen kasvillisuuden
säilyttäminen ja mahdollinen lisääminen koettiin tärkeänä, sillä kasvillisuuden koetaan
vaimentavan kesäisin taloihin kantautuvia ääniä ja tuovan viihtyisyyttä alueelle. Santakadun
puoleisen pensasaidan todettiin olevan hieman aukkoinen, ja siihen toivottiin muutamia
lisäpensaita. Lisäksi toivottiin, että kenttää ympäröiviä istutuksia siistitään ja ehostetaan.

Vastaus:
Suunnittelussa olevaa kasvillisuutta säilytetään mahdollisuuksien mukaan. Huonokuntoisilta tai
aukkoisilta osiltaan istutuksia uusitaan ja täydennetään. Monimuotoisuutta lisätään
täydennysistutuksissa. Santakadun varrelle on merkitty pensaiden täydennysistutusta, ja kentän
itälaidan pensasistutukset uusitaan kokonaan. Kentän länsireunalla kulkureittien välissä oleva
pensasistutus jakaa kulkureitit hankalasti ylläpidettäviksi kahdeksi kapeaksi reitiksi ja se on
istutettu aikoinaan isotuomipihlajasta, joka on vieraslaji. Kulkureittien välissä oleva
pensasistutus poistetaan ja vastaavasti kentän päädyssä kiinni olevaa istutusaluetta
levennetään länteen päin ja sen lajistoa monipuolistetaan. Leikkipaikalla olevia muutamia puita
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pyritään säilyttämään jatkosuunnittelussa ja rakentamisen aikana mahdollisuuksien mukaan.
Leikkipaikalle lisätään uusia puita luomaan kaivattuja varjopaikkoja.

Palaute:
Kahdessa (2) palautteessa pohdittiin, jäädytetäänkö kenttää edelleen talvisin. Toinen palautteen
antajista oli jäädytystä vastaan, ja toivoi kentän toimivan pallopelikäytössä talvisinkin. Toinen
palautteista toivoi kenttää jäädytettävän jatkossakin.

Vastaus:
Kentälle suunnitellut pinnoitteet eivät estä kentän jäädyttämistä talvisin. Kentän jäädyttämistä
jatketaan hyvinä pakkastalvina. Koneellista jäädytystä ei kentälle kuitenkaan rakenneta, sillä
läheiseen Jätkäsaaren liikuntapuistoon on vastikään jo rakennettu tekojää. Lämpiminä talvina
kenttä säilyy avoimena muille lajeille.

Palaute:
Koirakylttien tarpeellisuus sai yhden (1) palautteen. Toivottiin koirien kieltokylttejä koulun
läheisyydessä, sillä alueella on yleensä paljon jätöksiä. Lisäksi ihmiset käyvät joskus
juoksuttamassa koiriaan kentällä.

Vastaus:
Pelikentän ja leikkipaikan aitoihin ja portteihin kiinnitetään Helsingin kaupungilla käytössä olevat
infokyltit, joihin merkitään muun muassa ”ei koiria”-symboli. Pelikentän ulkopuolella olevat
kevyen liikenteen väylät säilyvät normaalisti koiranulkoiluttajien käytössä.

Projektinjohtaja

Jere Saarikko

Tiedoksi Palautteen antajat


