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VUOROVAIKUTUSMUISTIO Ma403-35

Konalan puisto
Palautteet puistosuunnitelmaluonnoksesta VIO6215/1

Tähän muistioon on kerätty tiivistelmä suunnittelun aikaisesta vuorovaikutuspalautteesta.

Tiedote puistosuunnittelun aloituksesta on lähetetty 8.9.2021 lähikiinteistöjen omistajille ja
asukasyhdistykselle.

Puistosuunnitelmaluonnos oli esillä Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessa
www.hel.fi/suunnitelmat 27.10.-9.11. välisenä aikana. Tiedote esillä olosta lähetettiin
suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille. Mahdolliset kommentit suunnitelmaluonnokseen
pyydettiin toimittamaan 9.11.2021 mennessä.

Puistosuunnitelmaluonnoksia koskeva yleisötilaisuus pidettiin Leikipuisto Laurinniityn pihalla
23.9.2021 klo 14:30 – 16:00. Tilaisuudessa oli paikalla Helsingin kaupungin edustaja
kaupunkiympäristötoimialalta sekä suunnittelukonsultin edustaja. Tiedote asukastilaisuudesta
lähetettiin lähi kiinteistöjen omistajille sekä asukasyhdistykselle. Suunnitelmien
esittelytilaisuudessa kävi yhdeksän henkilöä. Sähköpostitse saatiin yksi palaute.

Puistosuunnitelmaluonnoksesta saadut palautteet

Palautteet koskivat lähinnä puistoalueeseen liittyviä asioita. Leikkipuistosta saatiin vain vähän
palautteita.

Yleisötilaisuudessa saadut palautteet

Yleisötilaisuudessa kysyttiin mielipidettä suunnitelmaratkaisuihin ja mm. seuraavat ratkaisut
saivat kannatusta:  Läntisen nurmettuneen kentän tilalle toivottiin niittyä. Urheilupisteeseen
asennetaan seniorivälineitä, joita myös lapset voivat käyttää. Lasten toivoma maatrampoliini
lisätään suunnitelmaan. Puiston koillisosan nurmialue muutetaan osittain niityksi.

Palaute:
Lähellä leikkipuistorakennusta, puistokäytävän pohjoispuolella on tontin puolella oleva avo-oja,
joka on kuulemma tuottanut ongelmia - valitettu että tontin puolelle tulvii vettä. Tässä kohtaa
myös vesaikko ja vanhat puut ovat tuottaneet huolta.

Vastaus:
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Tarkistetaan rummun ja järjestelmän toimivuus ja laskuojat perataan. Puuston tila ja toimet
katsotaan keväällä arboristin kanssa. Alueen raivaus otetaan puiston urakkaan.

Palaute:
Puiston länsipään kerrostalopihoja rajaavat pensasalueet, erityisesti kiiltotuhkapensaat toivottiin
uusittaviksi.

Vastaus:
Alueen istutusten puusto on kasvanut täyteen mittaansa, jolloin kasvuolosuhteet ovat
muuttuneet niin, että pensaiden uusiminen ei enää onnistu alkuperäisellä tavalla. Tonttien
reuna-alueiden käsittely suunnitellaan ja ohjeistetaan räätälöidysti rakennussuunnitelmissa ja
työmaavaiheessa.

Palaute:
Konala-seuran muistopuuksi istutetulle koristeomenalle toivottiin nimikylttiä. Kyseieselle puulle
toivottiin myös enemmän kasvutilaa. Toivottiin myös penkkiä mistä voisi puuta ihailla.

Vastaus:
Konala-seuran hankkima nimikyltti asennetaan ylläpidon toimesta. Toivottua kasvutilaa puulle
tehdään viereisten puiden latvustoa varovaisesti karsimalla työmaavaiheessa. Penkki sijoitetaan
raitin vastakkaiselle puolelle, mistä puu näkyy hyvin.

Palaute:
Luistelukentälle toivottiin pukukoppeja ja penkkejä, sekä kesäksi jalkapallomaalit.

Vastaus:
Pukukoppeja ei voida toteuttaa ilkivallan vuoksi. Talveksi alueelle voidaan tuoda penkki.
Siirrettävät ja ilkivallan kestävät jalkapallomaalit toteutetaan.

Sähköpostitse saadut palautteet

Palaute:
Palaute koski puiston länsipäätä.  Palautteen antaja toivoi puiston yleisilmeen säilyvän
nykyisellään - ei niittyä, ei metsää. Toivoi alueen kasvillisuuden ylläpidon tehostamista ja
selkeyttämistä ja  jotain kestäviä istutuksia. Toivoi koiran ulkoiluttajat otettavan huomioon ja
valaistuksen parantamista. Toiveena oli myös pelejä aikuisille, kuten shakki tai tenniskenttä.
Toivoi mahdollista talvikäytön parantamista ja oli huolissaan ettei alueelle suunnitella
kaljoitteluun houkuttelevia ominaisuuksia nuorisolle.

Vastaus:

Puiston yleisilme säilyy nykyisenlaisena ja avoimet alueet sälyvät ennallaan. Kivituhka-alue
muutetaan niityksi. Tontin reuna-alueilla olevat ränsistyneet pensaat poistetaan ja tämä
osaltaan helpottaa ylläpitoa. Tällä hetkellä tonttialueen toimintoja (aita) on levinnyt puiston
puolelle. Ylläpitoa tehdään puistorajojen mukaisesti. Puiston itäosassa on koirapuisto, jota
koiran ulkoiluttajat voivat käyttää. Puiston länsiosan pallokentän valaistusta parannetaan.
Pallokentällä voi harrastaa pelejä, mutta välineet tulee itse järjestää ja jääkentän talvikäyttöä
parannetaan tuomalla kentän reunaan  penkit jääkaudeksi.

Palaute:
Palautteen antaja suhtautui varauksella kahluualtaan tarpeellisuuteen ja turvallisuuteen altaan
ollessa tyhjänä. Palautteen antaja totesi, että altaassa ei ole ollut vettä kahteen vuoteen ja koki
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tämän vaarallisena pienille lapsille, jotka juoksevat siellä. Hiekkakentän ainakin osittaista
säilymistä toivottiin pallopelejä varten.

Vastaus:

Allas on yleisesti hyvin toivottu palvelu ja se on tarkoitus säilyttää niin kauan, kun sen putkistot
pysyvät kunnossa. Kahluuallas on ollut tyhjänä koronapandemian vuoksi, mutta käyttöä
jatketaan sitten, kun tautitilanne sen mahdollistaa. Altaasta on iloa lapsille myös tyhjänä, sillä
sen pohja sopii esim. skoottailuun ja pyöräilyyn. Kaikista pienimmät lapset liikkuvat joka
tapauksessa vanhempien seurassa ja heidät voidaan ohjata heille erikseen tarkoitetulle
aidatulle alueelle. Hiekkakenttä säilytetään, minkä lisäksi puistoon on suunniteltu
hiekkatekonurmipintainen peliareena.


