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Strömbergin puisto ja 
Puropuistikko 
 
 
Palautteet puistosuunnitelmaluonnoksesta 6224/1 ja vesiteknisestä yleissuunnitelmasta 
(esillä 20.10.2021-3.11.2021) 
 
Tähän muistioon on kerätty tiivistelmä suunnittelun aikaisesta vuorovaikutuspalautteesta. 
 
Strömbergin puiston ja Puropuistikon puistosuunnitelman sekä vesiteknisen yleissuunitelman 
lähtökohtana on Konalan ja Pitäjänmäen aluesuunnitelman luonnos, puistossa todettu 
peruskorjaustarve ja asukkailta saatu palaute. Suunnitelmat perustuvat voimassa olevaan 
asemakaavaan. 
 
Tiedote verkkotilaisuudesta ja esillä olosta lähetettiin lähikiinteistöjen omistajille ja 
asukasyhdistyksille 6.10.2021.   
 
Puistosuunnitelmaluonnos ja vesitekninen yleissuunnitelma olivat esillä Helsingin kaupungin 
verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat 20.10.2021-3.11.2021 välisenä aikana.  
 
Kohteessa järjestettiin maastokäynti 13.10.2021 koskien toimepiteitä kalojen nousuesteiden 
poistamiseksi. Maastokäyntiin osallistui Helsingin kaupunkiympäristön ja suunnittelijakonsultin 
edustajien lisäksi Helsingin perhokalastajat ry:n, Virtavesien hoitoyhdistys ry:n sekä WWF:n 
edustajia. 
 
Puistosuunnitelmaluonnos ja vesitekninen yleissuunitelma esiteltiin osana Uutta Länsi-Helsinkiä 
-verkkotilaisuutta keskiviikkona 27.10.2021 klo 17-20. Tilaisuudessa oli mahdollisuus esittää 
kysymyksiä ja kommentoida suunnitelmia kommentointipalstalla. Tilaisuudessa oli paikalla 
Helsingin kaupungin edustajia kaupunkiympäristötoimialalta. Tilaisuuteen osallistui 
samanaikaisesti enimmillään 180 kaupunkilaista. Strömbergin puistoa ja Puropuistikkoa 
koskevia kommentteja ja kysymyksiä tuli chattiin tilaisuuden aikana 8 kpl. Kysymykset ja 
vastaukset on kirjattu tähän vuorovaikutusmuistioon Uutta Länsi-Helsinkiä –verkkotilaisuudesta 
laaditun koosteen mukaisesti.  
 
Mahdolliset kommentit suunnitelmiin pyydettiin toimittamaan sähköpostitse 3.11.2021 
mennessä. 
 
Sähköpostitse saatiin 3 palautetta.  

Puistosuunnitelmaluonnoksesta saadut palautteet: 

Uutta Länsi-Helsinkiä -verkkotilaisuudessa saadut palautteet: 

Kysymys tai kommentti: 
Strömbergin puisto: Voisiko puistoon saada uuden koira-aitauksen? Tätä on toivottu ja odotettu 
jo yli 10 vuotta. Kerro kartalla -kyselyssä syksyllä 2012 koira-aitauksen kohentamista toivottiin ja 
sen perusteella tehtiin ehdotus nykyisen koira-aitauksen siirtäminen etäämmäksi asutuksesta ja 
helpompaan maastoon. Konalan ja Pitäjänmäen aluesuunnitelman Kerrokantasi-kyselyssä noin 
viisi vuotta sitten monet toivoivatkin uuden koira-aitauksen sijoittamista edelleenkin Strömbergin 
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puistoon, mutta toiseen ehdotettuun kohtaan (silloinen vaihtoehto 1). Puistosuunnitelmaan tulisi 
lisätä koira-aitaus kohtaan, johon sitä aiemmin suunniteltiin. Tällä alueella on todella paljon 
koiria ja niiden määrä on vain kasvanut uusien asuntojen rakentamisen ja koronan myötä.  
Vastaus: 
Nykyisestä koira-aitauksesta on tullut valituksia melun takia, sillä koira-aitaus sijaitsee liian 
lähellä asutusta. Puiston suunnitelmaluonnoksessa ei koirapuistoa ole mukana, sillä sille ei 
löydetty luontevaa paikkaa. Kalevala-Korun tehdaskiinteistön täydennysrakentaminen asettaa 
myös reunaehtoja koirapuiston sijoittamiselle juurikin melun takia. Talin urheilupuiston alueelle 
tarkastellaan uutta koirapuiston paikkaa. Vaihtoehto 1 sijainti ei selvinnyt. 
 
Kysymys tai kommentti: 
Strömbergin puisto: Voisiko Strömbergin puiston putouksen valaista led-valoilla? Hyvänä 
esimerkkinä Kotkan Sapokan vesipuiston putous. Onnistuisiko kulkureittien valaistuksen lisäksi 
myös kohdevalaistus puihin/istutuksiin suunnattuna?  
Vastaus: 
Strömbergin puiston vesiputouksen valaisemisesta on keskusteltu, mutta siitä päätetään vasta 
rakennussuunnitteluvaiheessa. Puistoalueiden “liiallista” ja ylöspäin kohdistuvaa valaistusta 
tulee harkita tarkasti, sillä esimerkiksi lepakot häiriintyvät valosta. Pitäjänmäentien eteläpuolinen 
alue on määritetty tärkeäksi lepakkoalueeksi, joten niitä todennäköisesti esiintyy myös 
Strömbergin puistossa. 
 
Kysymys tai kommentti: 
Strömbergin puisto: Tuleeko puistoon kirsikkapuita ja mitä lajiketta?  
Vastaus: 
Hei, esittelen Strömbergin puiston suunnitelmia pian. Puistosuunnitteluvaiheessa kasveja ja 
puita ei ole lopullisesti lyöty lukkoon, mutta puistoon on ajateltu istutettavan kirsikkapuita. 
 
Kysymys tai kommentti: 
Strömbergin puisto: Milloin korjaus on tarkoitus aloittaa?  
Vastaus: 
Hei, esittelen kohta Strömbergin puiston suunnitelmia. Puisto on näillä näkymin menossa 
remonttiin 2024. 
 
Kysymys tai kommentti: 
Strömbergin puistossa parannetaan puroakin, kalojen nousua parantamaan, kuulemma. Mutta 
Vihdintien toisella puolella puro on lähes kasvanut lähes umpeen, Malminkartanon 
lumenkatopaikalta valuu likaista vettä puroon. Trumpettikujan päässä on hieno viime vuonna 
tehty 'koski', mutta nuo muute murheet tuskin houkuttelevat taimenia tai muita vaelluskaloja.  
Vastaus: 
Hei, tällä hetkellä Strömbergin puiston kohdalla on esteitä, jotka estävät vaelluskalojen 
nousemisen Mätäjokea. Kun kalojen nousu tällä osuudella mahdollistetaan, tullaan myös joen 
pohjoisemmissa osissa myöhemmin tutkimaan tarvittavia toimia.  
Olemme juuri käynnistämässä Vihdintien kohdalla suunnittelua, joka parantaisi ekologisen 
yhteyden tilaa nykyisestä. 
 
Kysymys tai kommentti: 
Strömbergin puisto: "Kalevala-Korun tehdaskiinteistön täydennysrakentaminen asettaa myös 
reunaehtoja koirapuiston sijoittamiselle juurikin melun takia". Kyseisen tehdaskiinteistön 
täydennysrakentaminen on valmis huhtikuussa 2022. Vaihtoehto 1 mukainen kohta 
koirapuistolle ei käsittääkseni olisi liian lähellä noita rakennuksia melun puolesta.  
Vastaus (vastausta ei annettu verkkotilaisuudessa, vaan lisättiin 
vuorovaikutusmuistioon): 
Riittävien etäisyyksien saavuttamiseksi ainoa paikka koirapuiston sijoittamiselle olisi puiston 
itäpuolen kallioalueen eteläosa. Alueella sijaitsee luonnotilainen paljas kallio, jonne aukeaa 
näköala näköalapaikalta. Tämän vieressä sijaitsee vanha männikkö, joka kärsisi koirapuiston 
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rakentamisesta. Vaihtoehto 1 sijainti ei selvinnyt. Talin urheilupuiston alueelle tarkastellaan 
uutta koirapuiston paikkaa. 
 
Kysymys tai kommentti: 
Pitskun Strömbergi vaan kunnolla uusiksi. On sen verran heikossa kunnossa ja nykyisellään 
pultsareiden puisto. Laittakaa vesi virtaamaan kaloille ja vesiluonnolle sekä puistoalue 
kaupunkilaisille viihtyisäksi! 
 
Kysymys tai kommentti: 
Onko tosiaan tarkoitus, että Strömberginpuisto jäisi ainoaksi liito-oravien dispersaaliksi Talin 
suunnasta Haagaan? (kysyin aiemmin läntisestä Vihersormesta, ja tarkoitin silloin Talilla Talin 
urheilupuiston aluetta lähempänä Huopalahdentietä)  
Vastaus: 
Hei, ei tule olemaan ainoa yhteys. Myös Talin urheilupuistosta Riistavuoreen on huomioitu liito-
oravien yhteys. 

Sähköpostitse saadut palautteet 

Palaute: 
Palautteessa esitettiin huoli monimuotoisen luonnonkasvillisuuden häviämisestä, erityisesti 
jokirantojen ja kallioalueiden osalta. Palautteessa oltiin huolissaan siitä, että peruskorjauksen 
myötä Strömbergin puiston purolehtoluonne menetettäisiin ja monipuolinen ranta- ja 
kosteikkokasvillisuus häviäisi. 
 
Palautteessa todettiin nykyisin rannan tuntumassa olevan runsaasti lehtipuita eikä uuden 
suunnitelman havainnekuvassa näkyvän rantapuustoa tai rantakasvillisuutta juuri ollenkaan. 
Palautteessa esitettiin huoli, että puustoa harvennetaan liikaa eikä tervaleppää jätetä tai istuteta 
tarpeeksi, ja että luonnonkasvillisuutta raivataan rannoilta ja rannoille istutetaan kasveja, jotka 
eivät ole alueelle luontevia. Lisäksi huolena oli, että puistoa valaistaan liikaa mm. lepakoiden 
kannalta kaikki puronlehtoa muistuttavat piirteet häviävät ja alue muutetaan kokonaan 
rakennetuksi puistoksi, jossa on nurmikkoa ja ”puistonrakentamisrekvisiittaa” kuten 
pyöreitä kiviä. 
 
Palautteessa ehdotettiin putouksen yläpuolella olleiden lähivuosina poistettujen historiallisten 
askelkivien palauttamista, putousta ympäröivän kalliokasvillisuuden säästämistä, alueen 
vanhojen mäntyjen säilyttämistä ja osan 2000-luvun pensasistutuksien kunnostamista 
uusimisen sijaan.  
 
Palautteessa todettiin Strömbergin puiston jo uudistetun 20 vuotta sitten ja 
kyseenalaistettiin, onko puistoja tarpeen uudistaa täysin 20 vuoden välein. Strömbergin puiston 
monimuotoisen kasvillisuuden lisäksi Puropuistikon monipuolista ja runsasta ranta-, kosteikko ja 
vesikasvillisuutta suositeltiin vaalittavan. 
 
Vastaus: 
Strömbergin puiston rannat on pitkälti rakennettu 2000-luvun alussa tehdyn puistorakentamisen 
aikana ja luonnonkasvillisuutta on levinnyt rannoille sen jälkeen. Tavoitteena on säilyttää 
puiston ”purolehtopiirteet”. Kalatien kohdalta on välttämätöntä poistaa kallliokasvillisuutta, mutta 
muualla on tavoitteena säästää nykyinen kasvillisuus. Säilyvän kasvillisuuden alueet 
tarkennetaan suunnitelmaan, ranta-alueelle lisätään istutettavia lehtipuita ja putouksen 
eteläpuolisen lammen yhteyteen uutta rantakasvillisuutta. Havainnekuva päivitetään sen osalta. 
Suunnitelmassa uoman äärelle esitetyt puuistutukset on ajateltu olevan tervaleppiä. 
Peruskorjauksen yhteydessä poistetaan alueelta vieraslajeja. Yhtään vanhaa mäntyä ei 
poisteta, puiston itäosan uuden polun ympäristössä poistetaan nuoria mäntyjä. Puropuistikon ja 
Strömbergin puiston saaret jätetään luonnontilaan. 
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Astinkivet ovat peräisin 1970-luvulta, joten ne eivät ole historialliset. Astinkivet on poistettu 
turvallisuussyistä. 
  
Palaute: 
Luin juuri suunnitelman Strömbergin puiston putouksen ohittavasta kalatiestä. Mahtava juttu, jos 
tuollainen onnistuu. Sillä olisi jo huomionarvoa ihan Euroopan mittakaavassa.  

Putouksen alapuolisista kutusorakoista jo tapellaan nousutaimenien kesken. Ohitustie toisi 
monta kilometriä koskialueita kutupaikkoja. 

Palaute: 
Hei, Olisi kohtuullista parantaa strömberginpuiston valaistusta nyt esim vaihtamalla 
tehokkaammat lamput. Se on myös turvallisuusasia eikä voi odottaa puiston peruskorjausta. En 
saanut selville suunnitelmista onko vanhan kalevalakorun tontin uudisrakennuksilta kulku 
pitäjänmäentielle? Ellei ole niin se tulisi suunnitella. Muuten siihen muodostuu epävirallisia 
polkuja. 

Vastaus: 
Valaistusta parannetaan, ja valaistus suunnitellaan ja toteutetaan osana peruskorjausta. 
Kalevalan-korun korttelista voidaan osoittaa kapea polku Pitäjämäentien suuntaan. Yleensä 
kaupunki ei tee tonteille vieviä reittejä, mutta tässä tapauksessa yhdyspolku voidaan esittää, 
koska kortteli on keskellä puistoa. 
 
 
 
 
 
 
 
Tiedoksi   Palautteen antajat 


