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TEHTAANPUISTO –
leikkipuisto Seppä

Palautteet puistosuunnitelmaluonnoksesta VIO 6211/1

Tähän muistioon on kerätty tiivistelmä suunnittelun aikaisesta vuorovaikutuspalautteesta.

Puistosuunnitelmaluonnos oli esillä Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessa
www.hel.fi/suunnitelmat 16.2.-1.3.2022. välisenä aikana. Tiedote esillä olosta lähetettiin
suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille. Mahdolliset kommentit suunnitelmaluonnokseen
pyydettiin toimittamaan 1.3.2022 mennessä.

Puistosuunnitelmaluonnoksesta saadut palautteet

Tehtaanpuiston puistosuunnitelmasta on saatu seitsemän kirjallista palautetta.  Palautteissa
otettiin kantaa puiston toimintoihin, kasvillisuuteen ja valaistukseen. Erityisesti palautteissa
nousi esille leikkipuiston keskellä olevan kumpareen säilyttäminenen ja pienten lasten
leikkialueen aitaaminen. Kiitosta saivat uusi puistoraitti ja leikkipuiston vesiaiheen säilyttäminen.

Sähköpostitse saadut palautteet:

Palautteet kumpareesta:

Viidessä palautteessa esitettiin puiston keskellä olevan kumpareen säilyttämistä.
Perusteita sen säilyttämiselle olivat: Kumpare on toiminut suosittuna picnic-paikkana josta
aikuisen on ollut helppo seurata lapsien leikkiä. Kolmessa palautteessa kumparetta pidettiin i
sopivana talviliukumäkenä. Kesäisin pienet pyöräilijät ovat voineet ajaa sen ympäri.

Vastaus:

Kumpare poistetaan leikkialueen turvallisuuden takia sekä historialisista syistä:
Kumpareen kohdalla leikkitoimintojen risteäminen muodostaa vaaratekijän, kun kumparetta alas
juoksevat lapset joutuvat kumpareen ympäri pyöräilevien eteen. Kumpare estää näkyvyyden
leikkialueen toiselle puolelle vaikeuttaen valvontaa.  Kumpare kerää leikkialueelle skeittailijoita.

Puistosta on tehty maisemahistoriallinen sevitys ja siinä on suositeltu puiston kunnostamista
alkuperäistä funktionaalista muotokieltä kunnioittaen. Muovipintainen kumpare ei ole
alkuperäisen muotokielen mukainen.

Leikkitoiminto ja istuskelupaikka korvataan puiston reunaan suunniteltavalla puutasorakenteella,
jota voi käyttää istuskeluun. Osa tasosta muotoillaan kumpuilevaksi niin, että sitä pitkin pienet
lapset voivat harjoitella ylä- ja alamäkikävelyä.
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Palautteet aitaamisesta:

Kolmessa palautteessa esitettiin huoli pienten lasten turvallisuudesta puistossa, kun sieltä
poistuu pienten lasten erillinen aidattu alue. Puisto on ahkerassa käytössä ja osa toiminnasta,
esim. polkuautoilu, on vauhdikasta, jolloin pienet lapset jäävät helposti jalkoihin. Yhdessä
palautteessa otettiin esille, että pienten lasten aidattu alue on ollut myös läheisen päiväkodin
käytössä, jolloin lapsiryhmää on ollut turvallisuuden kannalta helpompi pitää silmällä.

Vastaus:

Koko leikkipuiston alue on suunniteltu aidattavaksi ja näin ollen se on turvallinen myös pienille
käyttäjille. Koska leikkipuiston alue on kokonaisuudessaan  pieni, muodostuisi pinten lasten
aitauksesta käyttäjille kohtuuttoman pieni alue.  Leikkipuisto on kaikille avoin julkinen alue, eikä
sitä suunnitella erikseen esim yksityistä päiväkotitoimintaa varten. Lapset ovat leikkipuistossa
aina mukana olevan huoltajan tai saattaajan  valvonnassa ja vastuulla.

Palautteet välineistä:

Leikkivälineiden osalta esitettiin huoli, että lapsiperheitä ei ole kuultu leikkivälineiden valinnassa.
Eräässä palautteessa toivottiin toivottiin  koripalloteline, jonka alla olisi kova alusta. On toivottu
myös rengaskeinun tai sen kaltaisen leikkivälineen säilyttämistä. Toiveena oli myös varmistaa,
että myös isommat lapset huomioidaan puiston suunnittelussa.

Myös roska-astioiden malliin ja sijoitteluun tuli toiveita: tulisi huomioida suojaus roskia levittäviltä
linnuilta, puiston ohikulkijat (koiran ulkoilutus) sekä roska-astioiden talvikäyttö, jotta ne eivät jää
talvella kinosten taakse. Toivottiin mietittävän myös suunnittelualueen lumienkasauspaikat.

Vastaus:

Leikkivälinevalikoima on ollut mukana esilläolo materiaalissa ja siitä on voitu antaa palautetta.
Suunnitelmaan lisätään pienille lapsille suunnattu koripallokori asfalttialueelle. Rengaskeinu on
pienessä leikkipuistossa vaarallinen ja tilaa vievä väline, minkä vuoksi se poistetaan.
Varusteiden ja roska-astioiden malleissa ja sijoittelussa otetaan huomioon linnut ja lumiset
talvet mahdollisuuksien mukaan.

Palautteet valaistuksesta:

Kolmessa eri palautteessa oli valaistusta koskevia kommentteja. Valaistuksen osalta pyydettiin
kiinittämään huomiota riittävään valaistukseen, jotta puisto olisi käytettävissä myös pimeän
vuodenaikaan. Toivottiin, että  valaistuksessa huomioidaan puiston valaistuksen värilämpötila
sekä valosaasteen ja valaistuksen määrä. Yhdessä palautteessa pyydettiin myös kiinnittämään
huomiota siihen, että erityisesti Sepänkadun puoleisien valaisimien valot eivät kohdistu
asuntojen ikkunoita päin.

Vastaus:

Suunnittelualueen valaistus uusitaan ja otetaan huomioon asianmukaisen valaistuksen
riittävyyys. Valaistavat alueet ja niiden valaistustasot suunnitellaan kaupungin ulkovalaistuksen
ohjeiden ja periaatteiden mukaisesti, niin että valaistuksen päätehtävät täyttyvät: valaistuksen
tarkoituksena on parantaa turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Keinovalon mahdolliset haitalliset
vaikutukset pyritään minimoimaan mm. häiriövalon osalta kiinnittämällä huomiota valaisimien
asianmukaiseen sijaintiin, valonjakoon, suuntaukseen ja rakenteeseen. Lisäksi kaupungin
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ulkovalaistuksen ohjausperiaatteeseen kuuluu valaistustasojen himmentäminen hiljaisen
liikenteen aikoina (yleensä siis öisin). Alueen valonlähteiden värilämpötila on 3000K (melko
lämmin valkoinen), joka on myös kaupungin ulkovalaistuksen ohjeiden ja periaatteiden
mukainen.

Palautteet kasvillisuudesta:

Kasvillisuuden koskevan palautteen mukaan toivottiin harkintaa uusien lisäistutuksien
sijoittamista aidatulle leikkialueelle: Leikkipuistoalue tulisi olla varattuna tehokkaasti
leikkitoimintoihin ja esitetään, että mahdolliset uudet laajemmat lisäistutusalueet sijoitetaan
leikkipuiston ulkopuolelle.

Puiston poistettavien isojen puiden tilalle toivottiin uusia isoja puita ja uskottiin tämän olevan
maanpinnan lähellä olevasta kalliosta huolimatta mahdollista. Isot puut ovat palautteen mukaan
yksi puiston tärkeä piirre ja hellekesinä ne antavat kaivattua varjoa.

Palautteessa epäiltiin hyötytarhan säilymistä leikkijöiden jaloissa ja toimivuutta ylipäänsä
leikkipuistossa.

Yhdessä palautteessa esitettiin toive saada puistoon tiheitä pensaita lintuja ajatellen sekä
linnunpönttöjä etäämmälle toiminnallisista kohteista.

Vastaus:

Leikkialueella oleva kasvillisuus suunnitellaan erityisen kestävistä lajeista, kuten tallaamista
kestävät alasleikattavat pensaat. Nykytiedon valossa pidetään tärkeänä, että lasten leikkialueilla
olisi  nykyistä enemmän luonollisia materiaaleja, kuten multaa. Tämän vuoksi myös toivottua
hyötytarhaa pidetään tärkeänä.

Palaute leikkipuistotoiminnasta:

Palautteessa haluttiin varmistaa, että uudessa puistorakennuksessa säilyy kerho- yms.
lapsiperheille suunnattua toimintaa. Tämä koettiin tärkeäksi erityisesti, koska perhetalo
Betaniassa ei ole enää vastaavanlaista toimintaa.

Vastaus:

Leikkipuistojen toiminnasta vastaa Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen
toimiala. Puistoalueiden kunnossapidosta ja leikkivälineiden turvallisuudesta huolehtii
kaupunkiympäristön toimiala. Leikkipuistotoiminta jatkuu leikkipuisto Sepässä
uudisrakennuksen valmistuttua.

Palaute asukastilaisuudesta:

Palautteessa todettiin, että Punavuoriseuran järjestämään keskustelutilaisuuteen puiston
suunnitelmista olisi ollut hyvä olla mukana asiantuntijan esittely aiheesta. Tämä olisi auttanut
suunnitelman tulkintaa muutoksista nykyiseen tilanteeseen verrattuna, esimerkiksi poistettavat
puut olisi palautteen mukaan pitänyt esittää selkeämmin. Toivottiin uutta esittelytilaisuutta
puistosuunnitelmasta.

Vastaus:

Koronatilanteen takia erillisiä asukastilaisuuksia ei ole pidetty. Suunnitelmaa on esilläoloa
varten täydennetty PowerPoint –esityksellä, jossa on kerrottu mm. leikkivälineistä. Asukkailla on
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ollut mahdollisuus olla esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostilla yhteydessä projektipäällikköön
ja suunnittelijaan lisätietojen saamiseksi.

Palaute 8:

Kiitosta sai sepänkadun myötäinen pyörätie, joka tuo turvallisuutta pyöräilijöille.

Vastaus:

Sepänkadun myötäinen puistoraitti on suunniteltu jalankulkua varten.

Tiedoksi Palautteen antajat www.kartta.hel.fi


