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Leikkipuisto Maasälpä  
 
 
Palautteet puistosuunnitelmaluonnoksesta VIO 6118/1 

Tähän muistioon on kerätty tiivistelmä suunnittelun aikaisesta vuorovaikutuspalautteesta. 
Puistosuunnitelmaluonnos oli esillä 11.11.-24.11.2020 Helsingin kaupungin verkkosivulla 
osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat) sekä leikkipuisto 
Maasälvän tiloissa. Yleisötilaisuutta ei kokoontumisrajoitusten takia järjestetty. 
 
Mahdolliset kommentit suunnitelmiin pyydettiin toimittamaan 24.11.2020 mennessä. Palautteita 
saatiin sähköpostitse 3 kappaletta. 

Sähköpostitse saadut palautteet 

Palaute:  
 
Hei, 
 
suunnitelma puiston osalta vaikuttaa tosi onnistuneelta. En edusta lapsiperheitä, vaan 
koiranukoiluttajaa. Puiston pohjoisen rautalanka-aidan ulkopuoleella on polku, jota useat koirien 
ulkoiluttajat käyttävät. Olisko tässä yhteydessä mahdollista hieman parantaa polkua? Ei 
mitenkään suuresti, sillä koiruudethan rakastavat juuri sitä roisoisuutta. Josko leikkipuiston aitaa 
voisi siirtää 0,5 - 1 metriä kauemmaksi polusta (tila siis pois lapsilta) ja jos jossakin kohdissa 
polkua voisi juurakkokohtia vähän siistiä. 
 
Toisena yleisenä huomisona: Minulla on erinomaisen lapsiystävällinen koira. Katselee aina 
leikkiviä lapsia ja heiluttelee häntäänsä. Voisiko tällaisten avoimien lastenpuitojen oheen laittaa 
johonkin kulmaan sellaisen alueen, johon lapset voisivat tulla rapsuttelemaan koiruuksia ja 
koiruudet voisivat tulle niihin? Ymmärrän, että tähän voi olla monta vastaväitettä. Kaikki eivät 
ymmärrä olla kakattamatta ja pissattamatta koiruuksiaan näillä alueilla. Ja ehkä kaikki 
koiranomistajat, eivät tunnista koiruuksien suhtautumista lapsiin. Mutta suurin osa meistä koiran 
omistajista toimii vastuullisesti ja voi sitä lasten riemua, kun lapset rapsuttelevat koiruuksia 
esim. päiväkotien aitojen raosta. Ja onhan lapsillakin valvojat puistossa. 
 
Vastaus: 

Pelikentän itä-/pohjoisreunan uusi aita on suunnitelmassa sijoitettu kaksi metriä nykyisen aidan 
eteen pallokentän puolelle, joten aidan takaa pääsee vaivatta kulkemaan kentän reunaa tai 
nykyistä polkua pitkin. Kentän ulkopuolelle jäävä alue on melko luonnontilainen ja se on 
tarkoitus ylläpitää sellaisena. Nykyinen polku ja sen lähiympäristö siistitään vanhan aidan 
purkamisen yhteydessä, mutta tarvetta rakennetulle polulle ei ole. 
 
Tässä suunnitelmassa ei ole erikseen osoitettavissa koirien ja lasten kohtaamiselle sopivaa 
aluetta, mutta sellaisia syntyy varmasti spontaanisti puistoon muutenkin. Voisi kuvitella, että 
otollisin reitti lasten tarkkailla koiria, ja koirien lapsia, olisi leikkipuistorakennuksen 
pohjoispuolella kulkeva käytävä, joka kulkee leikkialueiden läpi. 
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Palaute:  
 
Suunnitelmassa käytetty alueiden välisinä aitoina tukevia metalliverkkorakenteita, eikä lainkaan 
linnuille vaarallisia lasituksia, hyvä. 
 
Vesiallas on tarkoitettu lasten käyttöön, mutta yleisesti olen miettinyt voisiko niitä suunnitella 
enemmän linnuille käytettäviksi ja turvallisiksi. Tämän suunnitelman osalta mietin, voisiko 
jossain syrjemmällä paikalla olla pienikin puistomainen vesiaihe jota linnut voivat käyttää. 
 
Vastaus: 
 
Leikkipuiston koilliskulmassa on hulevesien keräämiseen ja viivyttämiseen tarkoitettu alue, 
jossa varmasti ainakin ajoittain on vettä lintujen käyttöön.  
 
Linnut voidaan huomioida suunnitelmassa esimerkiksi lisäämällä leikkipuiston alueelle 
linnunpönttöjä ja hyönteishotelleja. 
 
Palaute:  
 
Hei, 
 
Näin netissä leikkipuisto Maasälvän pihasuunnitelman luonnoksen ja yhteystietosi oli toisena  
nimettynä palautteen kerääjänä. Mielestäni kenttien aitaamista kannattaisi vielä pohtia. Ainakin 
tuosta jalkapallokentältä maalista ohi potkaistu pallo kulkeutuu helposti leikkialueelle aiheuttaen 
turhia vaaratilanteita.  
 
Vastaus: 
 
Kiitos hyvästä kommentista, otamme tämän huomioon. Koko kenttää ei voi aidata tukkimatta 
poikittaisia kulkureittejä kentän poikki, mutta päädyt voi aidata. Tällöin pallon karkaaminen 
leikkialueelle on ainakin osittain estetty.  
 
 
Tiedoksi   Palautteen antajat 


