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Ellen Thesleffin puisto
Palautteet puistosuunnitelmaluonnoksesta 6227/1
Tähän muistioon on kerätty tiivistelmä suunnittelun aikaisesta vuorovaikutuspalautteesta.
Tiedote puistosuunnittelun aloituksesta on lähetetty 15.1.2022 puistoon rajautuvien kiinteistöjenomistajille ja haltijoille sekä päiväkoti Kuninkaantammeen. Lisäksi suunnitelmista tiedotettiinpaikallislehdessä.
Puistosuunnitelmaluonnos oli Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessawww.hel.fi/suunnitelmat 8.2.–22.2.2022 välisenä aikana.
Puistosuunnitelmaluonnoksia koskeva yleisötilaisuus pidettiin etäyhteydellä 15.2.2022 klo 17 –18. Tilaisuudessa oli paikalla Helsingin kaupungin edustaja kaupunkiympäristötoimialalta sekäsuunnittelukonsultin edustajia, muita osallistujia oli kuusi henkilöä. Tiedote asukastilaisuudestalähetettiin lähikiinteistöjen omistajille sekä asukasyhdistykselle.
Mahdolliset kommentit suunnitelmiin pyydettiin toimittamaan 22.2.2022 mennessä.

Puistosuunnitelmaluonnoksesta saadut palautteet
Palautteet koskivat puiston toimintoja ja yhteyksiä puistosta Keskuspuistoon.

Yleisötilaisuudessa saadut palautteet
Palaute:
Tuleeko aukiolle jäätelökioski?
Vastaus:
Kioskille ei ole esitetty paikkaa suunnitelmassa.
Ketterälle kioskille eli liikkuvalle elintarvikekioskille osoitetaan yksi pysäköintipaikkaoleskeluaukion läheltä.
Uimapaikalla on tilavaraus huoltorakennukselle. Sekin voisi olla mahdollinen paikka kahvilalle,jos myöhemmin toteutettavan rakennuksen suunnittelussa ilmenee edelleen tarvetta ja löytyytoiminnasta kiinnostunut yrittäjä.
Palaute:
Tuleeko padel-kenttä hiekalle? Vaikea pelata, jos hienoa hiekkaa kulkeutuu kentälle.
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Vastaus:
Padel-kenttä on esitetty tilavarauksena. Kun kenttä toteutetaan, se suunnitellaan Padel-kentänmukaisin varustuksin ja pintamateriaalein. Ei hiekalle.
Palaute:
Rannassa on pieni polku ja kallio on ilta-auringon suuntaan. Tuleeko kalliolle valaistusta jaroska-astioita? Muuten paikasta voi tulla rähjäinen rikkinäisine pulloineen.
Vastaus:
Valaistuksessa huomioidaan luontoarvot ja erityisesti alueella elävät lepakot ja liito-oravat.Tästä johtuen valaistus minimoidaan luonnonmukaisina säilytettävillä alueilla. Uimapaikanympäristössä käytetään pollarivalaisimia ja rakennetummalla puiston osalla pylväitä. Roska-astioita sijoitetaan puistoon kunnossapidon suositusten mukaisesti. Sijoittamisessahuomioidaan myös tyhjentämiseen vaadittava reittiyhteys.
Palaute:
Onko lammen talvikäyttöä mietitty?
Vastaus:
Lammen talvikäytöstä on keskusteltu asiantuntijaryhmän kanssa. Lampeen ohjataan raakavesi,joka aiheuttaa lampeen virtauksen. Sen voimakkuutta testataan lammen täytön yhteydessä.Virtauksen johdosta lammelle ei voida osoittaa virallista luistelupaikkaa tai muuta käyttöä.Keskuspuiston puolella, uimapaikan läheisyydessä, on kaavassa varaus jäädytettävälleurheilukentälle. Sen suunnittelu tehdään eri vaiheessa.Avantouintipaikkaa voidaan tarkastella huoltorakennuksen suunnittelun yhteydessä.
Palaute:
Onko parkkipaikkoja riittävästi? Nyt Kuninkaantammessa on pulaa pysäköintipaikoista. Mistäparkkipaikoille ajetaan?
Vastaus:
Autopaikkoja on osoitettu kaavan mukaiselle pysäköintialueelle, puiston pohjoisosaan, noin 30-40 paikkaa. Vedenkierron varrelle on esitetty taskupysäköintipaikkoja. Pysäköintialueelleajetaan Vedenkierrolta.
Palaute:
Kuninkaantammessa on liian vähän urheilukenttiä nuorisolle. Sopiiko puistoon skeittiramppi taikoripallokenttä tai lentopallokenttä? Ei liian lähellä asuntoja.



HELSINGIN KAUPUNKI 3 / 5Kaupunkiympäristön toimiala
Maankäyttö ja kaupunkirakenne 1.11.2020
Ma403-35_Vuorovaikutusmuistio.doc

Vastaus:
Uimapaikalle on tulossa kaksi beach-volley kenttää. Keskuspuiston puolella on varauspallokentälle. Sen suunnittelun yhteydessä voidaan tarkastella, tulisiko sinne myös muitapelikenttiä. Ko. pallokentän suunnittelu on erillinen hanke.
Palaute:
Tuleehan puistoon riittävästi roska-astioita?
Vastaus:
Roska-astioita sijoitetaan kunnossapidon ohjeistuksen mukaisesti erityisesti aukiolle,uimapaikalle ja reittien varrelle. Puistoon tulee myös muutama syväkeräyssäiliö.
Palaute:
Tuleeko puistoon talviuintimahdollisuus tai sauna?
Vastaus:
Mahdollista avantouintipaikkaa pukukoppeineen voidaan tarkastella huoltorakennuksensuunnittelun yhteydessä. Se tehdään erillisenä hankkeena myöhemmässä vaiheessa.
Palaute:
Tuleeko puistoon nurmikoita oleskelua varten?
Vastaus:
Oleskeluun tarkoitettuja leikattavia nurmikoita on puiston länsiosassa lähellä asuinrakennuksiasekä lammen pohjoispuolella raitin ja uimapaikan läheisyydessä.
Palaute:
Saadaanhan kaupunkiviljelypalstoille kasteluvettä?
Vastaus:
Viljelypalsta-alueelle tulee vesipiste johon johdetaan viljelykauden ajan vettä (kesävesi).
Palaute:
Mikäli puisto rakennetaan vaiheittain, toivotaan uimapaikan valmistuvan ensimmäisenä.
Vastaus:
Pyritään huomioimaan toive vaiheistusta suunniteltaessa.
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Sähköpostitse saadut palautteet
Palaute:
Tutustuin Ellen Thesleffin puiston puistosuunnitelmaluonnokseen. Ensin sanoisin, että yleisestisuunnitelmat näyttävät hyviltä.
Erityisesti ulkokuntoiluvälineet puistossa ovat erittäin tervetulleita.Kuitenkin, jos tulkitsen piirustusta oikein, on merkitty vain ("vain") neljä kuntoilulaitettaPalettilammen reunalla.
Mahtuisiko siihen kohtaan muutama laite enemmänkin? Monipuolinen ulkoliikunta on ainakinminulle näinä parina viime vuotena osoittautunut tärkeytensä.
Vastaus:
Suunnitelmaan lisätään enemmän kuntoiluväline.
Palaute:
Palautteena julkaistusta puistosuunnitelmassa yleisesti, että todella hienolta näyttää.Kirsikkapuut hauska tapa antaa puistolle oma erityspiirteensä. Jo nyt menee suu hymyynajatellen kevättä jolloin voin vaikka aamulla bussia odotellessa Kuninkaantammenaukionpysäkillä katsella Palettilammen suuntaan ja nähdä kukkivat kirsikkapuut. Arvostan myös sitä,että suuri osa puistosta jätetään niittyalueeksi. Tietysti tärkein itse lampi puiston keskipisteenäkaikkine liikuntamahdollisuuksineen. Ymmärränkö oikein, että lampi on syvimmilläänkin vain n.2 metriä syvä?
Kiitos, mahtavalta näyttävältä puistosta ja muutenkin siitä miten hieno alueKuninkaantammessa on tullut ja vieläkin paranee!
Vastaus:
Palettilammen syvyys on enimmillään 2 metriä syvä.
Palaute:
Aiemman suunnitteluvaiheen aikana mielsin/toivoin lammen rannassa olevan puutasonlaituriksi, jossa voisi järjestää joogaa/haitaritanssit/ilmaisutaitopainotteisen koulun esityksiäKuninkaantammen kirsikankukkajuhlissa jne. Kiinnostavat aaltomuodot suunnitelmassa tarjoaakyllä varmasti visuaalisuutta ja kivoja istuskelupaikkoja, mutta voisitteko esittää toisenpienemmän, enemmän kalustemaisen matalan puulavan kivituhkasektorille pöytäryhmienluokse tai osin tilalle. Uskon että se olisi toiminnallisuuden kannalta kovinkin tarpeen. EllenThesleffin puisto on kuin luotu erilaisten kylätapahtumien keskiöksi.
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Vastaus:
Laituri on muutettu rannan suuntaiseksi oleskelutasoksi. Laiturirakenteesta luovuttiin, koska seon rakenteellisesti haastavaa toteuttaa pohjan suojakankaan johdosta. Lisäksi laitureihin liittyyvastuu- ja turvallisuusasioita. Toinen oleskelua ja erilaista toimintaa varten tarkoitettu tasainenpuulava lisätään kirsikkapuiden yhteyteen.Aukiolle lisätään tapahtumasähkö ja sen läheisyyteen paikka ketterälle kioskille (liikkuvaelintarvikekioski).
Palaute:
Puisto pitäisi paremmin sitoa Keskuspuiston ulkoiluväyliin opastein ja reittiohjein. Paljonkeskuspuistossa lenkkeilevänä tuo on nykyisellään irrallinen ja lenkkeilijälle ”epäselvä” alue.Alueella aikaansa viettävät ihmiset varmaan mielellään myös kiertäisivät lampea ympäri, aivankuten Töölönlahti. Tuossa esityksessä se jää hieman ”piippuun”, täysin ei lampea fiksusti pystyjalan / juosten / rattaiden kanssa kiertämään.
Nykyisellään alue on ollut kovin rauhallinen, varmaan käyttö lisääntyy kun alueenrakennuskanta lisääntyy, mutta tuo liitos keskuspuitoon saattaisi tuoda puistoon lisää elämää.
Ja kuntoiluvälineitä saisi olla enemmänkin.
Vastaus:
Opastus ja viitoitus huomioidaan puiston suunnittelussa. Lampea kiertää osittain 1,2 metriäleveä polku ja leveämmät puistoraitit.
Suunnitelmaan lisätään enemmän kuntoiluvälie.

Tiedoksi Palautteen antajat


